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Møte i  Kommunestyret den 23.07.2020 - Sak: 49/20 
 
Brit K Lundgård (AP) sendte følgende mail 15.07.2020: 
”Til kommunestyret i Øyer  
Opposisjon ved Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre støtter hastebehandlingen av saken og at 
saken behandles på Mail. Vi er også veldige glade for den jobben posisjon har gjort for å 
skaffe næringslivet i Øyer sårt tiltrengt støtte i disse vanskelige tider.  
Vi er og glade for redegjørelsene fra Ordfører som legger opp til at bedriftene ikke trenger å 
komme opp med nye prosjekter, men kan få støtte for å holde hjulene i gang og ivareta og 
opprettholde arbeidsplassene.  
 
Men dette mener vi likevel ikke i tilstrekkelig grad kommer frem av forslaget til retningslinjer, 
derfor tillater vi oss å komme med endringsforslag til det som er sendt ut.  
Vi har skrevet våre endringer inn i det utsendte forslaget med rød skrift slik at det skal være 
enkelt å se hva vi ønsker å endre.  
Vi har skrevet inn en kort begrunnelse med blå skrift.  

RETNINGSLINJER FOR COVID-19 NÆRINGSFOND I ØYER KOMMUNE  
Øyer kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse 
i Øyer kommune.  
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene. 
Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra 
kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende. 
Det er mulig å søke om tilskudd til prosjekter som inkluderer bedrifter i to eller tre av 
kommunene i Lillehammer-regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal). Begrunnelse: 
Alle kommuner har fått tilført ekstraordinære midler, det blir derfor feil hvis dette skal være 
et interkommunalt næringsfond, der det stilles krav om at aktiviteten skal inkludere flere 
kommuner. 

Midler fra fondet kan unntaksvis brukes til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har 
mottatt lignende støtte fra «kompensasjonsordningen», men der Covid 19 har ført til 
redusert drift og økt arbeidsledighet. 

Følgende tiltak prioriteres 

·- 

i hvor stor grad tiltaket opprettholder eller fremmet økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping lokalt. basert på lokale utfordringer 

·         i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak 
antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  

·         hvor raskt tiltaket kan settes i gang eller er i gang 

·         i hvilken grad tiltaket bidrar til flere å opprettholde arbeidsplasser/skape flere 
arbeidsplasser  

·         samarbeidsprosjekter mellom flere lokale næringsaktører kan støttes 
Med lokale næringsaktører menes Lillehammer, Gausdal og Ringebu 
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Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. I tilfeller hvor det gis støtte til 
ordinær drift, gjelder samme regler for omsetningssvikt som for den statlige 
kompensasjonsordningen (20% i mars og 30% i april og mai).   

Maksimalt tilskudd: 

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr 500.000,- til enkeltprosjekter. 

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.   

Utbetaling av tilskuddene 

Næringslivet trenger likvide midler for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og 
verdiskapning. For dette ekstraordinære tiltaket i forbindelse med Covid 19, fravikes 
hovedreglen om at støtten skal utbetales etterskuddsvis.  

Ved oppstart av prosjektet utbetales 25% av tilskuddet, ytterligere 25 % kan utbetales 
underveis i prosjektperioden i tråd med fremdriftsplan når dette dokumenteres, mens de 
resterende 50% utbetales ved avslutning av prosjektet.  

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. 

Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer 
framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i 
gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Tidsfrister 

Søknadsfrist er 25.august 2020. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan 
søkes om utsettelse på inntil ett år. RådmannenKommunedirektøren har fullmakt til å 
avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av 
formannskapet. 

Søknader og saksbehandling 
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn 
viawww.regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i 
løpet av en måned. 

Ikke støtteverdige tiltak 

·         Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig 
overføring over offentlige budsjett. 

·         Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. 

·         Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. 

·         Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. 

http://regionalforvaltning.no/
x-apple-data-detectors://3/
http://www.regionalforvaltning.no/
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·         Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. 

