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2. UTLYSNING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND  
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Oversikt over kommunedirektørens innstilling for søknadene 
Vedlegg 2: 12 søknader med vedlegg fra 9 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. 6 virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene 
tas fra ekstraordinært Covid-19 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. 
 
 
I formannskapet den 13.10.2020, sak 114/20 fikk totalt 10 virksomheter tildelt til sammen  



kr 1.790.000,- i første runde. Det resterende beløpet, kr. 286.215,-, ble avsatt til en ny 
søknadsrunde med frist den 15. november. 
 
Det har kommet inn 12 søknader fra 9 søkere innen fristens utløp. Prosjektene har et 
totalbudsjett på kr. 2.698.491,- og det er søkt om til sammen kr. 1.491.691,-. 
Alle søknadene som er foreslått innvilget helt eller delvis tilfredsstiller minimum 3 av de 5 
kriteriene over. 
 
Midlene tildeles som bagatellmessig støtte. 
 
 
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 5 virksomheter tildeles kr. 286.215,- 
 
Hafjell Arrangement - Utvikling av fundament til nytt konsept 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, ny strategi som Place Manager kan det 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, reiselivet har store utfordringer og må samarbeide 

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 redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja, selskapet har 30 aksjonærer 

 
Det er etterlyst en aktør som i større grad kan koordinere aktørene i og rundt Hafjell, og det 
er formålet med omleggingen av Hafjell Arrangement AS. Målet er at selskapet skal bli en 
koordinator for initiativ og prosjekter som gagner alle virksomhetene i Hafjell, som 
arrangementer, nye attraksjoner, mobilitet mm. Det skal IKKE være et destinasjonsselskap, 
den rollen har Visit Lillehammer, men en aktør som styrker samarbeidet i destinasjonen. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Søknaden innvilges.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 75% av prosjektets 
kostnad, kr. 37.500,- 
 
Hytte Hygge  - Utvidelse av eksisterende Butikk areal/lager 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, en utvidelse vil gi økt omsetning og flere 
arbeidsplasser 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, dette vil styrke virksomheten i coronatider og 
etterpå 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de eier lokalene 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, vil gjøre virksomheten bedre rustet og dermed 
ivareta arbeidsplassene 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Hytte Hygge har hatt en rask vekst etter etableringen i 2015, og har truffet hyttemarkedet 
godt med sine produkter. De ønsker å utvide for å øke omsetningen og dermed styrke sin 
egen posisjon. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Bedriften har en positiv utvikling. Kommunedirektøren mener prosjektet er 
godt innenfor intensjonen med ordningen. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 30% av prosjektets 
kostnad, kr. 50.000,- 
 
 



Skibua Hafjell Skiutleie AS - Mobilt bookingsystem Skibua Hafjell 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, det trengs nye systemer pga Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de er klare til å sette i gang før sesongen 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Covid19 krever andre systemer for å sikre seg mot smitte, og prosjektet er rettet mot dette. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Covid-19 har avdekket et behov for andre systemer i skibakken slik at driften 
kan opprettholdes. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 50% av prosjektets 
kostnad, kr. 48.166,- 
 
Aron Hafjell (Skavlen) – Investering i parasoller og møbler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, virksomheten må investere for å motvirke redusert 
kapasitet. 

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

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Restauranten må tilpasse seg krav til økt avstand for å sikre mot smitte og overholde 
smittevernreglene, og må derfor utvide arealene. Søknaden dreier seg om investeringer slik 
at bedriften får flere sitteplasser, og dermed styrker økonomien. 
 
Se for øvrig søknad. 
 



Konklusjon: Det er viktig å tilrettelegge for sikre serveringssteder i og rundt Hafjell når 
sesongen kommer i gang. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 8% av prosjektets 
kostnad, kr. 56.049,- 
 
Gaia Restaurantdrift – Investering i parasoller og møbler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, virksomheten må investere for å motvirke redusert 
kapasitet. 

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

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Restauranten må tilpasse seg krav til økt avstand for å sikre mot smitte og overholde 
smittevernreglene, og må derfor utvide arealene. Søknaden dreier seg om investeringer slik 
at bedriften får flere sitteplasser, og dermed styrker økonomien. 
 
Se for øvrig søknad.  
 
Konklusjon: Det er viktig å tilrettelegge for sikre serveringssteder i og rundt Hafjell når 
sesongen kommer i gang. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 6,3% av prosjektets 
kostnad, kr. 60.000,- 
 
Mono Media - Etablering av streamingtjeneste 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil styrke denne virksomheten og andre 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja 

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

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 



Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Virksomheten vil tilby en tjeneste som etterspørres i disse tider. Konferanse-, 
arrangements- og møtemarkedet er strekt rammet av Covid-19, og virksomheter i disse 
bransjene må omstille seg og tilby andre tjenester. Her er mer digitale tjenester en del av 
løsningen. Det at en lokal leverandør tilbyr dette er positivt. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Dette prosjektet kan styrke arrangementene og reiselivet. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 30% av prosjektets 
kostnad, kr. 34.500,- 
 
Arvesøm - Omlegging av sømbedrift 
 

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 Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Virksomheten skal inn på nye forretningsområder innen søm. Virksomheten er registrert i 
Øyer, men holder til på Lillehammer. 
 
Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
Glomstad Gjestehus - Innskudd El-varebil, tilbakeføre gamlestuens originale 
tregulv, enøk tiltak og nytt avtrekksystem på grovkjøkken 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil kunne bidra til aktivitet på sikt 



Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Prosjektene har ingen umiddelbar tilknytning til Covid-19, men er vanlig vedlikehold og 
utbedringer som er positive. Virksomheten fikk tilskudd i forrige rund. 
 
Se for øvrig søknader (4). 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknadene avslås. 
 
Stavsplassen – Lønnsmidler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, Stavsplassen er hardt rammet 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Stavsplassen er viktig for Øyer kommune og Tretten. Virksomheten fikk kr. 500.000,- i 
forrige tildeling. Det er heller ikke anledning til å gi midler til ordinær drift. Virksomheten 
fikk tilskudd i forrige runde. 
 
Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Seks virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene tas fra ekstraordinært 
Covid-19 næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato 
bortfaller tilsagnet. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger.  

4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør


