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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 16/2307   
 
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
ØYER TUSKILØYPER V/JO STENERSEN 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/16 Formannskapet 06.12.2016 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer Turskiløyper datert 24.08.2016. 
 
Bakgrunn: 
Øyer Turskiløyper står for tilrettelegging av ski- og sykkelløyper i Øyerfjellet. De har nå 
planer for opparbeiding av nye skiløyper og omlegging, generell utbedring og planering av 
eksisterende løyper. De ønsker å prioritere tidligløyper som også fungerer som sykkelstier, 
samt knytte sammen fjellet nord-syd både på ski og sykkel. 
 
Fakta: 
Konkret gjelder prosjektet å forlenge tidligløypene videre fra Pellestova – Ilsetra – 
Nysetervegen og ned til Mosetertoppen. Videre er det ønske om å planere innover 
Rognhaugvegen. Fra Stormyra (Augsetervegen) til Steinsetra er det planer om opparbeiding 
av en ny trase for ski og sykkel slik at det blir forbindelse nord-syd. Her skal fjellstyret 
inviteres med. For å realisere disse prosjektene søker vi Øyer kommune om medfinansiering 
over 3 år – kr. 50.000,- pr år - for parsellen Rognhaugvegen – Skansteigen – Svartåsen og 
Stormyra (Augsetervegen) – Steinsetra. 
 
Vurdering: 
Sykkel- og skiløyper er viktig for destinasjonen Hafjell og Øyer kommune. Denne 
infrastrukturen betyr mye for innbyggerne i et folkehelseperspektiv og for næringslivet 
økonomisk. Tidligløyper på ski blir stadig viktigere på forvinteren i konkurransen med andre 
destinasjoner. 
 
Konklusjon: 
Sykkel- og skiløyper er til nytte for så mange at det er formålstjenlig å støtte dette. 
Satsingen er innenfor reiseliv, Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv, og dermed i tråd med 
kommunens og regionens strategier. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 

 Eventuelt tilskudd på ytterligere 100.000,- vurderes etter ny søknad. 

 Beløpet tas fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll. 
 



Side 2 av 3 

Tilskuddet kan ikke overstige 75% av etableringsutgiftene. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
Eli Eriksrud Henning Holmbakken 
Konstituert rådmann                                                                                       Næringsrådgiver     
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 101/16 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Midlene skal benyttes til styrking av Nord-Syd forbindelse Steinsetra – Stormyra, 
grunnarbeid – Fase/år 1». 
 
Roar Øien (H) fremmet forslag om en presisering i 2 avsnitt i rådmannens forslag til vedtak: 
Fase/år 2: Nord-Syd forbindelse Steinsetra – Stormyra, planering/sluttarbeid kr 50.000,- 
Fase/år 3: Langkloppmyra – Svartåsen, utbredding og planering kr 50.000,- 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
Arne Finn Brekkes forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
Roar Øiens presisering ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Vedtak: 
Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene skal benyttes til styrking av Nord-
Syd forbindelse Steinsetra – Stormyra, grunnarbeid – Fase/år 1. 
 
Eventuelt tilskudd på ytterligere 100.000,- vurderes etter ny søknad. 
Fase/år 2: Nord-Syd forbindelse Steinsetra – Stormyra, planering/sluttarbeid kr 50.000,-. 
Fase/år 3: Langkloppmyra – Svartåsen, utbredding og planering kr 50.000,-. 
 
Beløpet tas fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll. 
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Tilskuddet kan ikke overstige 75% av etableringsutgiftene. 
 
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. 
 
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. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
 