·         Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter. 

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt 
av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det 
tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for 
bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som 
bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. 
Eventuell overskrides kan medføre krav om tilbakebetaling. 

På vegne av opposisjon Øyer AP og Øyer Høyre 
Brit K. Lundgård» 
 
 
 
Ordfører sendte mail med følgende omforente forslag 23.07.2020: 

«RETNINGSLINJER FOR COVID-19 NÆRINGSFOND I ØYER KOMMUNE 

Øyer kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse 
i Øyer kommune.   
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene. 
Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra 
kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende. 
Midler fra fondet kan brukes til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt 
lignende støtte fra «kompensasjonsordningen», men der Covid 19 har ført til redusert drift 
og økt arbeidsledighet. 
 
Følgende tiltak prioriteres 

 i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt. 
 i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  
 hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser  
 samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes. 

Tilskuddets størrelse 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. I tilfeller hvor det gis støtte til 
ordinær drift, gjelder samme regler for omsetningssvikt som for den statlige 
kompensasjonsordningen (20% i mars og 30% i april og mai).   
Maksimalt tilskudd: 
Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 500.000,- til enkeltprosjekter. 
 
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
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opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de 
som har et reelt behov. Behovet skal dokumenters i søknaden og midlene tildelt på feilaktig 
grunnlag skal tilbakebetales. 
Utbetaling av tilskuddene 
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert 
som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det 
nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales 
ved oppstarten av tiltaket. 
Tidsfrister 
Søknadsfrist er 25.august 2020. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan 
søkes om utsettelse på inntil 8 mnd. Kommunedirektør har fullmakt til å avgjøre søknader 
om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet. 
 
Søknader og saksbehandling 
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www. 
regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en 
måned. 
Ikke støtteverdige tiltak 

 Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. 
 Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. 
 Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. 
 Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. 
 Næringsfondet skal ikke brukes til avslutta prosjekter. 

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt 
av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det 
tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for 
bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som 
bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. 
Eventuell overskrides kan medføre krav om tilbakebetaling. 
 
Øyer kommune, den 30.06.20 
Ådne Bakke 
Kommunedirektør 
 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt etter votering på mail. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til omforent forslag til Retningslinjer for Covid-19 næringsfond i 
Øyer kommune: 

«RETNINGSLINJER FOR COVID-19 NÆRINGSFOND I ØYER KOMMUNE 

Øyer kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse 
i Øyer kommune.   
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
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Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene. 
Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra 
kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende. 
Midler fra fondet kan brukes til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt 
lignende støtte fra «kompensasjonsordningen», men der Covid 19 har ført til redusert drift 
og økt arbeidsledighet. 
 
Følgende tiltak prioriteres 

 i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt. 
 i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  
 hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser  
 samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes. 

Tilskuddets størrelse 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. I tilfeller hvor det gis støtte til 
ordinær drift, gjelder samme regler for omsetningssvikt som for den statlige 
kompensasjonsordningen (20% i mars og 30% i april og mai).   
Maksimalt tilskudd: 
Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 500.000,- til enkeltprosjekter. 
 
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de 
som har et reelt behov. Behovet skal dokumenters i søknaden og midlene tildelt på feilaktig 
grunnlag skal tilbakebetales. 
Utbetaling av tilskuddene 
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert 
som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det 
nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales 
ved oppstarten av tiltaket. 
Tidsfrister 
Søknadsfrist er 25.august 2020. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan 
søkes om utsettelse på inntil 8 mnd. Kommunedirektør har fullmakt til å avgjøre søknader 
om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet. 
 
Søknader og saksbehandling 
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www. 
regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en 
måned. 
Ikke støtteverdige tiltak 

 Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. 
 Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. 
 Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. 
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 Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. 
 Næringsfondet skal ikke brukes til avslutta prosjekter. 

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt 
av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det 
tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for 
bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som 
bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. 
Eventuell overskrides kan medføre krav om tilbakebetaling. 
 


