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ENTRÉ ØYER – NESTE FASE  
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Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at Visit Lillehammer gis et tilskudd på inntil kr 100.000,- til 
videreføring av Entré Øyer i 2022. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 56.334,-) og 
kommunalt næringsfond med statlig tilskudd (kr 43.666,-). Tilskuddet er betinget av at en 
total finansieringsplan kommer på plass, og at en bekreftelse på dette fremlegges. 
Tilskuddet utbetales når dette er bekreftet. 
 
Kommunedirektøren fremmer forslag i budsjettet for 2023 videre finansiering av Øyer 
kommunes bidrag inn i prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Entré Øyer er i den avsluttende del av Fase 3. Prosjektgruppen har jobbet lenge med 
hvordan dette arbeidet skal tas videre, og har kommet frem med forslag til løsning. 
 
For å kunne utvikle prosjektet videre, har prosjektet skissert disse kriteriene: 

● Det må på plass en ressurs som kan jobbe 100% med Entre Øyer. 
● Denne ressursen må finansieres fra det offentlige og næringslivet i et spleiselag. 
● Det må fremgå hvilke konkrete delprosjekter en slik ressurs skal prioritere og jobbe 

med. 
 
Vi har følgende forslag til videre arbeid: 

● Prosjektet gis et nytt navn som erstatter Entré Øyer, både fordi entré er et “utgått” 
ord og dette handler om mye mer enn Øyer. 

● Det tas sikte på å reise kr 2 mill. pr år i 3 år, der 50% finansierer en stilling og 50% 
finansierer konkrete tiltak. Etter 3 år må det være etablert en langsiktig bærekraftig 
driftsmodell. 

● 50% av finansieringen skal komme fra næringslivet og 50% fra det offentlige. 
● Øyer kommunes andel i dette foreslås til kr 250.000,-/ år. Med oppstart 1. august 

betyr dette kr 105.000,- for 2022. 
● Det er Visit Lillehammer som er avtalepart ift finansiering, og videreføringen blir et 

prosjekt i VL 
● Følgende delprosjekter prioriteres: 

○ utvikle busstilbudet videre 



○ utvikle Hub Hafjell 
○ vurdere om gondol over Lågen er realistisk 

● I tillegg må man jobbe med å samle inn data og brukertall som gir et godt 
beslutningsgrunnlag for videre utvikling, og kommunikasjon og informasjon ut mot 
markedet og allmennheten. 
 

Konklusjon  
Kommunedirektøren er positiv til at det ser ut til at en videreføring av Entré Øyer løser seg, 
og mener at det er viktig og riktig at Øyer kommune bidrar til dette. 
 
En gjennomgang av status for næringsfondene viser at det kommunale næringsfondet med 
statlig tilskudd har en saldo på kr 43.666,-, og det kommunale næringsfondet har en saldo 
på kr 73.907,-, tilsammen kr 117.573,-. Tiltaket tilfredsstiller flere punkter i retningslinjene 
for næringsfondene. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på inntil kr 100.000,- til videreføring av Entré Øyer i 
2022. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 56.334,-) og kommunalt 
næringsfond med statlig tilskudd (kr 43.666,-) 

2. Tilskuddet er betinget av at en total finansieringsplan kommer på plass, og at en 
bekreftelse på dette fremlegges. Tilskuddet utbetales når dette er bekreftet. 

3. Kommunedirektøren fremmer forslag i budsjettet for 2023 videre finansiering av 
Øyer kommunes bidrag inn i prosjektet. 
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