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2. GANGS BEHANDLING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND  
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Oversikt over kommunedirektørens innstilling for søknadene 
Vedlegg 2: 25 søknader med vedlegg fra 22 søkere i 1 PDF-fil. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering 
av søknadene og forslag til vedtak. 15 virksomheter tildeles til sammen kr. 2.077.500,- 
hvorav kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond og kr 1.285,- tas fra 
kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer kommune fikk i juli tildelt kr. 2.076.215 i ekstraordinære næringsfondsmidler fra 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Midlene kan tildeles virksomheter enkeltvis eller i samarbeid. I vurderingen av søknadene 
om tilskudd skal det jfr. Formannskapets vedtatte retningslinjer legges det særlig vekt på 

● i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert 
på lokale utfordringer lokalt. 

● i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre 
næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

● hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
●  i hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser og å opprettholde 

arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser  
●  samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes. 

 
Videre presiserte formannskapet retningslinjene at midler fra fondet kan unntaksvis brukes 
til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt lignende støtte fra 
«kompensasjonsordningen», men der Covid-19 har ført til redusert drift og økt 
arbeidsledighet. 
 
Det har kommet inn 25 søknader fra 22 søkere innen fristens utløp. 
 



KMD har meldt inn til EØS en støtteordning under gruppeunntaket for bruk ved tildeling av 
tilskudd fra kommunale næringsfond. Denne ordningen kan brukes for å tildele lovlig 
tilskudd til bedrifter. 
 
Tidligere stod det i gruppeunntaket at det ikke kunne tildeles støtte til foretak i 
vanskeligheter. Det er nå besluttet at det er regnskapstall fra 31.12.2019 som skal brukes 
for å vurdere om et foretak er i økonomiske vanskeligheter eller ei. Dette er nå vedtatt som 
en endring av EØS-avtalen, og er gjeldende i Norge fra 14.08.20. 
 
Som et utgangspunkt vil bedriften være klassifisert som et foretak i vanskeligheter dersom 
bedriften er i en av disse situasjonene: 
a) mer enn halvparten av tegnet aksjekapital i bedriften har forsvunnet som følge av 
akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre enn tre år) 
b) bedriften er et ansvarlig selskap der mer enn halvparten av regnskapsført kapital har 
forsvunnet som følge av akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre enn 
tre år) 
c) det er åpnet offentlige gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling for bedriften, eller 
bedriften oppfyller konkurslovens vilkår for konkurs 
d) bedriften har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst 
garantien, eller den har mottatt støtte til omstrukturering og har ennå ikke fullført den 
planlagte omstruktureringen 
e) bedriften er ikke en SMB, og i de to foregående regnskapsår har: 
 
1) forholdet mellom bokført gjeld og bokført egenkapital vært større enn 7,5 
og 
2) EBITDA-rentedekningsgrad vært lavere enn 1,0 
 
Etter FSK den 15.09.20 har vi avklart med fylkeskommunen at kommunen kan velge om vi 
vil tildele midler ihht Gruppeunntaket eller tildele som bagatellmessig støtte. Dersom 
midlene tildeles ihht reglene for bagatellmessig støtte (Max 200.000,- Euro ila 3 år) er det 
tillatt å tildele midler til foretak i vanskeligheter. Uansett regler er det ikke tillatt å gi 
tilskudd til ordinær drift. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet : 
Det er stor variasjon i søknadsmassen, både når det gjelder bransjer og kvalitet på 
søknadene. Det er gjort en vurdering hvorvidt søknadene tilfredsstiller ett eller flere 
kriterier i utlysningen. 
 
