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Møtedato

Rådmannens anbefalte vedtak:
De forslåtte forslag til premisser og prosess legges til grunn for tildelingen.

Organisasjonssak
Det skal fremkomme i saken på hvilken måte ansattes organisasjoner er involvert/hørt.

Bakgrunn:
Kongsberg kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets, blitt
tildelt 2.590.000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.
Kongsberg kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet
av strenge smitteverntiltak. 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 destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt
autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor
omsetningssvikt i 2021.
Vurdering:
Pandemisituasjonen har vært krevende for et samlet næringsliv. For nonen bedrifter og
bransjer har de statlige støtteordningene truffet bedre enn andre, og en ekstra lokal
ordningen vil være en positivt bidrag i den totale innsatsen.
Alle bransjer er rammet av koronapandemien, og flere bedrifter står i reell fare for å ikke
kunne åpne igjen når pandemien er over. Dette gir seg også utslag i økende
arbeidsledighet. I uke 15 var det 610 helt ledige i Kongsberg. 216 personer var helt
permittert og 188 personer var delvis permitterte. Hovedvekten av de permitterte kommer
fra butikk og salgsarbeid, samt reiseliv og transport. Deretter kommer bygg og anlegg,
industriarbeid og serviceyrker. I Kongsberg er ledigheten på 4,2 % av arbeidsstyrken.
I Viken fylke er ledigheten på 5,2 prosent, mens den i hele landet er på 4,3 prosent av
arbeidsstyrken.
Det har naturligvis vært en økning i antall ledige og permitterte nå som det har vært

nedstengning og strenge restriksjoner. Det er å håpe at denne trenden vil endre seg
positivt i takt med nedjusterte restriksjoner og åpning av samfunnet.
Kongsberg kommune har bidratt med penger og fagressurser for industrien i arbeidet med
industripilot og med påvirkningsarbeid knyttet til statlige tiltakspakker. Kommunen har
også bidratt med ressurser i reiselivets felles kampanjer og jobber tett sammen med
bransjen for oppfylling av tiltakene i reiselivsstrategien. Kongsberg kommune har bidratt til
at bransjen har fått utviklingsmidler av Viken fylkeskommune som bransjen selv har
forvaltet.
For landbruk/skogbruk ble det etablert et hogst- og plantetilskudd for 2020.
Reiselivsnæringen, serveringsbransje, handelsnæringen og servicetjenestene er nå hardt
rammet av følgende etter perioder med nedstenging.
Mange av disse nevnte bedriftene har det til felles at sentrale støtteordninger ikke har
truffet.
Kongsberg kommune har ikke noe eget næringsfond eller andre kilder som bedrifter kan
søke penger til for kompensasjon eller utviklingstiltak.
Midlene kommunen har fått til fordeling i denne sammenheng utgjør ikke mye for hver
enkelt bedrift, men det kan være med å sette bedriften i bedre stand til å åpne igjen når
forholdene tillater det.
Rådmannen vil foreslå at søknadene vurderes etter følgende kriterier:












Det gis tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
Ordningen 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 destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.
Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige
kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
Søknad vurderes også opp mot evt annen støtte som er gitt virksomheten fra
tilsvarende eller andre ordninger.
Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at
bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en
3–års periode.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis.
Mottaker skal være lokalisert med hovedadresse i Kongsberg kommune.
Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap
på bakgrunn av pandemien og nedstengingene i 2020 og 2021.
Søknad leveres på vanlig måte gjennom regionalforvaltning.no.

Konklusjon
Kongsberg kommune lyser ut samtlige kr 2.590.000,- og bekjentgjør dette godt hos
bedriftene i hele Kongsberg kommune. Midlene offentliggjøres på regonalforvaltning.no
med frist 12. mai 2021.
Rådmannen gis fullmakt til å tildele midlene iht vedtatte kriterier.

