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Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge kr 600.000,- til første fase av 
realiseringen av ENTRÉ ØYER. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og 
gjenstående midler fra prosjektet ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Kommunedirektøren gis 
fullmakt til å forvalte midlene. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i 2020/2021 fått utviklet konseptet ENTRÉ ØYER, som tar for seg å løse 
utfordringen med fremtidig mobilitet til og internt i Hafjell. Konseptet gir mange muligheter 
til å bli en foregangsdestinasjon på dette feltet nasjonalt og internasjonalt, men vi må 
handle raskt. 
 
Prosjektet ble i sin helhet finansiert av Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring 
(DFØ) med kr 1,8mill inkl. mva. 
 
Siden dette ble definert som en leveranse har Øyer kommune fått mva-kompensert 
inngående mva for dette, noe som utgjør kr 304.500,-. Dette er revisorgodkjent. I det 
tildelte beløpet var det kr 300.000,- som kommunen fikk til å gjennomføre konkurransen. 
Her er det en rest på ca. kr 100.000,-. 
 
Saldo på det kommunale næringsfondet er p.t. kr 214.290,-. Saldo på det kommunale 
næringsfondet med statlig påfyll er p.t. kr 0,-, og det kommer ikke friske midler i 2021. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren mener at det må jobbes aktivt med prosjektet ENTRÉ ØYER for å 
realisere og skaffe finansiering til dette. Næringslivet i destinasjonen må spille hovedrollen. 
Kommunen må være medspiller og medfinansiør. 
 
Det er igangsatt en prosess med næringslivet om hvordan vi i fellesskap skal jobbe med 
dette videre. Midlene skal brukes til å jobbe med og/eller iverksette noen av tiltakene som 
er lansert i ENTRÈ ØYER. Dette krever arbeidsinnsats fra noen med relevant kompetanse og 
nettverk. 
Prosjektet tilfredsstiller mange av kriteriene for bruk av næringsfondet: 



a. At satsingen er ihht. den regionale næringsplanen 
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune  
g. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 
prosjektet skal prioriteres.  
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det settes av kr 600.000,- til første fase av realiseringen av ENTRÉ ØYER. 
2. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra 

prosjektet ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Midlene brukes til å finansiere en stilling 
og/eller tiltak for å realisere prosjektet. 

3. Bruk av midlene forutsetter engasjement og deltagelse fra næringslivet. 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forvalte midlene. 
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