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DISPONERING AV NÆRINGSFONDET  
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond - revidert okt-2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift FSK-sak 116/21, møte 14.12.2021 – Kommunal kompensasjonsordning til 
næringslivet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer kommune delte ut kr 1.773.000,- i kommunal kompensasjonsordning den 31.12.2021. 
Det kom inn 14 søknader, 7 fikk tilskudd. I etterkant har det kommet frem at flere ikke 
søkte, men har stort behov for kapital. 
 
I formannskapet den 14.12.2021 ble 5 søknader til det kommunale næringsfondet utsatt 
grunnet den usikre situasjonen for reiselivet. Innstillingen for 2 av søknadene, som var 
positive, foreslås endret til avslag slik at midlene kan øremerkes en ny utlysning basert på 
den kommunale kompensasjonsordningen. 
 
Saldoen for det kommunale næringsfondet er kr 284.290,-, og det er en rest i det 
kommunale næringsfondet med statlig støtte på kr 43.666,-. Tilsammen kr 327.956,-. 
 
Dersom formannskapet støtter forslagene til vedtak fra kommunedirektøren i de 5 
søknadene til næringsfondet, vil saldoen i etterkant være kr 227.956,-. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren ber formannskapet vurdere om de resterende midlene kan brukes til 
krisehjelp for rammede bedrifter i forbindelse med pandemien. Dette vil i så fall kreve en 
endring i retningslinjene for næringsfondet da en slik disponering vil bryte med disse, som 
blant annet sier: 

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

● Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. 
● Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift. 
● 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.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt: 



o “Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette 
retningslinjene for næringsfondet.” 

2. Kommunedirektøren kunngjør en ny utlysning basert på den kommunale 
kompensasjonsordningen fra 22. desember 2021.  

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader så raskt som mulig i samsvar 
med FSK-sak 116/21. 

4. Formannskapet vurderer om fondet skal tilføres ytterligere midler. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 


