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STØTTE TIL BEDRIFTER I KAUTOKEINO I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN
Melding om vedtak sendes til:
Alle bedrifter som hadde søkt innen tidsfristen
Det vises til:
Vedtatte retningslinjer for krisepakken
Eksempel på næringsoppgave
Eksempel på Exel-ark
Vedlegg:
Retningslinjer for krisepakken
Eksempel på næringsoppgave
Eksempel på Exel-ark

Sakens bakgrunn:
Kommunestyret vedtak i sak PS 16/20 å bevilge en krisepakke for næringslivet som ble
rammet av korona og beitekrisen. I samme sak ble også vedtektene for fondet vedtatt,
formannskapet ble gitt myndighet å tildele midler fra fondet på kr 500 000,-.
Til søknadsfrist den 15.06.2020 var det innkommet 30 søknader. 24.06.2020 ble disse
sakene løftet opp til behandling i formannskapet. To saker ble behandlet, resten av
sakene ble utsatt. Grunnen til dette var manglende dokumentasjon
Vurdering:
Vi ser at det for bedriftene som hadde søkt om å få dekket bensinutgifter i forbindelse
med beitekrisen kunne det være utfordringer når man skulle sammenligne bensinutgifter

for de tre første månedene i 2019 og tilsvarende periode i 2020. Her kommer forslag til
en presisering om hvordan det er mulig å dokumentere disse utgiftene hvis man ikke
kan gjøre det på en annen måte:
1. Innsendt næringsoppgave 2019 kan brukes som dokumentasjon. Hvis søker ikke
ønsker å sende hele næringsoppgaven kan side 1 og 2 sendes
2. Bensinkvitteringer for hele 2019
3. Bensinkvitteringer for de tre første månedene i 2020
4. I tillegg skal alle bensinutgifter oppstilles som i vedlagte Exel-ark
Andre bedrifter som hadde søkt innen fristen og som ikke hadde sendt inn nødvendig
dokumentasjon gis samme tidsfrist til å oppfylle søkekriteriene.
Tidsfrist for innsendelse av tilleggsopplysninger er 30.09.2020 kl. 12:00. Søknader på
regionalforvaltning.no er åpen for redigering for de som hadde søkt innen fristen. Søker
logger seg på samme måte som ved innsendelse av søknad, endrer søknad og legger
ved nødvendig dokumentasjon.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner presiseringen om hvordan man kan oppfylle søkekriteriene
ved søknad om støtte i forbindelse med beitekrisen. Samtidig forlenges tidsfristen for
når tid eventuelle overskytende midler tilbakeføres disposisjonsfondet fra 30.11.2020 til
31.03.2020