I utlysningen skulle følgende kriterier vektlegges: 
1. Bidrar til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping 
2. Motvirker negative virkninger av covid-19 
3. Tiltaket kan settes raskt i gang 
4. Bidrar til å opprettholde/ flere arbeidsplasser 
5. Samarbeidsprosjekter 
 
Merk: Punkt 1 og 4 omfatter sysselsetting og arbeidsplasser, og kan forveksles. I 
vurderingen er punkt 1 vurdert om det kan gi flere arbeidsplasser enn før Covid-19, mens i 



punkt 4 er det vurdert om dette kan bidra til å redde arbeidsplasser og få antall ansatte 
opp på nivået før Covid-19. 
 
Basert på dette og vurdering av søknadene finner kommunedirektøren å legge frem et 
forslag der 15 virksomheter tildeles kr. 2.077.500,-. 
 
Vurdering: 
 
Stavsplassen SA - Kompensasjon for avlyste og nye arrangementer 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, nye arrangementer kan bidra til det. 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet fordi alle store arrangementer 
er avlyst, spesielt Stavsmartn 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å styrke Stav som arrangørsted 

Samarbeidsprosjekter Ja, søker jobber med prosjekter som involverer mange 
parter 

 
Stavsplassen er spesielt hardt rammet når det ene store årlige arrangementet avlyses, det 
som holder økonomien i gang resten av året. Søknaden omfatter både eksisterende 
aktiviteter men også et nytt hyttemesseprosjekt som ser spennende ut. 

Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Stasplassen SA er spesielt hardt rammet av Covid-19 med avlyst Stavsmart’n, og 
kommunedirektøren mener at dette prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 50% av prosjektets kostnad, kr. 
500.000,- 
 
 
Alpinco AS - Sømløs kundereise 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, fordi de skal tilpasse anlegget med tilliggende 
restauranter smittevern 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de var allerede i gang i mars, og vil ta opp igjen 
prosjektet 



Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, vil gjøre anlegget bedre rustet og dermed ivareta 
arbeidsplassene 

Samarbeidsprosjekter Ja, dette omfatter Alpinco og de tilliggende 
restaurantene samt NTNU på Gjøvik 

Alpinco startet arbeidet med å skape den sømløse kundereise i januar. Dette arbeidet var 
godt i gang da Covid-19 traff dem og verden stengte ned 13. mars. Behovet for å forsere 
investeringer de ønsket å bruke flere år på kommer som følge av den kommende vinter 
som vil kreve kundetilpasninger i begge destinasjoner. 
En sømløs kundereise innebærer å smelte den fysiske og den digitale kundereise sammen 
slik at kunden til enhver tid føler seg trygg i destinasjonene. 
Deres løsning med «telling» av hoder inn og ut av restauranter vil løse utfordringer for 
deres samarbeidende restauranter.  
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Dette prosjektet kan styrke destinasjonen og samarbeidet. Det vil gagne flere 
aktører. Kommunedirektøren mener prosjektet er godt innenfor intensjonen med 
ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 15% av prosjektets kostnad, kr. 
150.000,- 
 
 
Visit Lillehammer - Nye målgrupper 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, reiselivet er hardt rammet og trenger trafikk 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, VL er klare til å sette i gang 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja, dette vil omfatte alle VLs medlemmer 

 

Med Covid19 endret hverdagen seg for næringa. Kurs og konferanse, arrangement og 
utenlandske gjester blir kraftig redusert. Visit Lillehammer har jobbet langsiktig mot ulike 
målgrupper og ser at markedsarbeidet må justeres noe for å nå en ny målgruppe som kan 
bidra til å øke belegget i regionen pga. dagens situasjon. 



«Det grå gullet» Seniorene er en kjøpesterk kundegruppe – og de spreke og friske ønsker 
fortsatt å fylle hverdagen med nye opplevelser for å kommunisere til denne målgruppen. 
 
