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DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 2021 
SØKER: VISIT LILLEHAMMER 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3115     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 27.09.2021 
Arrangementsrapport 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 148/19, møte 28.11.2019 – videreføring av delfinansiering regional 
arrangementskoordinator. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å videreføre deltakelsen i spleiselaget for regional 
arrangementskoordinator for 2021 med kr 75.000,-. Tilskuddet finansieres av kommunale 
næringsfondsmidler. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har siden 2012 vært med på et regionalt spleiselag til regional 
arrangementskoordinator ansatt i Visit Lillehammer. 
 
Arrangementskoordinator skal bistå lokale og regionale myndigheter, idretts- og 
kulturarrangører med å skaffe nye arrangement til regionen, samt bistå i å videreutvikle 
eksisterende arrangementer gjennom kompetansetiltak, møteplasser mm. Videre skal ha 
bidra til økt regional verdiskaping basert på arrangementene, både overfor 
reiselivsnæringene og øvrig næringsliv. Som ledd i dette inngår pressearbeid og 
innholdsproduksjon for å styrke merkevaren og bidra til økt besøk/deltagelse. 
 
Arbeidet ledes av Stein B Olsen, arrangementskoordinator i Visit Lillehammer. Under følger 
finansieringsplan for 2021. 
 
Finansiering            Kr 
Visit Lillehammer (arrangører, medlemmer for øvrig)   330.000 
Lillehammer kommune       150.000 
Øyer kommune          75.000 
Gausdal kommune          75.000 
SUM          630.000 
 
Konklusjon: 
Arrangementer er en del av næringsplanen for Lillehammer-regionen og vi har også en egen 
arrangementsstrategi. Satsingen og videreføringen av stillingen som 
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arrangementskoordinator er derfor viktig, og kommunedirektøren innstiller på at tilskudd for 
2021 innvilges. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag til drift av regional arrangementskoordinator med 
et tilskudd på kr 75.000,- for 2021. 

2. Kommunens bidrag finansieres ved disponering av kommunale næringsfondsmidler – 
budsjettposten for løpende avtaler 2021. Tildelt tilskudd utbetales etter faktura. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL 2021 
SØKER: VISIT LILLEHAMMER 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/3117     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 27.09.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 57/19, møte 23.05.2019 – søknad om delfinansiering Snowball. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å innvilge Visit Lillehammer et tilskudd på  
kr 36.000,- til Snowball 2021. Tilskuddet finansieres av kommunale næringsfondsmidler. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har vært en del av Snowball siden 2010 med basisfinansiering. I tillegg er det 
gitt støtte på enkeltprosjekter. Snowball anses for å være en programsatsing uten sluttdato. 
Det har vært høy aktivitet i Snowballprosjekter i denne treårsperioden. 
 
Snowball har for tiden 17 partnere som har skrevet under en avtale ut 2021. Disse aktørene 
utgjør Samarbeidsforum som tar beslutninger om strategi og handlingsplan og veien videre. 
Det er en rekke andre aktører som er involvert i de ulike Snowballprosjektene. 
Medvirkningen fra næringslivet er derfor mye større enn de aktørene som inngår i 
Samarbeidsforum. 
 
På bakgrunn av tidligere vedtak og tilskudd, søker Visit Lillehammer om kr. 36.000,- + mva i 
tilskudd til Snowball for 2021. 
 
Konklusjon: 
Snowball har operert lenge og fått mye positiv tilbakemelding fra næringslivet. Prosjektet 
har vært i stadig utvikling og det jobbes nå med en versjon 2.0. 
Reiselivet er viktig for regionen, og kommunedirektøren innstiller på fortsatt støtte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på kr 36.000,- til Snowball 2021. 
2. Midlene tas fra kommunale næringsfondsmidler – budsjettposten for løpende avtaler 

2021. Tildelt tilskudd utbetales etter faktura. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2976     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
105/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Plan for areal som skal erverves fra gnr.33 bnr.1 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 104/2021 Trodal boligfelt, Status pr september 2021 og fullføring av prosjektet. 
 
Sammendrag: 
I henhold til KST-sak 104/2021 har kommunedirektøren forhandlet pris med grunneier av 
gnr. 33 bnr. 1, Erling Jevne, for kjøp av ca. 4 da som vil bli en nødvendig utvidelse av 
utbyggingsområdet for fremføring av veg mellom Kongsvegen og Gamlevegen. 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret godkjenner en omforent pris på 143,40 
kr/m2. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren viser til tidligere KST-sak 104/2021 hvor behov for en utvidelse av 
utbyggingsområdet anslås til ca. 4 da. 
 
Kommunedirektøren har hatt en dialog med grunneier og er kommet frem til enighet om at 
nødvendig grunn kan erverves til samme pris som det kom til enighet om i 2011 for det 
første arealet. Prisen prisjusteres for perioden 2011(gjennomsnitt) til august 2021, slik at 
prisen totalt blir på 143,4 kr/m2 (115,-kr/m2x 1,247(konsumprisindeks)= 143,40 kr/m2. 
 
Vurdering: 
Ser en separat på området som skal erverves er nok prisen høy for et LNF-område med 
produktiv skog.  
 
Kommunedirektøren anser den sentrumsnære plasseringen som en viktig faktor for en 
høyere pris. Prisen som ble satt for det øvrige området ble satt som en gjennomsnittspris og 
kommunedirektøren antar at samme pris ville blitt fastsatt i 2011, dersom en den gang 
hadde sett behovet for 4 da mere. 
 
