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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SFO SKISKOLE  
SØKER: HAFJELL SKISKOLE 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra regionalforvaltning.no innsendt 02.12.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Hafjell Skiskole et tilskudd på  
kr 45.000,- til utvikling av SFO. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Hafjell Skiskole har som alle andre næringsaktører i og rundt Hafjell hatt ett utfordrende 
2020. De ønsker nå å utvikle nye tjenester for å ha flere ben å stå på i fremtiden. SFO for 
lokale skoleelever kan være et slikt tiltak.  
 
Tiltaket har også et folkehelseperspektiv, der skoleelevene får delta i fysisk aktivitet etter 
skoletid. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Tiltaket tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene på følgende punkter:  
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at Hafjell Skiskole innvilges et tilskudd på  
kr 45.000,- til utvikling av SFO. Tilbudet må på sikt finansieres på en bærekraftig måte, da 
næringsfondet ikke kan brukes til drift eller subsidiering av tjenester. 
 
Det kommunale næringsfondet vil ha en saldo på kr 841.218,- etter et eventuelt positivt 
tilsagn. Næringsfond med statlig påfyll har en saldo på kr. 3.505,-. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Skiskole gis et tilskudd på kr 45.000,-. 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. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 


