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Forvaltning av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (Covid-
19) 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ekstraordinært kommunalt næringsfond 
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som følger av 
tildelingsbrev fra Innlandet fylkeskommune med vedlegg. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Innlandet fylkeskommune Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 

(2.7.2020)  

J 

Innlandet fylkeskommune Utrekningstabell ekstraordinære KNF 2020 (vedlegg til sak 

til fylkesutvalgets møte 30. juni; 20.6.2020) 
 

J 

 

Oppsummering 
Stortinget har bevilget tilskuddsmidler som skal motvirke virkningene av epidemien for 
næringslivet. Midlene er overført fylkeskommunene, og Innlandet fylke har valgt å dra 
kommunene inn i arbeidet med tildeling. Gran er tildelt ca. 1 million kroner som ekstraordinært 
kommunalt næringsfond. Rådmannen anbefaler kommunestyret at forvaltningen skjer etter et  
enkelt rammeverk der rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosessen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Stortinget vedtok 19. juni et tilskudd til kommunale næringsfond på 600 mill.kr, fordelt på alle 
fylkene. Innlandet ble tildelt 65,6 mill. kr. Midlene er en engangsbevilgning til kommuner som er 
hardt rammet av arbeidsløshet som følge av virusutbruddet.  
Målet med tildelingen er å gi kommunene mulighet til å bidra til økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører i 
kommunen. 

 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 03.09.2020 
Kommunestyret 16.09.2020 



 

2 
 

Fylkeskommunen, ved fylkesutvalget, vedtok viderefordeling i møtet 30. juni. Fordelingen følger 
følgende modell (sitat fra saksframlegget til fylkesutvalget):  

 
- «Om lag 1/3 av midla er fordelt på alle kommunane i Innlandet, med eit flatt beløp på kr 

350.000 til alle, og resten fordelt ut frå innbyggartal (15 kr/innbyggar)  
- Om lag 1/3 av midla er fordelt på distriktskommunane, med eit flatt beløp på kr 200.000 til 

alle innanfor det distriktspolitiske virkeområdet, og resten fordelt med grunnlag i 
distriktsindeksen  

- Den siste tredelen er fordelt ut frå arbeidsløysetala og den skjønnsmessige fordelinga.  
o I arbeidsløysefaktoren er det brukt tal for både heilt og delvis arbeidsledige ved 

utgangen av mai, samanlikna med utgangen av mai 2019. Det er fordelt eit 
kronebeløp pr. prosentpoeng forskjell, kr 60.000 for heilt ledige, og kr 30.000 for 
delvis ledige  

o Den skjønnsmessige fordelinga er gjort med nokså standardiserte kronebeløp, med 
grunnlag i følgjande faktorar:  

 Vintersportsstad, og kor viktig dette er for kommunen.  

 Om kommunen generelt er vurdert som ein reiselivsavhengig eller 
reiselivsbasert kommune  

 Om kurs/konferanse eller store arrangement er viktig for kommunen  

 Stor eksportindustri  

 Stor nedgang i talet på arbeidsforhald frå mai 2019 - mai 2020»  
 
Gran kommune er tildelt 1 039 075 kroner.  
 
Fylkeskommunen skriver i tildelingsbrevet at  

«[d]et er viktig å merke seg følgende føringer fra oppdragsbrevet til KMD og forskriften når det 
gjelder bruken av midlene:  
- Midlene skal gå til kommuner som er hardt ramma av arbeidsledighet som følge av 

virusutbruddet, og skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet  
- Midlene skal bli raskt tilgjengelige for næringslivet  
- Dersom noe av midlene likevel ikke brukes opp i 2020, er de overførbare til 2021  
- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører  
- Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som kommunene 

mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydninga for 
arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges  

- Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige 50 %, 
men at det kan være mulig å tildele inntil 75 %  
 Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller 
næringsaktører  
 
Det er ikke anledning til å bruke noe av de tildelte midlene til forvaltning av ordninga.» 

 
Forvaltningen av midlene er regulert av Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond 
som følge av covid-19-utbruddet. Forskriftens § 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til er sentral for 
kommunens tildeling: 
 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 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 legges det særlig vekt på 
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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 næringsrettede tiltak 

antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 
Kommunen er pålagt å benytte tilskuddsportalen Regionforvaltning.no for mottak av søknader og 
rapportering.  
 

