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Møte i  Kommunestyret den 29.09.2022 - Sak: 104/22 
 
Referatsak nr 2; Tretten – et lokalsamfunn i krise – søknad om økonomisk støtte 
Forslag fra Niklas Aas Skovdahl, Øyer SV: 
Med bakgrunn i den usikre situasjonen rundt brokollapsen på Tretten bes 
Kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret i oktober som omfatter: 
- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å tilpasse 
tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for økonomisk 
bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av situasjonen, 
inkludert kriterier og prioriteringer for tildeling. 
 
Forslaget fra Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Referatsak nr 3; Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) Høring 
Forslag fra Nisveta Tiro, Øyer SV: 
Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret for å svare ut denne 
høringen. 
 
Forslaget fra Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Tretten – et lokalsamfunn i krise – søknad om økonomisk støtte 
Med bakgrunn i den usikre situasjonen rundt brokollapsen på Tretten bes 
Kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret i oktober som omfatter: 
- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å tilpasse 
tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for økonomisk 
bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av situasjonen, 
inkludert kriterier og prioriteringer for tildeling. 
 
Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) Høring 
Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret for å svare ut denne 
høringen. 
 
 