Totalkostnaden på ca 575.000,- kr, antas å kunne dekkes innenfor den budsjetterte rammen 
for tverrvegen, som er på totalt 19 mill kr inkl. mva. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for 
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40 
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 96/21 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: MAT FRA ØYERFJELLET 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/2925     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
106/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 30.10.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Mat fra Øyerfjellet et tilskudd på  
kr 86.500,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Mat fra Øyerfjellet ble opprettet i 2016 og består i dag av seks gårder. Foretaket har så langt 
bedrevet salg av lokalt foredlet mat via egne markeder og lokale Rekoringer. Foretaket 
ønsker nå å kunne møte en større kundegruppe ved å kunne tilby et fleksibelt og tilgjengelig 
utsalg. 
 
Utsalget vil bli plassert på Mo Gard, en sentral plassering for trafikken til og fra Hafjell og 
Mosetertoppen. 
 
Etterspørselen etter lokalmat er fortsatt stor og økende, noe som synliggjøres blant annet på 
Mat fra Øyerfjellet sitt marked på Pellestova.  
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Salg og distribusjon er fortsatt en utfordring i lokalmatmarkedet. Økt tilgjengelighet vil sikre 
en jevnere omsetning gjennom året, noe som er positivt både for kundene og 
leverandørene. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen  
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.  
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr 217.709,- 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Mat fra Øyerfjellet gis et tilskudd på kr 86.500,-. 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. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 99/21 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
 



  Sak  107/21 
 

Side 10 av 36   

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: FOTOGRAF 13 AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/2897     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
107/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 26.10.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Fotograf 13 AS et tilskudd på  
kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Søkeren har siden 2004 jobbet heltid/deltid som fotograf, og har lang erfaring på området 
innen boligfoto, portrett/personfoto og markedsføringsrettet fotografering innen 
reklame/bedrifter. Ønsket om å skape en egen arbeidsplass i hjembygda gjør at han nå vil 
etablere en bedrift for dette på Tretten, med håp om at dette blir en solid aktør på området i 
Gudbrandsdalen - som på sikt kan skape flere arbeidsplasser og et fagmiljø for 
lokalnæringen. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren er positiv til etableringen, og mener en slik begrenset støtte kan gi 
positive ringvirkninger. Gründere er viktig, uansett bransje og størrelse. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen - Gründerskap 
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen,  spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr. 172.709,- 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1.  Fotograf 13 AS gis et tilskudd på kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 
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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. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 98/21 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: GLOCAL GREEN INNLANDET AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/3196     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 30.11.2021 
Forretningsplan Glocal Green Innlandet AS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Glocal Green Innlandet AS et 
tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Glocal Green Innlandet AS er en ny aktør som nå planlegger flere lokale anlegg i Norge for 
produksjon og salg av bærekraftig metanol – nærmere bestemt biometanol. Konseptet 
innebærer å utnytte lokalt tilgjengelig biologisk restavfall til fremstilling av biometanol og 
grønt hydrogen.  
 
Konseptet og produktet biometanol har noen praktiske og økonomiske egenskaper som er 
suverene for å komme i gang med rask implementering. Bærekraftig metanol er både 
biometanol og e-metanol produsert av sirkulært fornybart karbon. Kildene her er biologisk 
fornybart materiale eller karbon fra forbrenning av biologisk materiale. Dette kan være alt 
fra restråstoffer fra skogs- og trelastindustrien, landbruket, akvakulturnæringen eller 
offentlige sorterings- og forbrenningsanlegg. 
 
Et av anleggene tenkes etablert i Øyer kommune, og søkeren er i dialog med grunneier om 
areal.  
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Et bidrag fra næringsfondet er ikke utløsende for om dette prosjektet lykkes, men det er et 
signal om at Øyer kommune er positive til etableringen. Satsingen er i tråd med 
næringsplanens satsing på bærekraft, og det vil bety betydelig med arbeidsplasser og 
verdiskaping om de lykkes. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 
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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  
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr 72.709,- 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Glocal Green Innlandet AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. 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. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE 
SØKER: SVENN ARNE LIE 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/3121     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 23.11.2021 
Tegning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden fra Svenn Arne Lie om tilskudd 
til bygging av fleksifjøs. Det er lite midler igjen i næringsfondet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Søkeren ønsker å bygge et nytt bygg for sau og geit på småbruket på Tretten bakside. 
Prosjektet er såpass beskjedent at det faller utenfor støtteordningene i Innovasjon Norge, da 
det er på kun litt over NOK 1mill. Det drives fra før økologisk grønnsaksproduksjon på 
gården. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Prosjektet er på mange måter tilpasset et mer bærekraftig landbruk, som vil utnytte lokale 
ressurser og beite. Det vil også gi tilgang på lokalprodusert kjøtt som omsettes i alternative 
kanaler. 
  
Det kommunale næringsfondet er nær tomt, og det er ikke budsjettert med påfyll i 2022. 
Kommunedirektøren ser seg derfor nødt til å avslå søknaden. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne  
arbeidsplasser. 
  
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad fra Svenn Arne Lie om tilskudd til bygging av fleksifjøs avslås. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/3152     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 28.11.2021 
Skisse lokaler 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden om tilskudd til Kongsvegen 
1569 AS. Det er lite midler igjen i næringsfondet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Da driveren av Cadillac Diner gikk bort i vinter, ble driften videreført av Stavsplassen SA i 
sommer. I høst ble inventaret fjernet, og eierne av bygget ønsker å reetablere stedet med 
nytt inventar. Søknaden omfatter kostnader til dette. 
 