Visit Lillehammer ønsker å produsere materiell som skal synliggjøres i ulike flater for å nå 
denne gjesten. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Covid-19 har avdekket et behov for å tenke nye målgrupper, og dette 
prosjektet vil gagne mange av VLs medlemmer. Kommunedirektøren mener det 
tilfredsstiller intensjonen med ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 7% av prosjektets kostnad, kr. 
25.000,- 
 
 
Visit Lillehammer - MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, konferansemarkedet er hardt rammet og her må 
det tenkes nytt. 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, VL er klare til å sette i gang umiddelbart. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser i 
hotellmarkedet og reiselivet for øvrig. 

Samarbeidsprosjekter Ja, dette vil omfatte alle VLs medlemmer 

 

Visit Lillehammer har mange medlemmer som er avhengig av Kurs & konferanse og incentiv 
gjester. Hotellene har flotte fasiliteter og mange hotellrom som nå står tomme, i tillegg til 
at de har store flotte arenaer, fasiliteter og aktivitets og opplevelses leverandører som sårt 
trenger gjester. 
 
Prosjektet er delt inn i 4:  
1. Digitale, Hybride møter – den nye møteformen 
2. Kommunikasjon av «nye normalen» 
3. Digitale visningsturer 
4. Web plattform MICE 
 
Målet er å gjøre regionen mer attraktiv overfor et kurs og konferansemarked som antagelig 
har fått varige endringer. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 



Konklusjon: Covid-19 har avdekket et behov for å tenke nytt innen kurs og konferanser, og 
dette prosjektet vil gagne mange av VLs medlemmer. Kommunedirektøren mener det 
tilfredsstiller intensjonen med ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 13,9% av prosjektets kostnad, 
kr. 112.500,- 
 
 
Glomstad Gjestehus AS - Oppgradering møterom 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke åpenbart 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet som overnattingsbedrift og 
ønsker å ruste opp for å bli mer attraktive 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å styrke Glomstad som arenaer 
for mindre møter 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Glomstad er et gammelt anlegg som har behov for å oppgradere sine fasiliteter for å 
tilfredsstille dagens krav fra kundene. Moderne møteromfasiliteter er avgjørende for å 
tiltrekke seg kunder. 
 
Se for øvrig søknad. 

Konklusjon: Glomstad har blitt hardt rammet av Covid-19 og trenger å styrke seg i 
konkurransen. Kommunedirektøren mener søknaden er i tråd med intensjonen med 
ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 75% av prosjektets kostnad, kr. 
30.000,- 
 
 
Glomstad Gjestehus AS - Nye nettsider 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, ved at de blir lettere tilgjengelig digitalt vil det føre 
til økt trafikk 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, dette vil gjøre det enklere å booke 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes 



Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette vil gjøre Glomstad lettere tilgjengelig digitalt 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Digital kommunikasjon er helt avgjørende i dagens marked. De skal utvikle/få på plass ny 
nettsideløsning med integrert booking for å bli mere tilgjengelige online. 

Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Glomstad har blitt hardt rammet av Covid-19 og trenger å styrke seg i 
konkurransen. Kommunedirektøren mener søknaden er i tråd med intensjonen med 
ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 75% av prosjektets kostnad, kr. 
30.000,- 
 
 
Glomstad Gjestehus AS - Elbillader 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke åpenbart 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet som overnattingsbedrift og 
ønsker å ruste opp for å bli mer attraktive. 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å styrke Glomstad som arenaer 
for mindre møter. Elbillader er nå blitt like nødvendig 
som bredbånd og annen infrastruktur. 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
 
Glomstad har i sommer hatt daglige forespørsler om lading av elbiler, og det er langt til 
nærmeste ladepunkt. Et slikt tilbud vil kunne gjøre stedet mer aktuelt for møter og turister. 

Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Glomstad har blitt hardt rammet av Covid-19 og trenger å styrke seg i 
konkurransen. Kommunedirektøren mener søknaden er i tråd med intensjonen med 
ordningen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 75% av prosjektets kostnad, kr. 
22.500,- 
 



 
Hafjell Skiutleie Drift AS 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke åpenbart 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet og vil tipasse seg ny hverdag 
med Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til at skiutleien får åpne og drive 
når alpinsenteret åpner. 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Hafjell Skiutleie ønsker å være med på å løse den utfordringen som ligger for føttene 
våre med tanke på kommende vintersesong og også fremtidige sesonger. De ønsker at de 
sammen med de andre aktører i området rundt Øyer kan fremstå som seriøse og ikke minst 
som et trygt sted å reise til som turist/gjest. De ønsker å forbedre systemer, rutiner og 
lokaler. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Som en aktør i skianlegget ble Hafjell Skiutleie hardt rammet på slutten av 
vintersesongen. De må også forberede seg på en ny hverdag når neste sesong kommer. 
Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 45% av prosjektets kostnad, kr. 
132.500,- 
 
 
Lodgen Drift AS - tilpasning av lokaler til Covid-19 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke åpenbart 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet og vil tilpasse seg ny hverdag 
med Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til at Lodgen kan drive smittemessig 
og økonomisk forsvarlig. 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 



Lodgen Drift er et nyetablert selskap som skal drifte Lodgen i Hafjell. Det er samme driver 
bak som tidligere, men det selskapet gikk konkurs da Covid-19 rammet. 
De ønsker nå i samarbeid med huseier å tilpasse lokalene til en ny hverdag, der 
smittevernhensyn er viktig, samtidig må det være økonomisk bærekraftig. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: All servering i Hafjell ble hardt rammet, og de må tilpasse seg en ny hverdag 
neste sesong. Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med 
ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 23% av prosjektets kostnad, kr. 
200.000,- 
 
 
50 Degrees North Nordic AS - Ny forretningsmodell 
 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke åpenbart 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de er hardt rammet og vil endre 
forretningsmodellen for å tilpasse seg ny hverdag med 
Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til at 7 arbeidsplasser i Øyer 
overlever 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
50 Degrees North har etter hvert 7 ansatte, alle kvinner, i Øyer, og har siden starten i 2015 
kommet opp i nær 37mill i omsetningen og pene overskudd. De selger high-end opplevelser 
i Norden til et betalingsvillig marked i USA og andre land. På grunn av Covid-19 stoppet 
omsetningen helt, og de ønsker å jobbe med å endre forretningsmodell og tilpasse seg et 
nytt marked fremover. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: 50 Degrees North Ble ekstra hardt rammet da grensene stengte i mars, og 
markedet vil ta lang tid før det er tilbake. Omlegging av forretningsmodellen er derfor helt 
avgjørende. Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med 
ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 25% av prosjektets kostnad, kr. 
200.000,- 
 



 
HKB-Turbuss AS - kompensasjon for bortfall av inntekter 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, som turbusselskap har nær hele markedet 
kollapset 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, det vil bidra til å berge selskapet gjennom krisen 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Som turbusselskap opplevde HKB at hele markedet forsvant over natta. Dette er en bransje 
som det vil ta lang tid før den kommer opp på et normalt nivå. Spesielt det utenlandske 
markedet vil være borte i lang tid. Dette er en søknad for å kompensere for bortfall av 
inntekter. 

Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Som turbussoperatør mistet HKB så og si hele markedet i mars, og det vil ta tid 
før det kommer tilbake. Etter samtale med Innlandet fylkeskommune kan kommunen selv 
velge om vi tildeler midlene etter Gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte. Dette er 
bagatellmessig støtte. Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med 
ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 50% av prosjektets kostnad, kr. 
80.000,- 
 
 
Hafjell Kiropraktikk AS - Omstilling og tilpasning til Covid-19 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, de trenger å tilpasse seg ny hverdag 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å oprpettholde antall ansatte 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 



Virksomheten ble nedstengt av staten i mars, og merker lavere etterspørsel etter 
gjenåpning, mange frykter smittefaren. Virksomheten ønsker å tilpasse seg 
smittevernregler på kort og lang sikt. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Selskapet ble stengt ned av staten i mars, og har drevet med redusert kapasitet 
siden gjenåpningen. De trenger å investere for å tilpasse seg nye smitteverntiltak. 
Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 50% av prosjektets kostnad, kr. 
95.000,- 
 
