
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte via Teams     
Møtedato: 21.04.2020 Tid: 08:30 - 12:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  
 
 
 
Merknader:   
Møtet ble avholdt som fjernmøte i Teams. Det ble gjort opptak av møtet. 
Kommunedirektør Ådne Bakke deltok. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder 
Anne H Jorde, næringsrådgiver Henning Holmbakken og tjenesteleder plan og utvikling 
Øystein Jorde deltok.  
 
GD og Byavisa var invitert til å følge møtet via Teams. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 02.04.2020. 
 
 
Orienteringer – Covid 19: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Status skole/barnehage 
 Status smitte/helse 
 Samarbeid med Trysil kommune og Hemsedal kommune 
 Forslag til alternativt opplegg for feiring av 17.mai  
 Eventuell 1.mai markering må avtales med kommuneoverlegen 
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Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand: 

 Orientering om åpning av barnehagene og skolene (1.-4.klasse) i Øyer. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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46/20 20/485     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 

DIGITALISERING AV KVALITETSARBEID  
SØKER: SKRIVERFORM AS 

  

 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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36/20   
ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 21.04.2020   
 

 Status gang-sykkelveg i forbindelse med E6 
 
 Status Klimaregnskap 

 
Behandling: 
Status gang-sykkelveg i forbindelse med E6: 
Tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde, Roger Jenshus og Harald Monsen fra Nye Veier 
orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Status Klimaregnskap: 
Tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
 
 
37/20   
UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 
 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Fire planlagte investeringstiltak til en samlet kostnad på 1.340.000 kroner fram-
skyndes og gjennomføres i 2020. Dette finansieres gjennom økt låneopptak.  

2. Vedlikeholdstiltak i henhold til vedlegg 1 kan prioriteres og gjennomføres ved evt. 
tilføring av økonomiske midler til kommunen.  

3. Individuelle konkrete næringsfondsøknader vurderes av Lillehammer Region Vekst og 
behandles av Formannskapet. Punkt 5 i retningslinjene som omhandler «Ikke 
støtteverdige tiltak» kan fravikes. 

4. Det bevilges 200.000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert 
ved bruk av kommunens disposisjonsfond.  

 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Nytt pkt 5.  
Formannskapet ber om at Kommunedirektøren får utredet muligheten til å etablere en 
ordning der mindre bedrifter, som blir innvilget økonomisk statlig støtte i forbindelse med 
Covid 19 kan søke Formannskapet i Øyer om støtte som dekker opp for deler eller hele 
egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som avkortes med krav om 
egenandel. 
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Nytt pkt 6: 
Formannskapet ber Kommunedirektøren om å sikre rask saksbehandling av plan- og 
byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for byggeaktivitet i 
kommunen. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare 
for realisering får rask kommunal saksbehandling».   
 
Dag Norvald Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 
«Bord og stoler idrettshallen tas ut kr 220 000,- Solvang amfi lydanlegg tas ut kr 320 000,- 
Erstattes med følgende: 
Tretten kontorbygg 
Utskiftning lysarmaturer u- og 1. Etg: 60 000,- 
 
Øyer Helsehus: 
Utskifting lysarmaturer 2.etg: 120 000,- 
Utskifting lysarmaturer 200 000,- 
 
Resterende 160 000,- kan eventuelt brukes til andre tiltak». 
 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Øyer AP kommer tilbake med sitt forslag senere. Det voteres ikke over forslaget i dagens møte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 

1. Fire planlagte investeringstiltak til en samlet kostnad på 1.340.000 kroner fram-
skyndes og gjennomføres i 2020. Dette finansieres gjennom økt låneopptak.  

2. Vedlikeholdstiltak i henhold til vedlegg 1 kan prioriteres og gjennomføres ved evt. 
tilføring av økonomiske midler til kommunen.  

3. Individuelle konkrete næringsfondsøknader vurderes av Lillehammer Region Vekst og 
behandles av Formannskapet. Punkt 5 i retningslinjene som omhandler «Ikke 
støtteverdige tiltak» kan fravikes. 

4. Det bevilges 200.000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert 
ved bruk av kommunens disposisjonsfond.  

5. Formannskapet ber om at Kommunedirektøren får utredet muligheten til å etablere 
en ordning der mindre bedrifter, som blir innvilget økonomisk statlig støtte i 
forbindelse med Covid 19 kan søke Formannskapet i Øyer om støtte som dekker opp 
for deler eller hele egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som 
avkortes med krav om egenandel. 
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6. Formannskapet ber Kommunedirektøren om å sikre rask saksbehandling av plan- og 
byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for 
byggeaktivitet i kommunen. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og 
byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling. 