Søknaden sier ingenting om driftsmodellen for stedet i framtida. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren er positiv til at det blir ny aktivitet i lokalene etter Cadillac Diner, og det 
er bra for Tretten sentrum. Dog er det avgjørende at det kommer opp en driftsmodell som er 
bærekraftig. Det antas at eierne ikke skal drive dette selv, uten at det er beskrevet nærmere. 
 
Det kommunale næringsfondet er nær tomt, og det er ikke budsjettert med påfyll i 2022. 
Kommunedirektøren ser derfor ikke muligheten til å støtte tiltaket. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd til Kongsvegen 1569 AS avslås. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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ORIENTERING OM  ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 D37  
Arkivsaksnr.: 21/796     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
111/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Kart som viser ønsket plassering av tilrettelagt badeplass 
2. Miljøfaglig utredning Notat 2021-N26: Kartlegging av naturmangfold og ny avgrensning 

av naturtypelokalitet, datert 22.06.2021 
3. NINA Prosjektnotat 323: Analyser av miljø-DNA for påvisning av amfibier, datert 

10.08.2021 
4. Tilbakemelding fra Statsforvalteren Innlandet, datert 17.08.2021  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
✓ Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
✓ Kommunedelplan Øyer Sør  
✓ Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet  
✓ Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet  
✓ Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn  
✓ Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029  
 
 
Sammendrag: 
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv i 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for en tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektør har etablert en prosjektgruppe som arbeider med å utrede mulighetene 
for en tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum og gir i denne saken formannskapet en 
orientering om status. 
 
Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til forprosjekt badeplass. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken: 
Det ble fattet vedtak i formannskapsmøtet 15.12.2020, sak 131/2020 pkt. C: «Fram til neste 
rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv desember 2021, 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
file://ik-srv-ofi-0001.common.gammaroot.local/users_oy$/hilodrom/temp/Meld.%20St.%2018%20(2015%E2%80%932016)%20Friluftsliv%20%E2%80%94%20Natur%20som%20kilde%20til%20helse%20og%20livskvalitet
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
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skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende 
aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye».  
 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum. En tilrettelagt badeplass kan defineres som et 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarena. 
 
Prosjektgruppe: 
Det er opprettet en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for en tilrettelagt 
badeplass i eller i nærheten av Øyer sentrum. Prosjektgruppen skal lage et forslag til 
opparbeiding av området inklusive beregning av kostnader og finansieringsplan.  
 
Prosjektgruppen består av:  
Kultur og fellestjenester:  Idrettskonsulent og aktivitetskoordinator (leder av gruppen)  
Eiendom og anlegg:   En representant 
Øyer ungdomsråd:   To representanter med felles vararepresentant. 
 
Fremdrift og status 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring langs vassdragene for å vurdere aktuelle 
muligheter for en tilrettelagt badeplass. Ut fra vurderinger rundt badetemperatur, sikkerhet, 
mulighet for tilrettelegging, infrastruktur og eiendomsforhold har prosjektgruppen kommet 
frem til at dammen lokalisert på GBNR 18/73 er det beste alternativet. Grunneier er Øyer 
kommune. 
 
Prosjektgruppen foreslår å grave ut dammen, legge duk og sand i dammen, avskoge området 
og lede vann fra Lågen inn og ut av dammen. Dette kan bli et trygt badested med god 
badetemperatur for barn og unge i Øyer. Mulighetene for å lage et innholdsrikt 
aktivitetsområde med god infrastruktur er tilstede. 
 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring av området sammen med Statsforvalteren i 
Innlandet og Innlandet fylkeskommune. NVE er kontaktet pr. telefon. På bakgrunn av 
befaringene er det gjort en kartlegging av naturmangfold: vegetasjon og amfibier. 
Statsforvalteren i Innlandet tillater inngrep i dammen under forutsetning av bevaring av 
naturmangfoldet og at planen for tiltaket utarbeides i samarbeid med Statsforvalteren. 
Innlandet fylkeskommune og NVE hadde ingen innsigelser mot tiltaket på nåværende 
tidspunkt. 
 
Ungdomsrådet har gjennomført en idemyldring i forhold til hvilke elementer de tenker en 
tilrettelagt badeplass bør inneholde. De mener det er viktig at universell utforming og 
naturvennlig tilrettelegging blir vektlagt. I tillegg mener ungdomsrådet at badeplassen må 
inneholde stupetårn, baderampe for rullestol, sitteplasser, bålplass, plen med plass til soling, 
sandvolleyballbane, belysning, søppeldunker, livredningsbøye, universelt utformet 
adkomst/vei til området (helst asfaltert), sykkelstativ og parkeringsmuligheter. 
Ungdomsrådet påpeker at området må holdes ryddig og pent og må vedlikeholdes.  

 
Prosjektgruppen arbeider for å utarbeide en plan for tiltaket ved hjelp av planavdelingen, 
landskapsarkitekt, Statsforvalteren i Innlandet og ekstern naturkompetanse. Planen skal 
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legges ut på høring før tiltaket legges ut på anbud. Prosjektgruppen vil deretter utarbeide et 
kostnadsbilde over investering og drift før saken legges frem til politisk behandling. 
 
Økonomi 
Kommunen søkte og mottok kr 55 000 i vassdragsmidler fra fylkeskommunen til utredning 
og planlegging av tilrettelagt badeplass. Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til 
badeplass forprosjekt. 
 
