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Sakens bakgrunn:
Stortinget besluttet 25. februar 2021 å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene.
Midlene skal gå til å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale
smitteverntiltak og som sliter økonomisk på grunn av pandemien. Staten har gjennom
det siste året kommet med en rekke avbøtende tiltak til bedrifter, som har opplevd
problemer grunnet Covid-19 situasjonen. Hensikten med dette tilskuddet er å sette
kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som er
særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddet skal da
fungere som en slags ventilordning for de bedriftene som har falt helt eller delvis utenfor
de generelle kompensasjonsordningene og kommunens egne støttetiltak. Kautokeino
kommune er tildelt kr 1 111 381,-.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap
som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-,
arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner
faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til fellestiltak
for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, og som på grunn
av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Mer om bevilgningen fra Stortinget kan
leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilsku
ddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Kautokeino kommune er fremfor alt opptatt av at midlene benyttes til å støtte
levedyktige bedrifter som er ekstra hardt rammet av krisen og at dette bør bidra til å gi
best mulig helhetlig effekt av den samlede virkemiddelbruken.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte
avhengig av den lokale situasjonen. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet
innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til departementet. Eventuelle tilbakeføringer av
støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal
også tilbakebetales.
Vurdering:
Kommunedirektøren ser positivt på denne kompensasjonsordningen som nå er
kommet fra Stortinget. Dette gir en mulighet for kommunen som kjenner til det
lokale næringslivet komme med støtte til de bedrifter som trenger det mest. Vi vet
at det er en rekke bedrifter i kommunen som har måttet permittere ansatte
grunnet tiltak som er iverksatt. Det er også en kjensgjerning at mange av
bedriftene i Kautokeino har falt utenfor den nasjonale kompensasjonsordningen
for næringslivet. Til sammen 34 tildelinger er gjort til bedrifter i Kautokeino med
en samlet utbetaling på i overkant av kr. 1,1 mill.
Da dette er en ordning som raskt skal komme bedrifter til gode er forslaget at
formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne retningslinjer for bruk av
disse midlene. Forslaget er videre at kompensasjonsordning gjøres tilgjengelig
for søknad via regionalforvaltning.no. Deretter vil Hovedutvalget for næring, kultur
og teknisk avgjøre søknadene.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet om å fastsette
retningslinjer for bruk av de kommunale kompensasjonsordningene til lokale
virksomheter
2. Kommunestyret delegerer Hovedutvalget for næring, kultur og teknisk å
behandle og vedta tildelinger fra den kommunale kompensasjonsordningen

