
Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 
 Dir.tlf: 91707016   

Møte i  Formannskapet den 13.10.2020 - Sak: 114/20 
 
Habilitetsspørsmål: 
Brit K Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hun er tante til en av søkerne. Brit K 
Lundgård fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Brit K Lundgård erklæres habil i 
henhold til forvaltningsloven § 6c. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Brit K 
Lundgård tiltrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra SP/SV: 
«1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 2.076.215,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Støtte til Stavplassen SA tildeles kr 766 215,- 
8.    HKB Turbuss tildeles kr 100 000.-» 
 
Ordfører foreslo gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 
1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 1.790.000,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Kr 286.215,- avsettes til senere søknader. Søknadsfrist 15.11.2020. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og omforent forslag ble 
omforent forslag enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Formannskapet: 
1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 1.790.000,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Kr 286.215,- avsettes til senere søknader. Søknadsfrist 15.11.2020. 

 