 
Dale Gudbrands Trykkeri AS - Revidering av forretningsmodell og økt satsing 
på markedsføring 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, som mange andre har selskapet lavere etterspørsel 
etter Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette vil bidra til å ta virksomheten inn i nye 
markeder 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Dale-Gudbrands Trykkeri ønsker nå å ta en mer offensiv rolle i markedet og det er ønskelig 
å utarbeide en strategisk markedsplan, samt å revidere bedriftens forretningsmodell. 
Oppdragsmengden er synkende og de trenger å ta grep for å sikre seg nye og større andeler 
av markedet. 

Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: I en bransje som i utgangspunktet var presset, kom Covid-19 og gjorde 
situasjonen enda verre. Bedriften trenger å endre forretningsmodellen og tenke nye 
markeder. Kommunedirektøren mener prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 50% av prosjektets kostnad, kr. 
100.000,- 
 
 
 
 
 



 
Stuttreist AS - Iskrem produksjon og saftpresseri 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

ja, dette vil kunne bidra til arbeidsplasser 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ikke direkte, siden dette er en nyetablering 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, dette vil være nye arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja 

 
Stuttreist har en visjon om å skape nye næringskjeder i landbruket i Øyer gjennom utvikling 
av produkter i samarbeid med lokale bønder. 
Stuttreist AS sitt hovedvirke er foredling av melk, frukt og bær. Produktene vil bestå i 
hovedsakav is-produksjon for bestilling, grossistsalg, og direkte salg. Stuttreist vil også 
bruke sitt produksjonsutstyr for å tilby pressing av frukt og bær for lokale bønder. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Dette er en nyetablering som ikke direkte er rammet av Covid-19, men det vil gi 
spennende muligheter for utvikling innen landbruket i regionen, og retningslinjene åpner 
for etablerere som vil medføre økt aktivitet og sysselsetting. Kommunedirektøren mener 
prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 17% av prosjektets kostnad, kr. 
200.000,- 
 
 
Kokken Tor AS - Fremming av lokalmatkultur 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

ja, dette vil kunne bidra til arbeidsplasser og økt 
aktivitet. 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ikke direkte, siden dette er en nyetablering 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, dette vil være nye arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja, her vil flere leverandører være involvert. 

 



Kokken Tor ønsker å fremme lokale matkulturer og produsenter gjennom Kokken Tor´s 
gourmetkasser levert på døra, catering, og matkurs- og opplevelser med ungdom i fokus. Et 
sentralt mål for Kokken Tor er å utvikle seg til en nasjonal merkevare, med Gudbrandsdalen 
i sentrum av sin forretningsvirksomhet. Tett samarbeid med lokale produsenter skal sette 
Gudbrandsdalen på kartet. Historiefortelling og digitale løsninger står sterkt i dette 
arbeidet. 

Konklusjon: Dette er en nyetablering som ikke direkte er rammet av Covid-19, men det vil gi 
spennende muligheter for utvikling innen landbruket i regionen, og retningslinjene åpner 
for etablerere som vil medføre økt aktivitet og sysselsetting. Kommunedirektøren mener 
deler av prosjektet tilfredsstiller intensjonen med ordningen. Dette gjelder utviklings- og 
markedsarbeid (kr. 600.000,-) og ikke investeringer (kr. 600.000,-) 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med 33% av deler av prosjektets 
kostnad, kr. 200.000,- 
 
 
Hafjell Arrangement AS - Bedriftsnettverk 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil kunne bidra til arbeidsplasser på lang sikt 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

nei, dette er langsiktig utvikling 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei, dette er en langsiktig prosess 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, dette vil i såfall være nye arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja, mellom alle eierne i HA 

 

Hafjell Arrangement er etablert av bedrifter og interessenter i Hafjell-regionen. Det er en 
gruppe aktører som dannet et selskap som skal jobbe for økt aktivitet og arrangement i 
skuldersesong og kunne fungere som et destinasjonsselskap. 

