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TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER APRIL 2021 - 2.TILDELING 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/21 Formannskapet 05.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknader mottatt via regionalforvaltning.no 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 10 virksomheter tildeles til sammen kr 3.190.000,-. Midlene 
tas fra ekstraordinært kommunalt næringsfond.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune fikk i februar 2021 tildelt kr 466.941,- i tilskudd fra Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet på kap. 553, post 68 (ny) - kommunal kompensasjonsordning 
til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet var å sette kommunene bedre i stand til å 
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak. 
 
KMD skriver følgende: 
«Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 
eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor 
reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike 
grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig 
av den lokale situasjonen.» 
 
Beløpet er lite i forhold til det behovet næringslivet, spesielt innen reiselivet, har etter et 
vanskelig år. Formannskapet vedtok derfor i sak 27/21 den 16. mars 2021 å bevilge kr. 
500.000,- fra disposisjonsfondet til samme sak, slik at det totale beløpet ble kr 966.941. 
 
Det ble videre vedtatt at bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i 
tildeling av tilskudd, basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 

 49392 Turbiltransport 
 55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
 56101 Drift av restauranter og kafeer 
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 56301 Drift av puber 
 82300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
 77210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 55202 Drift av ferieleiligheter 
 55300 Drift av campingplasser og turisthytter 
 79901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 
 79902 Guider og reiseledere 
 79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
 85510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
 93291 Opplevelsesaktiviteter. 

 
Ordningen kunngjort umiddelbart med løpende søknadsfrist 3. mai 2021, men med en første 
frist den 5. april for behandling i formannskapet den 20. april. Bakgrunnen for denne korte 
fristen og behandlingstiden er at mange bedrifter nå er i en likviditetskrise. 
Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr 100.000,-. 
 
Til sammen 8 virksomheter fikk tildelt kr. 800.000,- hver i formannskapet den 20.04.2021, 
sak 33/21. 
 
Følgende kriterier ble lagt til grunn: 

1. Forretningsadresse i Øyer kommune. 
2. Hvorvidt virksomheten er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale 

smitteverntiltak 
3. Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye, herunder antall ansatte virksomheten 

har og dens betydning for verdiskaping. 
4. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 

staten tidligere prioriteres. 
5. Økonomisk status basert på regnskap og balanse pr. 31.12.20 og 28.02.21. 

Vurderingen her er om inntil kr. 100.000,- har en reell betydning for virksomhetens 
økonomi.  

a. 1: Et eventuelt tilskudd vil gi et begrenset bidrag 
b. 2: Et eventuelt tilskudd vil gi et vesentlig bidrag 
c. 3: Den økonomiske situasjonen er ikke kritisk nok 

6. Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 
kommune. 

 
I Brev fra KMD datert 15. april 2021 ble Øyer kommune tildelt ytterligere kr. 4.564.000,- til 
samme formål og med de samme retningslinjer. 
 
I formannskapet den 20.04.2021 ble følgende vedtatt: 
For kommende søknader med søknadsfrist 3.mai gjelder:  
- Maksimalt tilskuddsbeløp økes til kroner 500.000,-  
- Bedrifter som får tilskudd i Formannskapets møte den 20.april kan søke på nytt 
(Virksomhetene som søkte innen den 5. april sendte ikke inn ny søknad, men supplerte med 
en likviditetsprognose) 
- Det tas forbehold om eventuelt endring i retningslinjer fra departementet (Det er ingen 
endringer i retningslinjene og kommunen har ganske frie tøyler) 
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Konklusjon: 
På grunn av at mange av virksomhetene i reiselivet i Øyer har fått en anstrengt økonomi, ber 
kommunedirektøren om at søknader behandles så raskt som mulig i et ekstraordinært møte 
i formannskapet. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av gjennomgang av de økonomiske forhold i den enkelte virksomhet og 
samtaler med ledelsen i virksomhetene, har kommunedirektøren forslag til at følgende 
virksomheter får tildelt tilskudd i denne runden: 
 

Virksomhet: Nermo Restaurantdrift AS (Vidsyn) 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -1.162.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 1.430.000,- 

Status tildelte midler: Fikk kr. 100.000,- i FSK 20.04.21  
Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. Resterende kapitalbehov finansieres med innlån fra eier 
og bank. 