Trodalen 
Kommunestyret vedtok i sak 21/104, 23.09.2021: «Kommunestyret ber administrasjonen 
vurdere muligheten, og eventuelle kostnader ved å bygge massefang-dam i Trobekken på en 
slik måte at den kan fungere som badedam og legge dette fram for kommunestyret som en 
egen sak.» Kommunestyret var på dette tidspunktet ikke informert om prosjektgruppens 
arbeid med utredning av mulighetene for en tilrettelagt badeplass i eller i nærheten av Øyer 
sentrum. 
 
Muligheten for badedam i Trobekken er diskutert med kommunens konsulent for hydrologi 
(Norconsult) og EU-prosjektets konsulent (Agence Ter). På grunn av svært liten vannføring i 
de periodene det er mest aktuelt å benytte en badeplass anbefaler de ikke å etablere en 
badeplass. Det vil bli for mye stillestående vann. Det vil bli etablert et slyngende bekkefar 
med enkelte mindre kulper som det nok kan vasses litt i, men ikke så store at det kan drives 
badeaktiviteter utover dette. 
 
Vurdering: 
Barn og unge i Øyer har ikke en sentrumsnær badeplass som er sikker og lett tilgjengelig. For 
å forebygge ulykker er det viktig å kunne tilby innbyggerne en lavterskelmulighet til å øve på 
ferdigheter i vann. Muligheten for etablering av en tilrettelagt badeplass er derfor et viktig 
nærmiljøanlegg å få utredet. Kommunedirektøren samtykker i vurderingen om at dammen 
beskrevet i saksfremlegget er det beste alternativet for tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum. 
Området har gode forutsetninger for å kunne bli et attraktivt nærmiljøanlegg for alle 
aldersgrupper. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar arbeidet med tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum til etterretning. 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 101/21 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte i formannskapet den 14.12.2021. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. Saken utsatt. 
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DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 21/133     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Innspill til plassering av dagsturhytta 
2. Kart over innspill til plassering av dagsturhytte 
3. Tegninger dagsturhytte og toalettanlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune 
Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet 
Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel-
friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd 
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Tilbudet ble 
behandlet i KST den 25.02.2021, sak 27/21 med følgende vedtak:  
1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om 

plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  

 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram innspill til plassering av dagsturhytta, samt 
vurdering av behov for solcelle- og toalettanlegg. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å 
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av 
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.  
 
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland, og er et samarbeid mellom 
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, 
kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer 
nærfriluftslivet.  
 
Hva får kommunen?  
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte. 



  Sak 112/21 
 

 Side 20 av 36   
 

- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur.  
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
 
Kommunens forpliktelser:  
- Inngå avtale om rett til bruk av grunn med grunneier. 
- Ansvar for tomtetilrettelegging og grunnarbeid til hytta. 
- Inngå evt. driftsavtale med organisasjon som skal ha tilsyn og drift av dagsturhytta. 
- Ansvar for byggesaksbehandling og andre offentlige godkjenninger. 
- Ansvar for ferdigstillelse av tiltaket inklusiv ferdigattest og revidering av regnskap. 
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for  

plassering av hytta.   
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt 

ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.  
- Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningsloven og evt. andre 

godkjenninger for hytte, ferdsel og infrastruktur (herunder naturmangfold). 
- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 

spillemiddelreglementet i 30 år. 
 
Kriterier for valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet.  
- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 

forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  
- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.  
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.  
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.  
- Maks grense for plassering av dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje. 
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder 

det ikke er fjellgrunn.  
 
Økonomi:  
- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte 

med vedovn.  
- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid 

og dugnadsarbeid.  
- Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.  
- De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i 

spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.  
- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 

kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  
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Solcelle- og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om 
spillemidler til toalettanlegg.  
 
Drift av dagsturhytta vil medføre årlige kostnader. Kostnadene vil avhenge av om det 
etableres toalettanlegg og om kommunen får etablert en driftsavtale med frivillig 
organisasjon. 
 
Finansiering: 
Antatt kommunal nettoutgift 250 000 kr. I tillegg må det forskutteres spillemidler. 
 
Regneeksempel etablering: 
Regneeksempelet er hentet fra Innlandet fylkeskommune. 
 

Kostnader Eks mva Mva Inkl mva 
Innkjøp av hytte med vedovn 750 000 187 500 937 500 
Grunnarbeid betalt 75 000 18 750 93 750 
Grunnarbeid dugnad 75 000 - 75 000 
SUM kostnad hytte 900 000 206 250 1 106 250 
        
Finansiering   Beløp   
Spillemidler 1/3 totalkost inkl mva   368 750   
Tilskudd fra stiftelse   300 000   
Dugnad frivillige   75 000   
Moms-kompensasjon kommunal ordning   206 250   
Kommunal egenandel   156 250   
SUM finanasiering   1 106 250   

 
Regneeksemplene til fylkeskommunen tilsier at kommunen må betale for 
tomt/leie av tomt, grunnarbeid og delfinansiere innkjøpet av selve hytten, pluss betale for 
evt. tilleggselementer som solcelle- og toalettanlegg. I tillegg legges det opp til omfattende 
dugnadsarbeid, som kommunen også må organisere. Drift og vedlikehold av hytta må også 
organiseres og finansieres for 30 år. 
 
Innspill plassering: 
Kommunen mottok fem innspill til plassering fra innbyggere. Administrasjonen har kommet 
med to innspill til plassering. Vurdering av innspillene viser to mulige plasseringer av 
dagsturhytta. 
 