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

 Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet 
Med henvisning til enkeltparagrafer i:  

 Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regional-politiske 
tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene 

 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
- 
 
Økonomi 
Kommunens utgifter til forvaltning av ordningen dekkes innenfor tildelt ramme. 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet N 
Eldrerådet N 
Rådet for funksjonshemmede N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Gran kommune har ikke næringsfond, og mangler derfor erfaring som grunnlag for forvaltningen av 
det ekstraordinære tilskuddet. Det handler om kjennskap til regelverket, bruk av søknadsportalen 
regionalforvaltning.no, arbeidsmetoder, men framfor alt prioriteringer og rutiner for direkte tilskudd 
til næringslivet, inkludert avklarte fullmakter for håndtering av næringsfond. Saken fremmes derfor 
for å etablere nødvendig rammeverk for denne ekstraordinære arbeidsoppgaven. 
 
Rådmannen anbefaler å kunngjøre tilskuddsordningen uten å prioritere bransjer. Det er viktigst at 
midlene blir tilgjengelige for bedrifter som har kapasitet til og beredskap for prosjekter/aktiviteter 
som kan gi økt omsetning eller legge til rette for økt produktivitet. For eksempel situasjonsbestemte 
markedsføringstiltak (kanskje spesielt digital profilering mot spesifikke kundesegmenter); 
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konsulentbistand, (se bedriften utenfra, bedriftsøkonomiske analyser, rådgivning, eller digitalisering), 
og opplæringstiltak (særlig digital kompetanse).  
 
Rådmannen legger til grunn at arbeidet gjennomføres med disse rammene:  
 

 Det kan søkes fortløpende om tilskudd, men ordningen får en siste søknadsdato 30. 
november. Denne siste søknadsdatoen settes for å trigge bedriftene til å være aktive og 
raske på labben. En slik frist får også «satt midlene i arbeid» innenfor dette året, slik 
intensjonen er.  

 Tildeling skjer også fortløpende til ramma er brukt opp.  

 Tildeling følger forskriftens føringer; det legges særlig vekt på 

o i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer, behov og potensial - Si noe om at bedrifter med mange ansatte 
prioriteres? 

o i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 
o hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

o med tillegg prioritering etter i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid 

mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid. 
 
Kunngjøring av tilskuddsordningen kan, med fullmakt som skissert, publiseres kort tid etter 
kommunestyret vedtak.  
Rådmannen har vært i dialog med Hadelandshagen AS, og de er klar til å ta en rolle. Hadelandshagen 
kan bidra med markedsføring i sitt kontaktnett, motivere særlig aktuelle bedrifter, og bistå 
søkerbedrifter med prosjektutforming og søknadsprosess. Viken fylke har, så langt en vet, fordelt 
midlene direkte til næringsaktører, og ikke til kommunene for videre lokal tildeling. Det er derfor ikke 
behov for å koordinere seg med Lunner kommune (og Jevnaker kommune). 
 
Det er vesentlig for Stortinget og lokalt næringsliv at midlene kommer til bruk raskt. Rådmannen 
anbefaler derfor kommunestyret at administrasjonen får fullmakt til å administrere ordningen, det vil 
si gjennomføre prosessen, inkludert ferdigstille tildelingskriterier og vedta tildeling av tilskudd 
innenfor rammene gitt i tildelingsbrevet fra Innlandet fylkeskommune (med vedlegg). 
Kommunestyret kan velge å behandle alle søknader selv eller delegere til formannskapet. Da må 
tildeling avvente saksforberedelse og møte i politisk utvalg før tildeling kan skje.  Alternativet kan 
være å gi fullmakten til ordfører. (Jf. Reglement for delegering 3.3 kulepunktet «Ta initiativ til 
næringsutvikling i samarbeid med rådmannen.») Hovedsaken er å få til en rask og ubyråkratisk 
gjennomføring.  
 
Derfor fremmer rådmannen følgende forslag: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å 
administrere ekstraordinært kommunalt næringsfond og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte 
søknader, innenfor de rammer som følger av tildelingsbrev fra Innlandet fylkeskommune med 
vedlegg. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tilskuddsordningen kunngjøres på kommunens nettsted, den statlige søknadsportalen, og i Avisen 
Hadeland. I tillegg trekkes Hadelandshagen AS inn og bidrar med informasjonsarbeid i sitt nettverk. 
 

 
Dato: 21. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 


