
 

 

Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2020/1301-4 

Saksbehandler: Andreas Sletten 

 

Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

26/20 02.09.2020 Formannskapet 

   

 

Koronatiltak - Regjeringens 3. krisepakke til kommunale 
næringsfond 
 
Formannskapets behandling av sak 26/2020 i møte den 02.09.2020: 

Vedtak 

 

Vedtaket lyder da som følgende: 

 

* Krisepakken lyses ut med de kriterier som følger av midlertidig forskrift om kommunale 

næringsfond som følge av Covid-19 utbruddet. 

* Plan- og ressursutvalget foretar tildelinger etter innstilling fra kommunedirektør. 

Saksbehandling og delegeringsmyndighet videreføres så langt som mulig fra eksisterende 

regelverk for Steigen kommunens kultur- og næringsfond. 

* Det lyses ut fastsatte søknadsdatoer med 1.november 2020 og 1. juni 2021 som frist. 

* Midlene disponeres med 50% til første frist og resterende til 2. frist. 

* Formannskapet ber administrasjonen sjekke ut at søknadsdatoene ikke er i konflikt med 

tidsfrister for 3. krisepakke. 

 

Formannskapet ber administrasjonen ta initiativ ovenfor næringslivet for å sikre god 

informasjon til potensielle søkere. 

 

 

 

 

 

 



Behandling 

Forslag fra Wibeke Aasjord Juul, V: 
 
De to siste pkt i innstillingen strykes og erstattes med:  
* Det lyses ut fastsatte søknadsdatoer med 1.november 2020 og 1. juni 2021 som frist. 
* Midlene disponeres med 50% til første frist og resterende til 2. frist. 
* Formannskapet ber administrasjonen sjekke ut at søknadsdatoene ikke er i konflikt med 
tidsfrister for 3. krisepakke.  

 
Supplerende vedtak fra Aase Refsnes, SV: 
 
Formannskapet ber administrasjonen ta initiativ ovenfor næringslivet for å sikre god 
informasjon til potensielle søkere. 

 
 
Varaordførers forslag med supplerende forslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

 

 Krisepakken lyses ut med de kriterier som følger av midlertidig forskrift om kommunale 

næringsfond som følge av Covid-19 utbruddet. 

 Plan- og ressursutvalget foretar tildelinger etter innstilling fra kommunedirektør. 

Saksbehandling og delegeringsmyndighet videreføres så langt som mulig fra eksisterende 

regelverk for Steigen kommunens kultur- og næringsfond. 

 Det lyses ut fastsatte søknadsdatoer i forkant av hvert møte i Plan- og ressursutvalget løpet 

av høsten. Utlysning i to aviser som dekker kommunen, samt kommunens hjemmeside. 

 Midlene disponeres fortløpende i hvert utvalgsmøte til de er oppbrukt. 

 

 
    
      
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 
 
 

  

  

  

  

  

  

  



Saksutredning: 

Steigen kommune er tildelt kr 1 191 328,- via regjeringens krisepakke – fase 3 – i forbindelse med 

koronasituasjonen. Det er ønskelig og forutsatt både fra regjering og fylkeskommunen at midlene når 

ut til bedriftene så raskt som mulig etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen 

næringslivet står ovenfor. 

Administrasjonen har gjennomgått tildelingen og de føringer som er gitt for bruken av midlene. 

Vedlagt saken følger alle vedlegg vi har mottatt i forbindelse med tildelingen, se særlig 

tildelingsbrevet og nevnte forskrifter.  

Saken legges frem for formannskapet slik at vi kan få tatt stilling til kriterier for saksbehandling, bruk 

og fordeling av midlene. 

Føringer for bruk av midlene: 

Midlene skal i følge midlertidig forskrift og tildelingsbrev sette kommunene i stand til å legge til rette 

for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en 

aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges: 

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer, behov og potensial. 

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringstiltak antas å 

motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Kommunene skal i henhold den midlertidige forskrift vurdere måloppnåelse ut i fra: 

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 

Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket for offentlig støtte, jf. vedlagte brev fra KMD til 

fylkeskommunene, samt vedlegg vedrørende gruppemelding. 

Denne tildelingen og kriteriesettet for å kunne søke på den skal offentliggjøres gjennom Kommunal- 

og moderniseringsdepartementets elektroniske portal www.regionalforvaltning.no Administrasjonen 

har saksforberedt dette og det ligger klar til iverksettelse inne i regionlforvaltning.no 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


 

Krav til søknad: 

Søknader skal leveres via portalen www.regionalforvaltning.no og må tilfredsstille en rekke 

formalkrav i henhold til forskrift. Vår erfaring er at disse kravene i stor grad ivaretas når søker bruker 

og følger saksgangen i portalen. 

Administrasjonen må likevel ta en selvstendig vurdering av den enkelte søknad i forhold til om de 

oppfyller kravene før det kan tas en vurdering av selve søknaden opp i mot kriteriesett for tildeling.  

Administrasjonen vil samtidig foreslå at man vedtar å se hen til vedtektene for Steigen kultur- og 

næringsfond og legge til grunn det kriteriesett for sakvurdering og saksbehandling som fremgår av 

disse i den utstrekning det ikke kommer i konflikt med de nasjonale føringene som følger midlene. 

Kommunalt næringsfond? 

Det er nærliggende å stille spørsmål om midlene kan tilføres inn i Steigen kultur- og næringsfond, 

som siden 20.mars 2019 har vært stengt (sak 6/19 Plan- og ressursutvalget). 

De tildelte midler kommer over en annen statlig budsjettpost enn det vi tidligere har fått. Statens 

rapporteringssystem legger dermed føringer for at dette ikke kan «bakes inn» i samme ordning som 

Steigen kommunens kultur- og næringsfond. I tillegg fremgår det av det vi har gjennomgått i føringer 

for bruk av midlene at det her er satt egen formålsparagraf og egne kriteriesett for hva og hvem som 

kan tildeles og for vurdering av måloppnåelse. 

Det er derfor etter administrasjonens vurdering ikke lurt, eller for den saks skyld åpnet for, at denne 

tildelingen føres inn i kultur- og næringsfondet. Det bør derfor opprettes egen fondskonto for disse 

midlene. 

Løpende eller fastsatt søknadsdato(er): 

Det ligger som en føring for disse midlene at de skal settes i verk så snart som mulig. Samtidig mener 

vi det vil være lurt å ta stilling til om det skal være åpent for fortløpende søknader, eller om det 

kanskje bør settes en (eller flere) konkret søknadsdato. 

Løpende søknadsdato: 

Fordelen med løpende behandling vil være muligheten for raskere behandling og igangsettelse av 

tiltakene det søkes om. Bakdelen er at dette krever en løpende saksbehandling som det er vanskelig 

å finne ressurser til innenfor gjeldende bemanning i dag. Forutsatt at søknad skal behandles politisk 

vil det også kreve hyppige politiske møter. 

Fast søknadsdato: 

Fordelen med fastsatt søknadsdato kan være en mer forutsigbar saksbehandling (prioritering av 

arbeidsoppgaver). Det vil samtidig være en felles dato for alle søkere å forholde seg til. Et moment i 

tillegg kan være om man skal legge til grunn et først til mølla prinsipp eller ikke. Ved en løpende 

søknadsdato og saksbehandling, vil det i mindre grad være mulig å se hen til fordeling og prioritering 

mellom aktuelle søknader. Bakdelen kan være at det tar noe lengre tid fra søknad er levert til den er 

behandlet. 

http://www.regionalforvaltning.no/


Administrasjonen foreslår at det settes fast søknadsdatoer og at dette tilpasses møtekalenderen til 

Plan- og ressursutvalget. Utvalget har tre fastsatte møter som vil kunne være aktuelle for slik 

søknadsbehandling i høst (13.oktober, 10.november og 8.desember). 

 

Vedtaksmyndighet 

Administrasjonen vil foreslå at man søker å innordne denne ordningen så nært mulig vår vanlige drift 

som mulig. Det naturlige da vil være at Plan- og ressursutvalget blir det politiske utvalget for 

behandling av saker som skal til politisk behandling.  