Frem til nå har de samarbeidet mest på «ad hoc» -basis, dvs litt tilfeldig, og de ser at de på 
denne måten ikke får den fremdriften og farten som de potensielt kan ha. Det er også mulig 
at de går glipp av gode utviklingsmuligheter og ideer som kan kombinere reiseliv, landbruk 
og øvrige næringer. 

De ønsker derfor å profesjonalisere samarbeidet og fremmer herved søknad om midler til 
utvikling et bedriftsnettverk for Hafjell Arrangements bedrifter hvor ekstern ressurs kan 
bistå. Hovedformålet er å kunne utvikle og realisere nye prosjekter og markedsmuligheter 
med utgangspunkt i deltagende bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse 



og/eller teknologi. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Dette prosjektet bør tas videre til Innovasjon Norge, som har egne midler for 
bedriftsnettverk. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Alpine Race Academy Norge AS - Organisering av alpinski-samlinger for barn 
i COVID-19 tiden 
 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, dette er ordinær virksomhet som tidligere 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, som andre aktører i Hafjell ble også denne søkeren 
hardt rammet 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei, dette vil skje i 2021 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette vil bidra til å sikre arbeidsplassene 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
ARA Norge er et Øyerbasert firma, etablert i 2015. De ønsker å stimulere friluftsaktivitet 
hos barn og unge, og tilbyr derfor forskjellige typer alpint trening gjennom hele året. 
Mesteparten av deltagere kommer fra hele Norge, og en del fra Sverige, Danmark og Island. 
Mesteparten av samlinger er basert lokalt - god marketing for Øyer/Hafjell som 
vinterparadis.  
På grunn av COVID-19 situasjon de har fått full stopp i mars og april og fra mai jobber de 
redusert og forsiktig. Trenger støtte til drift. 
 
Konklusjon: Aktøren ble hardt rammet av Covid-19. Dog er det ikke lagt opp til noen 
utvikling eller endring av konseptet, det er kun til drift vinteren 2021. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Visit Lillehammer AS - Gudbrandsdalen mot 2030 
 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, men på lang sikt 



Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei, ikke slik ordningen er tenkt 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, ikke på kort sikt, men på lang sikt 

Samarbeidsprosjekter Ja, sammen med Nasjonalparkriket og Visit 
Jotunheimen. 

 
Reiselivet i Gudbrandsdalen er i dag organisert gjennom tre enkeltstående selskap; Visit 
Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit Jotunheimen. Selskapene tar nå, for første 
gang etter OL i 1994, det første initiativet for å samle reiselivet i Gudbrandsdalen med 
ønske 
om en tydelig utviklingsretning de neste 10 årene. Målet med prosessen er å stake ut en 
felles 
retning for markedsføring og bærekraftig reiselivsutvikling for hele Gudbrandsdalen. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 

Konklusjon: Prosjektet er positivt, men dette er en langsiktig prosess som ikke passer til 
intensjonen med ordningen. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Armydays AS - opprustning lokaler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

ja, dette kan gi jobb til lokale håndverkere 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, antagelig 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, det har vært liten aktivitet så langt 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Armydays ønsker å oppgradere bygningsmassen på Sølvskottberget, for å tilfredsstille krav 
og høyne standarden. 
 
Konklusjon: Tiltaket tilfredsstiller i liten grad intensjonen med ordningen. 
 



Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Arvesøm ENK - Ansiktsmaskeproduksjon 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, på sikt kan prosjektet det, men usikkert marked. 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

ja, virksomheten er hardt rammet. 

