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Møtedato

SØKNAD OM STØTTE - SOMMERJOBB FOR UNGDOM 2020
Melding om vedtak sendes til:
-

Servicetorget
Økonomikontoret v/ Laila Eira (avsetting av midler)

Det vises til:
-

Søknad fra Kautokeino kommune datert 01.06.2020
Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Kautokeino kommunes næringsfond av
25.03.2010, samt samme revidert 16.12.2010
Rundskriv H-16/98, Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale
næringsfond

Sakens bakgrunn:
Formannskapet har i flere år tildelt kr 100 000,- fra det kommunale næringsfondet til
tiltaket sommerjobb for ungdom, slik at ungdommer mellom 16-19 år, som ofte faller
utenfor arbeidsmarkedet, får muligheten til å ha en sommerjobb.
I tillegg til tildelingen fra næringsfondet har ungdomsutvalget tildelt kr 100 000,- til det
samme prosjektet gjennom sine egne midler. Disse midlene er satt av i årsbudsjett
2020 også.
Sommerjobb for ungdom er ett populært tiltak for unge som kanskje skal ut på sin aller
første jobb. Dette tiltaket anses som positivt for næringslivet i kommunen, og bidrar til at
flere unge får sommerjobb.
Prosjektet er tilskuddsberettiget dersom tilskuddene gis til registrerte foretak, jfr.
retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Kautokeino kommunes næringsfond av
25.03.10. I følge retningslinjene kan det maksimalt ytes 50% støtte til eksterne
kostnader ved et prosjekt. Det forutsettes at tilskuddet til bedriftene er innenfor dette.
Vurdering:
Det er i snitt kommet inn omtrent 40-50 søknader fra ungdommer som ønsker
sommerjobb hver sommer. Antallet bedrifter som søker lønnstilskudd har vært for
tilsammen omtrent 30-40 ungdommer.

Erfaringsmessig har dette vært et prosjekt som både ungdom og arbeidsgivere setter
stor pris på. Arbeidsoppgavene til ungdommene har vært veldig varierte noe som gjør at
det passer til de fleste ungdommene, som søker om jobb.

Forslag til vedtak:
Prosjektet sommerjobb for ungdom opprettholdes og støttes av formannskapet med
inntil kr. 100 000,-.
Tilskuddet er i første omgang forbeholdt ungdom mellom 16-19 år. Ungdom utenfor
denne aldersgruppen kan bli tilbudt jobb, dersom det i primærgruppen er tildelt støtte til
30 ungdommer.
Tilskuddsbeløpet til bedriftene er inntil 50 % av lønnskostnadene, maksimalt kr 7 500,pr. ungdom.
Tilskuddet belastes konto for næringsfondet: 14711-3140-325.
Tilskuddet føres over på balansekonto: 23 27 03 52 sommerjobb for ungdom
Utbetaling av tilskudd skjer bare etter at tiltaket er gjennomført og kostnadene er
bekreftet av autorisert regnskapsfører eller ved framvisning av betalte fakturaer til
kommunens administrasjon. Utgiftene skal være oppstilt slik at disse kan sammenlignes
med kostnadsplanen. Kommunens administrasjon kan kreve at regnskapsfører
dokumenterer kostnaden ved framvisning av fakturaer. Hvis særlige behov foreligger
kan det foretas delutbetaling på inntil 50% av tilskuddet for å iverksette tiltaket, jamfør
reviderte retningslinjer. Det skal i utbetalingsanmodning gå fram hvordan søker har
synliggjort at Kautokeino kommune har støttet prosjektet. Avhendes løsøre eller fast
eiendom som kommunen har vært med på å finansiere før det er gått fem år etter
kjøpsdatoen skal støtten tilbakebetales.
Tilskuddet bortfaller automatiske etter ett år fra tildelingstidspunktet. Det kan dog
skriftlig søkes om inntil to gangers utsettelse av ett års fristen. Tilskuddet bortfaller også
automatisk dersom tilskuddsmottaker går konkurs eller virksomheten opphører før
tilskuddet er utbetalt.
Vedtaket kan påklages, jamfør forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til Kautokeino
kommune v/ formannskapet, 9520 Kautokeino. Fristen for å klage er 3 uker fra det
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jamfør
forvaltningsloven § 29.