Tilskudd innstilling: Kr. 400.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Aron Hafjell AS (Skavlen) 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -1.622.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. -1.000.000,- 

Status tildelte midler: Virksomheten fikk kr. 56.049,- til tilpasninger til coronakrisen med 
uteservering. Tiltaket er gjennomført og sørget for økt kapasitet. 
De fikk også kr. 100.000,- i FSK 20.04.21. 

Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner. 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. Resterende kapitalbehov finansieres ved lån. 

Tilskudd innstilling: Kr. 400.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Hafjell Tourist AS (Nermo Hotell) 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -2.542.000 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 815.000,- 

Status tildelte midler: Fikk kr. 100.000,- i FSK 20.04.21. Fikk kr. 100.000,- til bygging av 
frys/kjøl i FSK 16.03.21. Tiltaket er igangsatt. 

Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
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Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. Resterende kapitalbehov finansieres innlån fra eier og 
bank. 

Tilskudd innstilling: Kr. 400.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Lodgen Drift AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -168.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 416.000,- 

Status tildelte midler: Fikk kr. 100.000,- i FSK 20.04.21. Fikk kr. 100.000,- til bygging av 
frys/kjøl i FSK 16.03.21. Tiltaket er igangsatt. Fikk kr. 200.000,- i 
FSK til tilpasninger til coronakrisen med uteservering. Tiltaket er 
gjennomført og sørget for økt kapasitet og høyere omsetning. 

Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong.  

Tilskudd innstilling: Kr. 300.000,- 
 
 
 

Virksomhet: HKB Turbuss AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -631.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 1.100.000,- 

Status tildelte midler: Fikk kr. 100.000,- i FSK 20.04.21. Fikk kr. 80.000,- i coronamidler 
høsten 2020 for å kompensere bortfall av omsetning. Har mistet 
det meste av omsetningen. Resten av likviditetsbehovet 
finansieres ved innlån fra eier. 

Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 400.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Glomstad Gjestehus AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -173.000 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 253.000,- 

Status tildelte midler: Fikk til sammen kr. 82.500,- til tre delprosjekter i coronastøtte 
høsten 2020, til oppgradering møterom, nettside og elbillader. 
Prosjektene er gjennomført og pengene utbetalt. Fikk kr. 
100.000,- i FSK 20.04.21 til utbedringer ventilasjon, gulv og ENØK-
tiltak. 
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Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 150.000,- 
 
 
 

Virksomhet: WOODY'S BAR AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -402.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 362.000,- 

Status tildelte midler: Ikke mottatt 
Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 360.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Hafjell Skiskole AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. 893.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 42.000,- 

Status tildelte midler: Ikke mottatt 
Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 50.000,- 
 
 
 

Virksomhet: FJØSET RESTAURANT OG BAR AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -309.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 335.000,- 

Status tildelte midler: Ikke mottatt 
Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 330.000,- 
 
 
 

Virksomhet: Hafjell Pluss AS (Olympiatunet) 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -271.000,- 
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Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 398.000,- 

Status tildelte midler: Ikke mottatt 
Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. 

Tilskudd innstilling: Kr. 400.000,- 
 
 
 
Følgende søknader innvilges ikke i denne runden da den økonomiske situasjonen ikke 
vurderes kritisk nok: 

 Hafjell Skiutleie Drift AS 
 Hafjell Skibua Skiutleie AS 
 Scandic Hafjell 
 Hafjell Pizza AS 
 Stiftelsen Felleseie (Hornsjøen) 
 Aksla Eiendom AS 
 Armydays AS 

 
 
Etter dette vil det gjenstå kr 1.540.941,- til fordeling på eventuelt nye søknader mottatt 
innen den 3. mai 2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 10 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr. 3.190.000,- jfr vurdering. 
2. Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
3. Tildelt støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
5. For søknadsfrist 3. mai 2021 kan alle virksomheter uansett bransje som kan 

dokumentere omsetningstap og likviditetsbehov søke. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Konstituert kommunedirektør 
 