Plassering Vurdering 
Aronsvestranda Uaktuell: Bygges gapahuk på lokalitet 
Vardkampen Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne 
Øyer vestside, under Fakkelmannen Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne 
Haugen Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 
Gapahuk Mo Turmål hovedsakelig for skole og barnehage 
Brånån Tursti bør utbedres i enkelte partier 
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Langberga Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 
 
Andre saksopplysninger: 
Norsk Pilegrimssenter skal bygge seks pilegrimsbuer langs Gudbrandsdalsleden. Ved Ensby i 
Øyer settes en av disse buene opp i 2021. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 
og oppføring av Pilegrimsbua er kostnadsfritt for kommunen. Øyer kommune blir eier av 
Pilegrimsbua og ansvarlige for drift. Pilegrimsbua skal sørge for at vandrerne har tilgang til 
rent vann, toalett, hvileplass under tak, mulighet for å lade mobil/GPS, internettilgang og 
informasjon. Pilegrimsbua har universell utforming og består av tørrmur, treverk og 
sedumtak. På taket er det solcellepanel og toalettene er forbrenningstoalett.  
 
Øyer kommune skal bygge gapahuk på Aronsvestranda. Gapahuken finansieres av midler fra 
«Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftsområder» fra Miljødirektoratet og kommunens «Miljø- 
og naturfond». Gapahukens utforming og størrelse legger til rette for at skolene kan bruke 
den til undervisning og samlingspunkt. Gapahuken inneholder ikke toalettanlegg. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger 
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta vil bli et 
lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen 
mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav egeninnsats. En dagsturhytte blir en 
attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil benytte.  
 
Brånån er av kommunedirektøren vurdert som den beste plasseringen av dagsturhytta på 
bakgrunn av flere faktorer. Kriteriene for valg av turmål er ivaretatt. I tillegg er grunneier 
positiv, turmålet er et fint utsiktspunkt, det er et friluftsområde med flere kvaliteter som 
innbyr til aktivitet, det er mulighet for adkomst via Rognstadvegen og turmålet er allerede 
vel etablert. Turmålet er nært et sentrum, det er under 3 km til turmålet og de fleste går opp 
på 1 time. Turstien ligger i aktsomhetsområde for skred. Det er behov for utbedring i enkelte 
partier, dette må kommunen utføre av sikkerhetsårsaker, uavhengig av dagsturhytta. 
 
Dagsturhytta er tilrettelagt for korte opphold. Ved plassering på Brånån er det ikke adkomst 
for kjøretøy. For å forenkle framtidig drift anbefaler ikke kommunedirektøren å etablere 
solcelle- eller toalettanlegg. Kommunen ønsker å støtte opp under bærekraftig friluftsliv og 
oppfordrer til sporløs ferdsel. En dagsturhytte uten solcelle- og toalettanlegg krever 
minimalt av kommunen med tanke på drift. Men for å kunne drifte dagsturhytta er det viktig 
at det avsettes midler til årlig drift og at ansvaret for drift plasseres. Drift av dagsturhytta må 
legges inn i handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett, og som et anlegg som prioriteres 
i handlingsprogrammet for spillemidler. 
 
P.g.a. kommunens nåværende økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren at 
dagsturhytta settes opp i 2024. 
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og 
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.    
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Det etableres ikke solcelle- og toalettanlegg. 
3. Dagsturhytta plasseres på Brånån.  
4. Dagsturhytta settes opp i 2024. 
5. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2022 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3171     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2022 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

2016-2025, datert 06.12.2021. 
2. Rapport om ønsker om nærmiljøanlegg november 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
2. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) og Øyer Kommune 
3. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 (V-0732 B), 

Kulturdepartementet (KUD). 
 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 skal rulleres årlig. 
Det er registrert to nye nærmiljøanlegg til årets rullering. Det er totalt tre ordinære 
spillemiddelsøknader, alle er «fornyet» eller «søkt tilleggsbevilgning» («fornyet» = ikke fått 
midler i 2021, «søkt tilleggsbevilgning» = søkt ekstra spillemidler). 
 
I henhold til vedtak i tilsvarende sak i 2020 har administrasjonen utarbeidet en oversikt over 
behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg 
mye. Kommunedirektøren har løftet fram tre anlegg og rår formannskapet til å vedta 
prioriteringen. Videre oppfølging er avhengig av kommunestyrets prioriteringer i 
investeringsplanen (rullering våren 2022).  
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. KUD og 
fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. de 
midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
kommunene. 
 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet fra og med 15. juni 2019. Ordningen har 
ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at spillemiddelfinansierte anlegg som ble startet før 15. 
juni 2019 må ha forhåndsgodkjenning. Det henvises til skriv fra KUD datert 14. juni 2019 for 
mer utdypende informasjon om endringene.   
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Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at 
søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets 
bestemmelser. Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene 
prioriteres i følgende to kategorier: 
 
• Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
• Nærmiljøanlegg. 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk. 
 
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større 
samfunnsmessig perspektiv. Tildeling av spillemidler skjer en gang i året der Idrettskretsen, 
kaller inn idrettsrådsledere og saksbehandlere fra Lillehammer, Gausdal og Øyer. De fordeler 
midler etter prioriteringslistene, så langt det er mulig ut fra potten som er tildelt vår region. 
  
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha avtale om bruksrett med grunneier i 
minimum 30 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For enkelte turløyper er kravet 10 år. For 
søknader om støtte av anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, 
idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier. Det 
oppfordres fra departementet å se på interkommunalt samarbeid på større ordinære 
spillemiddelfinansierte anlegg.  
 
