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Møte i  Formannskapet den 16.03.2021 - Sak: 27/21 
 
Omforent forslag: 

 Bedrifter som ikke når opp til de statlige ordningene prioriteres 
 Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 

kommune 
 Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye 
 Forretningsadresse i Øyer kommune. 

 
Pkt 3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med løpende søknadsfrist innen 3. mai 2021. 
Pkt 6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april og 18.mai 2021. 
 
Kommunedirektørens forslag og omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
I etterkant av møtet har saksbehandler, Henning Holmbakken oppdaget at det har blitt en feil 
i kommunedirektørens forslag til vedtak i pkt.2. Formannskapets medlemmer ble informert 
om feilen i en e-post sendt 17.03.2021. Det har ikke kommet innvendinger fra 
formannskapets medlemmer om at pkt 2 endres til følgende: 

2. 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 
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 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene. 
 

Kommunedirektørens forslag til pkt 2 rettes i vedtaket. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

1. Øyer kommune kunngjør en ekstraordinær næringsfondsutlysning på til sammen  
kr 966.941. 

2. 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 
56301   Drift av puber 
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       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. 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene. 

3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med løpende søknadsfrist 3. mai 2021. 
4. Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr 100.000. 
5. Midlene tas fra ekstraordinær tildeling fra KMD tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) 

kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kr 466.941, og kommunalt 
næringsfond med inntil kr 500.000. 

6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april og 18. mai 2021. 
7. Det utarbeides kriterier for tildeling av tilskudd som sikrer at det er virksomheter som 

har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert. 
8. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 

staten tidligere prioriteres. 
 

 Bedrifter som ikke når opp til de statlige ordningene prioriteres 
 Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 

kommune 
 Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye 
 Forretningsadresse i Øyer kommune. 

 


