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Møte i  Kommunestyret den 27.10.2022 - Sak: 109/22 
 
Erling Broen (Ap) fremmet følgende forslag:  
Punkt 2 kulepunkt 3 "For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller 
delvis permittering av ansatte etter søknadsfrist" strykes. 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård (Ap) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt 6: Kommer det penger fra Innlandet Fylkeskommune så skal tilsvarende beløp 
tilføres disposisjonsfondet.  
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling til punkt 2 kulepunkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling punkt 2 kulepunkt 3 og Erling 
Broens forslag punkt 2 kulepunkt 3 ble Erling Broens forslag vedtatt med 20 stemmer (10 Sp, 
7 Ap, 2 H, 1 SV – Nisveta Tiro) mot 1 stemme (SV-Niklas Aas Skovdahl). Kulepunkt 3 strykes. 
Formannskapets innstilling til punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Brit K Lundgårds forslag til nytt punkt 6 falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 
Sp, 2 SV). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1.Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr. 
2.Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt 
tilskudd som blir prioritert: 

• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3.Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/