Omfanget av spillemiddelfinansierte anlegg.  
Norsk Tipping gikk i 2020 med et samlet overskudd på 6 167 mill kr, en forbedring på 491 
mill kr fra 2019. Av dette overskuddet ble 1 663 mill kr fordelt til å dekke Idrettsanlegg i 2021 
på landsbasis. Innlandet hadde en godkjent total søknadssum for 2021 på avrundet 447 mill 
kr. Det ble innvilget avrundet 108,6 mill kr til spillemiddelfinansierte idrettsanlegg til 
kommunene i Innlandet. Innvilget sum utgjør 24 % av søknadssummen, og medfører en 
ventetid for utbetaling på spillemidler på ca. 3 år for ordinære anlegg, for nærmiljøanlegg er 
ventetiden 1-2 år.  
 
Tilskuddenes størrelse  
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Det 
fastsettes konkrete satser og eventuelle modeller for beregning av tilskudd for forskjellige 
størrelser og omfang av anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene halvparten av godkjent 
kostnad, maksimalt kr 300 000 pr anleggsenhet.  
 
Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016 - 2025 
Planens handlingsprogram rulleres årlig. KUD stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler 
til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige 
tildelingen. Ifølge veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-
0798) defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endring, uten 
krav om offentlig høring. En endring av prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet, er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og 
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mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom de er innenfor planens mål og 
strategier. 
 
Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknadene. 
Det er et overordnet prinsipp at godkjente søknader skal settes i kronologisk rekkefølge, dvs. 
etter når søknaden kom inn på lista. Dette er et prinsipp som Øyer idrettsråd mener det er 
viktig å følge. Dette prinsippet sikrer at det blir kortest mulig ventetid for utbetaling av 
spillemidler. Hvis nye søknader blir plassert foran i prioriteringslista, kan dette gå utover 
mindre lag og foreninger med liten egenkapital og dermed øke terskelen for å søke 
spillemidler. 
 
I 2021 ble det utbetalt 1 307 000 kr i spillemidler til Øyer kommune. Vi har i 2021 487 000 kr 
i såkalte restanser, dette skyldes at prosjektene ikke er ferdigstilte med revisorgodkjente 
regnskap. Restansene på ikke igangsatte prosjekter blir normalt inndratt etter 2 år, hvis det 
ikke søkes om utsettelse av frist. Restanser på ferdigstilte prosjekter blir utbetalt når 
revisorgodkjent regnskap er levert til fylkeskommunen. Dersom det er midler tilgjengelig 
utbetales normalt 85% av spillemidlene, 15% holdes tilbake til godkjent sluttregnskap 
foreligger.  
 
Nærmiljøanlegg 
I forbindelse med prioritering av handlingsprogram 2021 vedtok Formannskapet i sak 
131/20, punkt C: «Fram til neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv, utarbeider administrasjonen en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye.»  
Rapport om ønsker for nærmiljøanlegg er vedlegg til saken. Rapporten dekker blant annet 
aktivitets- og anleggssituasjonen, befolkningsdata (aktive/inaktive, helsedata for øvrig), 
kommunens idretts- og aktivitetspolitikk, barns og unges forslag til møteplasser og 
innbyggernes ønsker om utendørs nærmiljøanlegg. 
 
Gjennom kartlegginger av barns/unges og øvrige innbyggeres forslag til 
møteplasser/nærmiljøanlegg, foreslår kommunedirektøren følgende prioritering av 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer: 
1. Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum (se egen sak i FSK-møtet) 
2. Aktivitetspark i Tretten sentrum 
3. Dagsturhytte (se egen i FSK-møtet).  
I formannskapets innstilling til økonomiplan og budsjett er det avsatt kr 100.000 i 2022 til 
forprosjekt badeplass.  
 
Kommunestyret bevilget i K-sak 92/21, 26.08.2021, støtte på kr 100.000 til etablering av 
isbane på Øyer IP og til anskaffelse av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på 
Aurvoll.  ØTI ferdigstiller og tar i bruk disse to isbanene i vinter. ØTI utreder videreutvikling 
av skileik og minihoppbakke på Øyer IP. Dette arbeidet kan starte allerede sommeren 2022, 
hvis finansieringen går i orden. 
 
Ordinære anlegg 
Utvikling av spillemiddelfinansierte anlegg i Øyer kommune har vært god de siste årene. Det 
er god dekning på idrettsanlegg i kommunen blant de aktive idrettene.  
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ØTI har kommet langt i utviklingen av Øyer Idrettspark. På Mosetertoppen skistadion blir det 
flere prosjekter i årene fremover.  
 
Øyer-Tretten Idrettsforening har innledet et samarbeid med Hafjell Alpinsenter-sommerdrift 
om bygging av spillemiddelfinansiert frisbeegolfbane på Mosetertoppen.  
 
Spillemidler 2021: 
Kommunedirektøren anbefaler at rullering av handlingsprogrammet vedtas, og at årets 
spillemiddelsøknader prioriteres i følgende rekkefølge: 
 
Nærmiljøanlegg 

Prior. Anleggsnavn Søker Søknadstype Søknadsbeløp 
1.   Aurvoll skole isflate ØTI ny 225 000 
2.   Øyer IP isflate ØTI ny 225 000 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 
 
Ordinære anlegg 

Prior. Anleggsnavn Søker Søknadstype Søknadsbeløp 
1.   Øyer Idrettspark - klubbhus ØTI tilleggsbevilgning    343 000 
2.   Tretten Idrettshall – Rehabilitering ØK fornyet    345 000 
3.   Mosetertoppen – 

snøproduksjonsanlegg 2020 
ØTI ny 1 000 000 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI), Øyer kommune (ØK). 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen og på Granrudmoen styrker Øyers stilling 
som vintersports- og helårsdestinasjon. Utvikling og rehabilitering av øvrige anlegg i 
handlingsprogrammet, underbygger også kommunens strategi for økt tilflytting.  
 