 
 
38/20   
HØRING - INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024   
 
 
Behandling: 
Innspill fra Øyer SP og Øyer SV til Innlandsstrategien (sak 31/20, møte 02.04.2020): 

 FN`s bærekraftmål er et godt fundament å lage planstrategi på 
 Positivt med nytenkning: På tvers av fagfelt, gjennomgående tema, bygge ned 

«siloene» 
 Positivt med et kunnskapsgrunnlag som bygger på våre historiske røtter; bygger 

stolthet om hvem vi er (så får vi se om dette bidrar til at vi blir Innlendinger etter 
hvert) 

 Er det noen som har tanker om slagordet «Eventyrlige Muligheter»? 
 Større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt helsevesenet 
 Den kommunale planstrategien må ses i sammenheng med den regionale 

planstrategien. 
 
Innspill fra Øyer AP og Øyer H til Innlandsstrategien: 

 Foreslår at fylket føyer til et nytt langsiktig mål: 
At fylket har et bærekraftig helsevesen i spesialisthelsetjenesten og kommunene som takler 
samfunnskriser og epidemier. 

 
 Mjøsbyen- felles areal- og transportplan bør inn i oversikten over planer og sluttføres. 

 
Kommunedirektøren sammenfatter innspillene fra Øyer SP, Øyer SV, Øyer AP og Øyer H til 
Innlandsstrategien 2020-2024 og sender svar til Interkommunalt politisk råd innen 15.05.2020. 
 
Avstemming: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Innspill fra Øyer SP og Øyer SV til Innlandsstrategien (sak 31/20, møte 02.04.2020): 

 FN`s bærekraftmål er et godt fundament å lage planstrategi på 
 Positivt med nytenkning: På tvers av fagfelt, gjennomgående tema, bygge ned 

«siloene» 
 Positivt med et kunnskapsgrunnlag som bygger på våre historiske røtter; bygger 

stolthet om hvem vi er (så får vi se om dette bidrar til at vi blir Innlendinger etter 
hvert) 
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 Er det noen som har tanker om slagordet «Eventyrlige Muligheter»? 
 Større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt helsevesenet 
 Den kommunale planstrategien må ses i sammenheng med den regionale 

planstrategien. 
 
Innspill fra Øyer AP og Øyer H til Innlandsstrategien: 

 Foreslår at fylket føyer til et nytt langsiktig mål: 
At fylket har et bærekraftig helsevesen i spesialisthelsetjenesten og kommunene som 
takler samfunnskriser og epidemier. 

 
 Mjøsbyen- felles areal- og transportplan bør inn i oversikten over planer og sluttføres. 

 
Kommunedirektøren sammenfatter innspillene fra Øyer SP, Øyer SV, Øyer AP og Øyer H til 
Innlandsstrategien 2020-2024 og sender svar til Interkommunalt politisk råd innen 
15.05.2020. 
 
 
39/20   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med revidert 
framdriftsplan, med kommunestyrevedtak av kommunal planstrategi i desember.  
 
Behandling: 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med revidert 
framdriftsplan, med kommunestyrevedtak av kommunal planstrategi i desember.  
 
 
40/20   
ENDELIG VEDTAK - ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 
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Behandling: 
Det har ikke kommet inn noen innspill i høringsperioden. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
 
41/20   
SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2020 - 30.09.2020 - FORLENGELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet tar til etterretning at salgs- og skjenkebevillinger gitt for perioden 

01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. 
2. Formannskapet legger til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 

alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for at 
neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 

 
Behandling: 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Formannskapet tar til etterretning at salgs- og skjenkebevillinger gitt for perioden 

01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. 
2. Formannskapet legger til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 

alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for at 
neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 
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42/20   
G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING 
ETTER JORDLOVEN § 12   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Inger Lise og Odd Arne Høier Steinfinsbø om 
fradeling av en enkeltskogteig på 126 daa fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Det 
henvises til saksutredningen.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Med bakgrunn i opplysninger om at søker ønsker en full bruksrasjonalisering og at det har 
kommet ytterligere informasjon som understøtter dette, sender formannskapet saken tilbake 
til administrasjonen for ny behandling. Formannskapet ser positivt på en full 
bruksrasjonalisering av bruket. Saken fremlegges for formannskapet 14. mai for endelig 
behandling». 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) trakk forslaget fra Øyer SP og Øyer SV. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Inger Lise og Odd Arne Høier Steinfinsbø om 
fradeling av en enkeltskogteig på 126 daa fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Det 
henvises til saksutredningen.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
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43/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 21.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19 KORONAVIRUS 
 
Sak 1.Opprop - Evakuer barna fra Moria nå! 
 