Tiltaket kan settes raskt i gang Usikkert 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Usikkert 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Bedrift er blitt hardt rammet av Covid-19 pandemien, da de ikke oppfyller alle kriterier for 
kontantstøtte. De gikk i minus i fjor på grunn av at de utvidet bedriften med både større 
lokaler på Lillehammer og større varelager. Dette gjorde de for å kunne møte 
etterspørselen denne våren/sommeren etter brudekjoler og selskapskjoler. Nå er hele den 
sesongen stort sett er kansellert. 
De har hele våren og sommeren jobbet med å få lov til å bidra med forskjellig utstyr til både 
stat og kommune uten å lykkes med det. De har derimot funnet en leverandør av 
Ansiktsmaskemaskin som de kan få satt opp enten i de lokalene de har, eller i lokaler i 
nærheten. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 

Konklusjon: Virksomheten er hardt rammet av Covid-19, men dette markedet er turbulent 
og det er hard konkurranse, så det er uvisst om det er mulig å realisere. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Kramprud Gard ENK 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, på sikt kan det det 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei, dette er en ny satsing 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei, dette er våren 2021 



Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, dette er en nysatsing 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Søkerne ønsker å utvikle gården med grønnsaksdyrking og foredling.  
 
Konklusjon: Dette er et spennende prosjekt, men tilfredsstiller ikke intensjonen med 
ordningen godt nok, og kan søke Innovasjon Norge på nyåret. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Kindlistuen & Dahl AS - Utvikling av miljørettet aktivitet 
 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, på sikt vil det det 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei, med vinter nært forestående vil dette være 2021 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Tiltak 1: Pga. stopp i skog ifbm covid-19 startet opplæring av bruk tynningsutstyr i skog. 
Dette er noe bedriften har fått på plass og vil sysselsette ca.3 årsverk. 
Tiltak 2: Bedriften vil utrede og ta imot trevirke og stubber for flising til fyringsflis og 
finstoffandelen komposteres til matjord. Vil gi ca. 2 årsverk 
Tiltak 3: Mottak av asfalt og betong for knusing og gjenvinning til forsterkningslag. Vil gi ca. 
2 årsverk. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 

Konklusjon: Et eventuelt bidrag fra næringsfondet vil utgjøre en minimal andel av 
kostnadene og er ikke avgjørende for prosjektet. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
 
 
 



 
Winge Senter - Oppstart av behandlingsinstitusjon 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, på sikt kan dette gi mye aktivitet 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei, dette er et helt nytt prosjekt 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei, dette tar tid å etablere 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei, dette er en nyetablering 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Winge skal være et omsorgssenter som skal gi aktivitetstilbud og omsorg til personer som 
har problemer med tap, sorg og ensomhet på bakgrunn av rus, prostitusjon, voldshendelse, 
familietragedier, selvmord, m.m. Dette er en nyetablering i de eksisterende lokalene til 
Winge på Tretten. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 

Konklusjon: Prosjektet er tenkt finansiert 83% av Helsedirektoratet. Et tilskudd fra 
næringsfondet vil derfor ikke være utslagsgivende om prosjektet blir realisert, og det vil gi 
prosjektet en svært stor andel offentlig finansiering. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
Hafjell Camping AS - Tap av inntekter ifbm Covid-19 
 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, til en viss grad. 17% nedgang 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 
Hafjell Camping tapte 17% av inntektene da Covid-19 inntraff, dette var en nedgang på 17% 
i inntekter.  



Se for øvrig søknad med vedlegg. 

Konklusjon: bedriften er i en viss grad rammet av Covid-19, men kommunedirektøren 
mener at søknaden ikke tilfredsstiller kravene i ordningen godt nok. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 15 virksomheter tildeles til sammen kr. 2.077.500,- 
2. Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond, kr 1.285,- tas fra 

kommunalt næringsfond. 
3. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato 

bortfaller tilsagnet. 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

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

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør


