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Vi viser til utlysning av kommunal kompensasjonsordning 6. tildeling fra Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, kunngjort den 23.12.21. Øyer kommune fikk tildelt kr.
1.683.000,- i denne runden, i tillegg har vi en rest på kr. 90.000,- fra forrige tildeling, til
sammen kr. 1.773.000,-.
I formannskapet i Øyer kommune den 14.12.21 ble det gjort følgende vedtak:
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å publisere en søknadsmulighet for
ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler straks et eventuelt tilsagnsbrev fra KRD
foreligger.
2. Kriterier som vektlegges skal samsvare med retningslinjer i gitt i forannevnte brev.
3. Virksomheten med stort omsetningsfall prioriteres. Virksomheter med mange ansatte
prioriteres.
4. Virksomheten innen følgende bransjekoder prioriteres, uten at andre bransjer
ekskluderes:
a. 49392 Turbiltransport
b. 55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
c. 56101 Drift av restauranter og kafeer
d. 56301 Drift av puber
e. 77210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
f. 55202 Drift av ferieleiligheter
g. 55300 Drift av campingplasser og turisthytter
h. 79902 Guider og reiseledere
i. 79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
j. 85510 Undervisning innen idrett og rekreasjon
k. 93291 Opplevelsesaktiviteter.
5. Det settes ingen øvre grense for tilskuddsbeløp. Virksomheten skal ha
forretningsadresse Øyer.
6. Søknadsfrist settes så kort som praktisk mulig.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader innenfor rammene gitt av
KRD.
8. Støtte utbetales umiddelbart. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag
forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet.

Det kom inn til sammen 14 søknader, disse ble vurdert etter følgende kriterier:
● I følge retningslinjene fra KMD er det ikke tillatt å gi støtte til virksomheter som var i
vanskeligheter før pandemien, definert ved at virksomheten ikke kan ha negativ
egenkapital pr 31.12.19.
● Om virksomheten har levert godkjent søknad med etterspurt informasjon og vedlegg
via regionalforvaltning.no.
● Om virksomheten har ansatte. I følge tilsagnsbrevet fra KMD er målet med ordningen
å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for
å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.
● Om virksomheten er innenfor de prioriterte NACE-kodene.
På bakgrunn av disse kriteriene, og fordi vi med de svært begrensede midlene vi fikk tildelt i
denne runden må prioritere stramt, får følgende virksomheter tilskudd:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hafjell Pizza AS
Nermo Restaurantdrift
Woody's Bar AS
Lodgen Drift AS
Hafjell Skiutleie Drift AS
Hafjell Skiskole AS
Glomstad Gjestehus AS
SUM

kr. 200.000,kr. 449.000,kr. 174.000,kr. 250.000,kr. 200.000,kr. 300.000,kr. 200.000,kr. 1.773.000,-

Tilskuddet vil bli utbetalt straks det er praktisk mulig.
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