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Saksframlegg

Vilkår for tildeling av midler bevilget til kommuner med spesielt høy arbeidsledighet i
forbindelse med Covid19 pandemien
Rådmannens innstilling:
Det vises til midler tildelt kommunen etter Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale
næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.
Utvalget for Teknikk, næring og kultur gis fullmakt til å fordele midlene i samsvar med Midlertidig
forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid 19 utbruddet, statlige og
regionale føringer for ordningen samt søkekriterier.

Vedlegg:
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet
Søkerveileder
Hovedorganisasjonen Virke

Sammendrag:
Saken fremmes for fordeling av midler etter midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale
næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.
Stortinget vedtok 19.12.2020 ved behandling av nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 en
bevilgning på 250 mill. kroner til de hardest rammede kommunene med høy arbeidsledighet.
Bakgrunn for saken:
Nes kommune ble på denne måten tildelt 2.61 mill. kroner på 2020 budsjettet, som nå skal
viderefordeles til det lokale næringslivet som er spesielt rammet av pandemien.
Bakgrunn for saken:
Stortinget vedtok 19.12.2020 ved behandling av nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 en
bevilgning på 250 mill. kroner. Bevilgningen går til de hardest rammede kommunene slik at
disse gis et økonomisk handlingsrom til å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som
rammes av pandemien og lokale smittevernstiltak. Bevilgningen ble foreslått i forbindelse
med Stortingets finanskomité sin innstilling som ble avgitt 17.12.2020 og hvor det er gitt
følgende føringer:
«Komiteen mener de hardest rammede kommunene bør tilføres et økonomisk handlingsrom til å
kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale
smittevernstiltak. Komiteen foreslår derfor å tilføre kommunesektoren 250 mill. kroner fordelt
til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Komiteen understreker behovet for
at pengene kommer raskt ut til de aktuelle kommunene, og forutsetter at kommunene følger
regelverket for offentlig støtte.»
Viktige hensyn:
Føringer fra Stortingets finanskomite er som følger:
-Midlene må kunne gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet
-Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører som er hardt økonomisk rammet av pandemien
og av de tiltak myndighetene har innført for å begrense smittespredningen.
Anbefaling fra Hovedorganisasjonen Virke:
-Det er anbefalt å innføre objektive og etterprøvbare kriterier i forbindelse med beregninger av
tilskudd pr virksomhet. Kriteriene bør utformes på en slik måte at det er enkelt for den enkelte
virksomhet å beregne hvor mye støtte man har krav på.
Det er avsatt ytterligere midler fra statlig hold, det er imidlertid ikke avklart om Nes kommune blir
tildelt midler. Rådmannen vil fremme ny sak dersom kommunen får tildelt midler. Det kan da være
aktuelt å legge inn andre kriterier for tildelingen enn for gjeldende sak.
Vurdering:
I tråd med formålet gitt av Storting vil målgruppen være det lokale næringsliv i Nes kommune som
har hatt fall i omsetning i forlengelse av koronapandemien. Nes kommune har et variert næringsliv
som er rammet i ulik grad. Det er derfor ønskelig at alle bedrifter som kan vise til
omsetningsnedgangen pga pandemien eller lokale smittevernstiltak kan søke.
På bakgrunn av tidligere vedtak i Kommunestyret (sak 106/20, vedtatt den 22.9.2020) anbefales det
at fullmakten for tildelingen av midlene ligger hos Utvalget for Teknikk, næring og kultur.

Søkerveileder:
Det er utarbeidet en søknadsveileder hvor det fremgår retningslinjer, søkekriterier og informasjon
om søknadsprosess.
Søkerveilederen fremgår som vedlegg til saksfremlegget.
Kunngjøring:
Nes kommune orienterte om ordningen på kommunens hjemmeside og på søkeportalen
http://www.regionalforvaltning.no i uke 5, før det var anledning til å søke. Det er vist til at saken vil
bli politisk behandlet og at søkerveileder blir gjort kjent i henhold til vedtak.
Kriterier
Kriteriene er valgt for å sikre at de fleste etablerte næringsaktører i Nes med dokumentert
omsetningsnedgang fra 2019 og 2020 som en konsekvens av pandemien vil kunne kvalifisere for
ordningen. Bedriften må kunne vise til fullt driftsår i 2019 og ha minimum 1. årsverk (inkl.
permitterte) for driftsår 2019 og 2020 for å bli vurdert.
Bedrifter som f.eks har utestående fordringer på offentlige skatter og avgifter eller er under en form
for avvikling vil ikke være kvalifisere.
Tildeling:
Støtten vil gis i tråd med regelverket om offentlig støtte
Bedrifter med omsetningssvikt på 20% eller mer og er/har vært pålagt nedstemning pga.
smittevernstiltak innført av myndighetene vil bli særlig prioritert.
Minstebeløp for støtte til kvalifiserte søkere er satt til kr. 20 000,- og kr. 300 000,- som et begrenset
beløp for de største bedriftene. Begrensningen vil sikre at fordelingen av midlene går til flest mulig
kvalifiserte søkere, og at minste beløpet er av en størrelse av betydning.
Videre vil støttens størrelse vektlegges i forhold til antall årsverk hos de kvalifiserte søkerne.
Administrasjonen vil legge frem endelig forslag til utmåling av tilskudd for Utvalget for Teknikk,
næring og kultur når søknader er mottatt og vurdert.
Eventuelle klager behandles av Kommunestyret som klageinstans.
Alternative måter å fordele midlene på:
Ulike kommuner, som for eksempel Oslo og Bergen, har valgt å fordele midlene på spesifikke
næringskoder uten søknadsprosess. Dette med ulike utmålinger til serveringsbransjen, som i stor
grad har vært påvirket av nedstenging.
Forslaget er vurdert å være enklere og raskere å administrere. Rådmannen vurderer det ikke som
hensiktsmessig å tildele midler etter en slik modell. Nes kommune har et bredt og allsidig næringsliv
og vi finner at vår modell vil nå langt bredere ut til de kriserammede bedrifter.
Juridiske hensyn:
Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte følger av
Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr.
1213 § 2.
Bagatellmessig støtte følger av Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 som er gjort til norsk lov
gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2.
Videre prosess:
Når saken er ferdig politisk behandlet vil det bli gjort kjent i henhold til vedtak på kommunens
hjemmeside, www.regionalforvaltning.no og i Raumnes.
Søkerveilederen vil bli offentliggjort på www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen vil være 2 uker etter kunngjøringen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler tildeling av midlene til kriserammede bedrifter blir gjennomført etter gjeldene
føringer og kriterier som fremgår av saksframlegget.
Rådmannen anbefaler videre at det gis fullmakt til Utvalg for Teknikk, næring og kultur til å fordele
midlene i samsvar med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av
Covid 19 utbruddet og statlige føringer for ordningen, samt søknadskriterier.

