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Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/2268     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/20 Kommunestyret 23.07.2020 
 
 
Vedlegg: 

 Retningslinjer for Covid-19 næringsfond i Øyer kommune 
 Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Innlandet fylkeskommune 

- 65,6 millioner kroner  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til Retningslinjer for Covid-19 
næringsfond i Øyer kommune. 
 
Saksutredning:  
Ordfører Jon Halvor Midtmageli sendte følgende e-post til kommunestyrets medlemmer 
fredag den 10.07.2020: 
«Hei 
Regjeringen har opprettet en ny tilskuddsordning rettet mot særlig utsatte kommuner ifm 
utbruddet av covid 19 (se vedlagt oppdragsbrev). Innlandet har fått 65, 5 millioner kroner og 
det er fylkeskommunen som fordeler midlene ut til kommunen som tildeling til kommunale 
næringsfond. Ordningen skal gi mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. Kommuner 
som er hardt rammet av arbeidsløshet skal prioriteres. Øyer kommune har fått i overkant av 
2 millioner kroner. For å redusere skadevirkningene av covid 19 for næringslivet haster det 
med å få ordningen «ut i livet» og vi legger opp til politisk behandling av søknader på 
formannskapsmøte den 15.09.20. For å få dette til, må kommunestyret vedta kommunale 
retningslinjer for tilskuddsordningen og siden dette haster ønsker jeg å behandle saken pr. e-
post. Kommunelovens § 11-8 om hastesaker åpner opp for dette:  
  
«Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte 
hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 
ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 
nødvendig. 
….Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til 
vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter 
skriftlig saksbehandling» 
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Vedlagt finner dere forslag til retningslinjer fra kommunedirektøren, samt oppdragsbrevet 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunen.   
 
Jeg ber om tilbakemelding på e-post (som svar på denne e-posten) om dere slutter dere til 
forslag til retningslinjer som ligger vedlagt. Frist for tilbakemelding er torsdag 23. juli.» 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til Retningslinjer for Covid-19 
næringsfond i Øyer kommune. 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
 


