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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Saken er behandlet som sak DADM- RÅD/ 8/21. 
 

Saksutredning: 
Coronasituasjonen i påsken med skjenkestopp og formodentlig liten trafikk på 
serveringssteder og i butikker i Øyer rammer næringslivet hardt. Fritidsboligeiere er 
oppfordret til å handle matvarer på hjemstedet for ankomst og de kommer til å spise på 
hytta. 

Situasjonen for reiselivet var på forhånd alvorlig og nå er situasjonen kritisk. Noen 
serveringssteder velger å holde åpent, men vil gå med tap. 

For å bøte litt på situasjonen har næringsavdelingen koordinert de serveringsstedene som 
holder oppe med tilgjengelig transport fra Hafjell Transport AS (HT). HT påtar seg å levere 
maten på vegne av serveringsstedene. 

Disse stedene er med på ordningen: 

1. Kokken Tor, www.kokkentor.no  
2. Ilsetra, https://www.ilsetra.no/  
3. Pellestova, https://pellestova.no/  
4. Nermo Hotell, https://nermohotell.no/  
5. Lodgen, https://www.facebook.com/hafjelllodge/  

 

Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
For å senke terskelen for å bruke tilbudet, ønsker kommunedirektøren å subsidiere 
transporten med kr 20.000 som et tilskudd til Hafjell transport AS. Dette gir  
kr 40 pr utkjøring ved 500 leveringer i løpet av påsken. 
 

http://www.kokkentor.no/
https://www.ilsetra.no/
https://pellestova.no/
https://nermohotell.no/
https://www.facebook.com/hafjelllodge/


 
ØYER KOMMUNE 
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Postadresse: Besøksadresse: 
Sentraladministrasjonen  Telefon: 91707016 
2636 Øyer Øyer Telefaks: 

Tiltaket tilfredsstiller følgende punkter i retningslinjene for næringsfondet: 
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 

Saken tas som referatsak i første formannskapsmøte. 

 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Hafjell Transport AS gis et tilskudd på kr 20.000. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger.Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 

Annikken Reitan Borgestrand 
Stedfortreder kommunedirektør 
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