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SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
SØKER: GONSTAD MASKIN OG MEK V/KNUT ERIK JAKOBSEN 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 01.11.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Søker har bygget et mekanisk verksted i Musdalen. Han har fått  lån og tilskudd fra 
Innovasjon Norge til bygget. Det søkes om kr 50.000,- til oppstart og innkjøp av utstyr og 
maskiner. Rådmannen innstiller på tilskudd kr 50.000,-. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Søker tok over maskinvirksomheten etter sin far i en alder av 18 år da han ikke fikk 
lærlingeplass. Han har utviklet denne videre, og i tillegg satset og bygget et mekanisk 
verksted på gården i Musdalen. Til byggingen fikk han lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.  
 
Fakta: 
Verkstedet vil supplere entreprenørvirksomheten samt utvide muligheten for oppdrag 
tilknyttet denne og andre næringer. Den vil også gi virksomhet i stille perioder, som 
vinterstid. 
 
Markedsmessig timepris på verksted er 6-700,-/ time. Vi vil ligge på ca. 550,-/time. Med 
1.400 fakturerte timer/ mann gir dette en potensiell omsetning på to mann på  
kr 1.540.000,-/år. Dette kommer til tillegg til omsetningen på entreprenøraktiviteten. 
Denne var på ca 500.000,- siste halvår 2016 på en mann. 
Lønnskostnader pr mann er ca 500.000,-/år. Søker kalkulerer med  et dekningsbidrag på  
kr 270.000- pr mann. 
 
Søker har fått et tilskudd på kr. 533.000,- fra Innovasjon Norge ifm bygging av verksted til 
et budsjett på kr. 2.133.000,-. Et eventuelt tilskudd på kr. 50.000,- fra næringsfondet på et 
budsjett på kr. 870.000,- gir i så fall samlet et offentlig tilskudd på kr. 583.000,- på et 
totalbudsjett på kr. 3.003.000,-, tilsvarende 19,4%. 
 
 
 
 



Vurdering: 
Det er viktig med gründere og nye arbeidsplasser. I tillegg har etableringen vist at det er et 
marked for disse tjenestene. Det er svært positivt at en så ung person tør å satse og 
etablere egen arbeidsplass. Det er i tillegg svært positivt at etableringen er i Musdalen 
Rådmannen er derfor positiv til søknaden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Gonstad Maskin gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 
 

2. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 

3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
 

4. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 

 
5. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
6. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 