Sak 2.Fullmakt til kommunedirektøren – søknader om egenandeler 
 
Behandling: 
Sak 1 Opprop - Evakuer barna fra Moria nå! 
Ordføreren refererte til oppropet «Evakuer Barna fra Moria nå»: 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i 
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for 
det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk 
støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.   De beskriver også spedbarn som dør av 
dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet 
både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste 
lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med 
seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å forhindre dem, er et stort svik. Et 
svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke 
Norge verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for 
barn som lider. 
  
Ordførerens forslag til vedtak: 
Øyer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Øyer 
kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har 
lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.    
Øyer kommune ber om at barna i Moria evakueres umiddelbart. Øyer kommune ber 
Statsministeren og utenriksministeren bidra til å finne en felles europeisk løsning på 
flyktningsituasjonen på de greske øyene.  Øyer kommune ber om at Norge henter enslige 
mindreårige flyktningbarn fra Hellas. 
 
Avstemming: 
Ordføreren forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 2 Fullmakt til kommunedirektøren – søknader om egenandeler 
Det vises til sak 37/20 pkt 5;  
Formannskapet ber om at Kommunedirektøren får utredet muligheten til å etablere en 
ordning der mindre bedrifter, som blir innvilget økonomisk statlig støtte i forbindelse med 
Covid 19 kan søke Formannskapet i Øyer om støtte som dekker opp for deler eller hele 
egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som avkortes med krav om 
egenandel. 
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Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Kommunedirektøren disponerer inntil kr 100.000,- fra disposisjonsfondet på eventuelle 
søknader om egenandeler fram til utredninger, jfr vedtak i sak 37/20 er behandlet». 
 
Avstemming: 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Vedtak sak 1 Opprop - Evakuer barna fra Moria nå!: 
Øyer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Øyer 
kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har 
lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.    
Øyer kommune ber om at barna i Moria evakueres umiddelbart. Øyer kommune ber 
Statsministeren og utenriksministeren bidra til å finne en felles europeisk løsning på 
flyktningsituasjonen på de greske øyene.  Øyer kommune ber om at Norge henter enslige 
mindreårige flyktningbarn fra Hellas. 
 
Vedtak sak 2 Fullmakt til kommunedirektøren – søknader om egenandeler: 
Kommunedirektøren disponerer inntil kr 100.000,- fra disposisjonsfondet på eventuelle 
søknader om egenandeler fram til utredninger, jfr vedtak i sak 37/20 er behandlet. 
 
 
44/20   
REFERATER - FSK 21.04.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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45/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING 
LANGS KRAFTLINJETRASE   
SØKER: SVENN ARNE LIE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  

kr 25.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
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. 

 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Saken utsettes inntil vurderinga vi ba om i sak 37/20 pkt.5. foreligger. 
 
Der ber vi om at Kommunedirektøren ser på en mulighet til å bruke næringsfondet for å 
dekke opp for deler eller hele egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som 
avkortes med krav om egenandel for små bedrifter». 
 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 AP og 1 H) mot 1 
stemme (Dag Norvald Hansen, AP). 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes inntil vurderinga vi ba om i sak 37/20 pkt.5. foreligger. 
 
Der ber vi om at Kommunedirektøren ser på en mulighet til å bruke næringsfondet for å 
dekke opp for deler eller hele egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som 
avkortes med krav om egenandel for små bedrifter. 
 
 
46/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - DIGITALISERING AV 
KVALITETSARBEID   
SØKER: SKRIVERFORM AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Skriverform AS gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  
kr 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
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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. 
  

Behandling: 
Forslag om tillegg i pkt 1: 
«Tildelingen ses opp mot tiltak i forbindelse med koronasituasjonen». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med tillegg i pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Skriverform AS gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  
kr 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. Tildelingen ses opp mot 
tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

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. 
  

 
 