Det aller viktigste argumentet for utvikling av aktivitetsanlegg er å tilrettelegge for økt 
aktivitet og bedre folkehelse. 
 
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår kommunedirektøren at 
rullering av handlingsprogrammet for 2021 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 
2025 vedtas med ovennevnte prioriteringer.  
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2022, 
for oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling.  
 
Når det gjelder nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer er det gjort et grundig 
kartleggingsarbeid og det er lagt til rette for bred involvering av barn/unge og øvrige 
innbyggere. Kommunedirektøren viser til egne saker angående tilrettelagt badeplass i Øyer 
sentrum og dagsturhytta, og rår formannskapet til å slutte seg til prioriteringen av 
anleggene/arenaene. Den konkrete oppfølgingen er avhengig av kommunestyrets 
prioriteringer i investeringsplanen (rullering juni 2022). 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2022 

(datert 14.12.2021), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 – 2025. 
 

B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
 
Ordinære anlegg: 

1. Øyer Idrettspark – klubbhus (tilleggsbevilgning) 
2. Tretten Idrettshall – Rehabilitering (fornyet) 
3. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 2020 (fornyet) 

 
Nærmiljøanlegg: 

1. Aurvoll skole – isflate (ny) 
2. Øyer IP – isflate (ny) 

 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse 
til Innlandet fylkeskommune, for videre behandling. 
 
C. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg skjer gjennom kommunestyrets 

prioriteringer i økonomiplan og årsbudsjett og/eller i enkeltsaker. 
 
D. Formannskapet viser til rapport om ønsker om nærmiljøanlegg, og slutter seg til følgende 

prioritering: 
1. Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum 
2. Aktivitetspark i Tretten sentrum 
3. Dagsturhytte 

Den konkrete oppfølgingen er avhengig av kommunestyrets prioriteringer i 
investeringsplanen (rullering juni 2022). 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 07.12.2021 sak 21/21 - RAPPORT OM ØNSKER FOR 
NÆRMILJØANLEGG 
 
Behandling: 
Leder leste saksutredningen og kommenterte spesielt de tre prioriterte anleggene og 
rekkefølgen de tre anleggene imellom.  
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet tar «Rapport om ønsker for nærmiljøanlegg» til etterretning. 
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REFERATER - FSK 14.12.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/3303     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - 
RESTAURANT FAVN AS 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TRETTEN 
KRO OG MOTELL, BÅDSTØ AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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INKLUDERINGSFOND FOR BARN OG UNGE 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/3348     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen 
2. Fritidserklæringen: handlingsplan Øyer kommune 
3. Kontrakt ALLEMED - NDFU 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Referat fra ALLEMED-dugnad i Øyer kommune 17.11.22 kl. 18:00 - 20:30 
Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune 
Fritidserklæringen 
Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna 
FNs konvensjon om barnerettigheter 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
Mld.St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv et trygt samfunn 
Mld.St. 13 (2018-2019) Mulighet for alle – Fordeling og sosial bærekraft 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
 
Sammendrag: 
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Den 17.11.21. gjennomførte Øyer 
kommune en ALLEMED-dugnad hvor deltagerne ble enige om tre tiltak kommunen skal 
arbeide med. Et av disse er Inkluderingsfond for barn og unge. Kommunedirektøren ber i 
denne saken formannskapet innvilge et tilskudd på 20 000 årlig i en periode over 3 år til 
«Inkluderingsfond for barn og unge». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for å sikre 
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  
 
Det var i 2019 registret at 15,4 % av barna i vår kommune vokser opp i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. Dette utgjør i antall 129 barn. Øyer har en høyere andel 
barnefattigdom enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4831019.1851.mkupmipkjqzmbp/Rapport+om+%C3%98yer+kommunes+oppf%C3%B8lging+av+fritidserkl%C3%A6ringen.pdf
https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/fritidserklringen-handlingsplan.537726.610e4b2596.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4930232.1851.bbsmss7pqimmtu/Referat+fra+ALLEMED-dugnad+i+%C3%98yer+kommune+17.11.22.docx
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer 
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og fellestjenester 
satt sammen en arbeidsgruppe som skal arbeide med Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen. 
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 
 
Orienteringer: 
Tjenesteutvalget ble orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen» i sak 7/21, 16.03.21. Etter ønske fra Tjenesteutvalget ble utvalget 
orientert om handlingsplanen i sak 12/2021, 17.08.21. 
 
Handlingsplan: 
Det vises til vedlegg 2: handlingsplanen. Tiltakene er innbyrdes prioritert ut fra vurdering av 
kostnad, ressursbruk og forventet effekt. Rådenes tilbakemeldinger er hensyntatt. 
 
ALLEMED 
ALLEMED er et dialogverktøy, utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap 
blant barn og unge (NDFU). Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for 
deltakelse, med særlig vekt på økonomi som barriere. Når deltakere kommer sammen for å 
bruke verktøyet, kaller vi det en dugnad. Målet med dugnaden er å skape en felles 
bevissthet og komme frem til konkrete ideer til hva som skal til for å få alle med i 
fritidsaktivitet. 
 
Øyer kommune har inngått en samarbeidsavtale med ALLEMED – NDFU og avholdt 17.11.21. 
ALLEMED-dugnad i Øyer. Dugnadsdeltakerne ble enige om tre tiltak kommunen skal jobbe 
med: inkluderingsfond, informasjonstiltak og transporttiltak. 
 
