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SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BANKEN, SØKNAD OM 
ETABLERING AV HUB PÅ TINGBERG  
SØKER: TREBB EIENDOM AS 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra TREBB eiendom datert 09.02.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med at View Legder flytter til Lillehammer ønsker Trebb å etablere en HUB på 
Tingberg. 
 
Det blir et kontorfellesskap der mindre bedrifter/nyetablerte kan leie kontorplasser for 
kortere eller lengre perioder. Lokalene vil være fullt møblert og med printer/skanner/ kopi, 
kaffemaskin, videokonferanse, internett, projektor. 
 
Vurdering: 
Denne type kontorfellesskap har vist seg å påvirke bedriftene og næringslivet positivt. 
Spesielt små virksomheter/ enkeltpersonforetak har stor nytte, næringsmessig og sosialt av 
denne type samlokalisering. HUB Lillehammer har blitt en suksess og et forbilde, og det 
etableres HUB’er oppover Gudbrandsdalen på stadig flere steder. 
 
Øyer har ikke noe slikt næringsfellesskap i dag, og generelt lite næringsbygg basert på utleie 
til flere små virksomheter. Dette kan tiltrekke seg flere. 
 
Rådmannen skal være forsiktig med å støtte enkeltaktører innen næringsbygg for ikke å 
være konkurransevridende. Dette gjelder spesielt støtte til fysiske investeringer i bygg og 
inventar som ikke direkte underbygger prosjektet/aktiviteten. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen er positiv til prosjektet og ønsker å støtte de aktiviteter som kan bidra til å 
utvikle Banken som et næringsfellesskap, men ikke gi tilskudd til fysiske investeringer. Det 
anbefales at det gis tilskudd til postene FOREDRAGSHOLDERE og NÆRINGSTREFF i 
søknaden. Næringsfond med statlig påfyll reduseres fra kr 44.253,- til kr 11.753,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. TREBB Eiendom AS gis et tilskudd på kr. 32.500,-. Midlene tas fra næringsfond med 
statlig påfyll. 



2. Midlene skal brukes på arrangementer for leietagere og næringsdrivende for øvrig, 
og øremerkes kostnader ifm dette. 

3. 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. 

4. 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. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 


