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SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER - NÆRINGSLIVET
Rådmannens innstilling
Hovedutvalg for samferdsel og næring får myndighet til å fastsette evt. føringer og
tildele tilskuddsmidler til næringslivet som følge av Covid-19.

Vedlegg
Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kortversjon

Modum kommune er tildelt 1 298 242 kr til en kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter som følge av Covid19.
Rådmannen foreslår at hovedutvalg for samferdsel og næring får fullmakt til å
tildele midler etter søknad.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 1 mrd. kroner til en ny
kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette som et ledd i å avhjelpe
situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale
smitteverntiltak. Modum kommune er tildelt i underkant av 1,3 mill. kroner.
Av hensyn til den videre saksgang, sendes saken direkte til kommuenstyret.
Saksopplysninger
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen
for lokale virksomheter og også å kunne kompensere virksomheter som har falt helt

eller delvis ut av de generelle kompensasjonsordningene. Midlene må brukes innen
1.9.2021.
Kommunene er gitt stor frithet til å tilpasse hvilke virksomheter dette gjelder og det skal
tilpasses den lokale situasjonen, men kommunene må påse at kommunelovens og
forvaltningslovens bestemmelser følges. Tilskudd må også gis i samsvar med regelverket
for offentlig støtte.
Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan benyttes og ordningen håndteres via
regionalforvaltning.no.
Størrelsen på tilskuddet til Modum kommune tilsier at det ved sluttrapportering skal
legges ved en revisorattestasjon.
Drøftinger og konklusjon
Føringene som nå legges til grunn er relativt få i forhold til de midler kommunen ble
tildelt sommeren 2020. Søknadsprosessen er imidlertid lik og kommunen må også
behandle innkomne søknader ihht samme formelle regelverk som sist.
Det er viktig at søknadsprosessen og tildelingen skjer så raskt som mulig, nettopp for å
avhjelpe situasjonen for de virksomheter som er berørt. Saken sendes derfor direkte til
kommunestyret.
Mandatet til hovedutvalget for samferdsel og næring ble vedtatt i K-sak 73/19 og
omtaler blant annet at ett av utvalgets ansvarsområder er forhold som har betydning for
næringslivets utviklingsmuligheter. Hovedutvalget har nært samarbeid med Modum
Næringsråd og følgelig god kunnskap om næringslivets situasjon.
Da kommunen fikk midler gjennom krisepakke 3 – kommunalt næringsfond, fikk
hovedutvalg for samferdsel og næring myndighet til å tildele midler, jfr. vedtak i K-sak
80/20.
Vedtaket i K-sak 80/20 var knyttet til krisepakke 3. Det er derfor behov for en ny
avklaring ift. hvilket utvalg som skal tildele midler fra den nye kompensasjonsordningen.
Rådmannen mener det er hensiktsmessig at hovedutvalg for samferdsel og næring
tildeler også disse midlene. Hovedutvalget vil også kunne sette evt. prioriteringer og
føringer for midlene.
Modum Næringsråd har ytret ønske om en mer aktiv deltakelse i forbindelse med
tildeling av midlene. Næringsrådet har oppdatert kunnskap om effekter av
koronasituasjonen og det er naturlig at næringsrådets deltakelse i tildelingen diskuteres
i, og avgjøres av, hovedutvalg for samferdsel og næring.

Selv om det ikke er kommet signaler om det, så kan det komme ytterligere
tildelingsrunder med tilskudd fra statlig/regionalt nivå. Rådmannen foreslår derfor at
hovedutvalget får en mer generell myndighet til å tildele tilskuddsmidler til næringslivet
som følge av Covid-19.