Inkluderingsfond for barn og unge 
Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. Målet 
er å inkludere barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i 
organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Kontaktperson og saksbehandler for 
tilskuddsordningen vil være aktivitetskoordinator. 
 
Hvem kan søke? 
Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. 
Tilskuddsordningen vil i hovedsak prioritere søknader fra lag og foreninger og organisasjoner 
registrert i Frivillighetsregisteret, men kan vurdere søknader også fra andre organisasjoner. 
Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene til rådighet kan 
hjelpe flest mulig. 
 
Hva kan organisasjonene søke om midler til? 
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• Ulike inkluderingstiltak og prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og 
tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli 
prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i ledelsen eller 
foreldregruppa være aktuelt. 

• Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant 
barn i målgruppen. 

• Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv. 
• I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til 

cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at 
barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året. Helårsaktivitet 
prioriteres vanligvis framfor cuper, treningsopphold og lignende. 

• Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der 
medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse. 

• Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert 
fritidsaktivitet. 

 
Søknadsfrist: 
2 ganger årlig. 
 
Finansiering:  
Arbeidsgruppen søker Bufdirs tilskuddsordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» om 
100 000 til Inkluderingsfondet. Tilskuddsordningen forutsetter 20 % egenfinansiering fra 
kommuner. Øyer kommune søker om tilskudd til et 3-årig prosjekt. Det legges opp til en 
egenfinansiering fra Øyer kommune på kr 20 000 årlig i 2022-2024.  Kommunedirektøren 
foreslår at dette finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2022-2024. 
Formannskapets bevilgningspost er på kr 200 000 pr. år.  
 
Vurdering: 
En del av statusen i Øyer kommune er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger 
med vedvarende lavinntekt (2019), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for 
landet. 
 
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak i sin handlingsplan som vil bidra til å 
redusere barrierene for deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av 
Fritidserklæringen. Tiltakene er prioritert ut fra vurdering av kostnad, ressursbruk og 
forventet effekt. Realisering av mange av tiltakene er avhengig av et utvidet tverrfaglig 
samarbeid, dette må prioriteres fra administrasjonens side.  
 
Inkluderingsfond er et av tiltakene som er løftet frem i handlingsplanen og i ALLEMED-
dugnaden. Inkluderingsfondet er et lavterskeltiltak som sikrer samarbeid mellom 
organisasjonene og kommunen mot målet om at alle barn og unge i Øyer har mulighet til å 
delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet innvilger tiltaket «Inkluderingsfond for barn unge» 20 000 kr årlig i 2022-

2024. 
2. Formannskapet tilskudd til «Inkluderingsfond for barn og unge»  finansieres ved bruk av 

formannskapets bevilgningspost.  
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3357     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/21 Formannskapet 14.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Sammendrag: 
Formannskapet anbefales å gi kommunedirektøren fullmakt til å publisere en 
søknadsmulighet for ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler straks et eventuelt 
tilsagnsbrev fra KRD foreligger. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Regjeringen har signalisert at de siste bevilgede 200 mill i kommunal kompensasjonsordning 
til næringslivet ifbm de siste Covid-19-tiltakene vil bli delt ut.  
 
Deler av næringslivet, spesielt hoteller og serveringssteder, rammes hardt av de siste 
innstrammingene, fordi avbestillingene er mange, også på mye som kunne vært gjennomført 
innenfor gjeldende anbefalinger og forskrifter. Markedet reagerer sterkere enn anbefalt, og 
det er ikke uventet. 
 
Reiselivet har mistet mye kompetanse hittil i pandemien, og enda en runde med permisjoner 
vil medføre ytterligere frafall fra bransjen. 
 
Det er signalisert fra regjeringen at de vil sette av enda 1 mrd til denne ordningen, men dette 
vil i så fall komme et stykke ut i 2022, og vil ikke avhjelpe den krisen reiselivet nå igjen 
opplever. 
 
 
Konklusjon  
For å kunne aksjonere straks kommunen har mottatt brev fra KRD med kriterier og beløp, 
må administrasjonen ha et vedtak fra formannskapet som muliggjør dette. 
Kommunedirektøren ønsker å publisere søknadsmuligheten så raskt som mulig etter et 
eventuelt tilsagn fra KRD. 
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Det antas at kriteriene vil bli noenlunde lik tidligere tildelinger.  
 
For å unngå at bedrifter som har overskredet eller vil overskride grensen for bagatellmessig 
støtte på 200.000,- Euro, ønsker vi nå å tildele midlene enten etter Offentlig støtte etter 
gruppeunntaksforordningen eller under en notifisert ordning under Covid-19-
rammeverket.  
 
Dersom støtte skal gis med hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes 
til EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er 
likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, kan 
støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet for denne 
ordningen.  Alternativt kan tilskudd gis etter en notifisert ordning under Covid-19-
rammeverket. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19-
rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen er at 
denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning og tildele 
offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået for 
bagatellmessig støtte. 
 
Kommunedirektøren vurdere hva som er mest hensiktsmessig når tilsagnsbrev foreligger. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

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: 
• 49392 Turbiltransport 
• 55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
• 56101 Drift av restauranter og kafeer 
• 56301 Drift av puber 
• 77210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
• 55202 Drift av ferieleiligheter 
• 55300 Drift av campingplasser og turisthytter 
• 79902 Guider og reiseledere 
• 79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
• 85510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
• 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. 
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8. Støtte utbetales umiddelbart. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag 
forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 


