
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/773    
 
 
STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
 
 
Vedlegg: 
Seks søknader fra Regionalforvaltning.no. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering 
av søknadene og forslag til vedtak. Tre virksomheter tildeles til sammen kr 244.743,-. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har siden 26. oktober 2021 mottatt seks søknader om støtte fra det 
kommunale næringsfondet. Formannskapet har ikke behandlet søknadene i påvente av nye 
midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale 
kompensasjonsordningen. Midlene ble tildelt 28.02.2022 og formannskapet kan nå 
behandle næringsfondssøknadene. 
 
Det ligger seks saker til behandling. Noen av disse har vært innstilt til behandling tidligere, 
og noen med en annen innstilling enn den de får nå. 
 
Kommunedirektøren velger å se disse sakene under ett, og legger de fram til behandling 
sammen. 
 
Følgende søknader foreligger: 

● Fotograf 13 AS, nyetablering    kr   44.743,- 
● Mat fra Øyerfjellet, lokalmatbutikk   kr 100.000,- 
● Svenn Arne Lie, fleksifjøs    kr 100.000,- 
● Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt  kr 100.000,- 
● Winge Senter, igangsetting og utstyr   kr 100.000,-  
● Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n  kr 100.000,-  

 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
 
Kommunedirektøren innstiller på at følgende søknader innvilges (henvisning til 
retningslinjene i parentes): 

● Fotograf 13 AS, nyetablering (a, f, h)     kr   44.743,- 
● Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt (a, d, e, f, g, h, i)  kr 100.000,- 
● Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n (a, h)   kr 100.000,-  

 
Retningslinjene for næringsfondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen  



b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter  
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter 
e. Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling  
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune  
g. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av  
prosjektet skal prioriteres   
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere  
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne  
arbeidsplasser  
 
Følgende søknader avslås på bakgrunn av prioritering: 

● Mat fra Øyerfjellet, lokalmatbutikk   kr 100.000,- 
● Svenn Arne Lie, fleksifjøs    kr 100.000,- 
● Winge Senter, igangsetting og utstyr   kr 100.000,-  

 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette vedtaket ha en saldo på kr 123.907,-. Det 
kommunale næringsfondet med statlig tilskudd (det statlige tilskuddet har bortfalt) har en 
saldo på kr 43.666,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Følgende virksomheter gis tilskudd: 
o Fotograf 13 AS, nyetablering    kr   44.743,- 
o Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt  kr 100.000,- 
o Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n   kr 100.000,-  

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. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 


