Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.02.2022
Behandling:
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende tilleggspunkt 2d:
Virksomheter som har avlagte regnskap for 2020 med positivt resultat, og som opplyser at
tilsvarende vil skje for 2021, vil ikke kunne motta tilskudd.
Jann Krangnes (Rødt) fremmet følgende tilleggspunkt 2e:
Formannskapet forutsetter at selskap som mottar tilskudd ikke betaler ut utbytte for samme
periode som tilskuddet dekker.
Behandling: Innstillingen med nye tilleggspunkter 2d og 2e ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap vedtar å lyse ut kroner 868 000,- som kommunal kompensasjonsordning
til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.
Fra tildelingsbrev av 22.12.21 er Hitra kommune tildelt kr. 664 000,- Fra tildelingsbrev av
15.04.21 gjenstår kr. 204 000,- som ikke er fordelt, dette tas inn og total utlysning blir da kr.
868 000,2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge/avslå innkomne søknader i tråd med
foreslåtte kriterier. Eventuelle klager avgjøres av formannskapet
a. Virksomheter innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting,
opplevelsesnæring og andre virksomheter som åpenbart er direkte økonomisk
rammet av smitteverntiltak innført senhøsten 2021.
b. Virksomheter med forretningsadresse i Hitra som kan dokumentere minimum 30 %
netto omsetningssvikt i desember 2021, sammenlignet med desember 2019. Hvis
virksomheten ble etablert etter 2019, skal omsetning for de to foregående måneder
vedlegges som sammenligningsgrunnlag.
c. Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt
selskap med eget regnskap. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale delen
av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Hitra.
d. Virksomheter som har avlagte regnskap for 2020 med positivt resultat, og som
opplyser at tilsvarende vil skje for 2021, vil ikke kunne motta tilskudd.
e. Formannskapet forutsetter at selskap som mottar tilskudd ikke betaler ut utbytte
for samme periode som tilskuddet dekker.
3. Kommunedirektøren rapporterer om tildelingene til formannskapet i løpet av mars 2022.
4. Søknadsfristen er 15. februar 2022. Tildelingen kan påklages. Klagefristen settes til 9. mars
2022.

