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Ekstraordinære tilskuddsmidler næringsfond 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet i Indre Fosen gir sin tilslutning til kommunedirektørens forslag til årsrapport
for næringsfondet 2020, og vedtar å oversende denne til fylkeskommunen.

Saksopplysninger
Stortinget vedtok en ordning 19.06.2020 om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale
næringsfond 2020. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok 23.06.2020, sak
231/20 å gi sin tilslutning til en fordelingsmodell og de vurderinger som er gjort i saken. Indre
Fosen kommune ble tildelt kr. 1.934.712.
Midlene ble øremerket til kommunale næringsfond og var en engangsbevilgning. Det ble
forutsatt at midlene raskt måtte gjøres tilgjengelig for næringslivet. Målgruppen var bedrifter
og andre næringsaktører og skulle sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet,
sysselsetting og verdiskaping.
Indre Fosen kommune utarbeidet utlysning av midlene samt kriterier for tildeling av midler
basert på «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19utbruddet» og kunngjorde støtteordningen for forvaltning av midlene i RF13.50. (Regional
forvaltning (RF13. 50) er et søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem som i
hovedsak sak ivareta Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) behov i forbindelse med
rapportering på Statsbudsjettets kap. 551 post 60 og 61.)
I tillegg til ordinær rapportering om bruk av midlene til KMD, skal kommunen utarbeide en
kort skriftlig årsrapport/-melding til fylkeskommunen vedrørende bruken av det kommunale
næringsfondet for 2020.

Årsrapport kommunalt næringsfond 2020 Indre Fosen kommune
Ekstraordinære tilskuddsmidler
Indre Fosen kommune mottok kr. 1.934.712 i ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale
næringsfond 2020 i forbindelse med covid-19-utbruddet. I utarbeiding av kriterier til
utlysningen av midlene ble det lagt vekt på å dekke reelle tap, tiltak som virksomheten satte i
gang for å styrke driftsgrunnlag og mulighet for å utvikle nye forretningsmodeller.
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Kommunen mottok i alt 45 søknader, blant dem en søknad fra en sammenslutning av 16
reiselivsbedrifter som søkte om felles tiltak.
Erfaringen fra søknadsmengden, er at det er flest søknader fra bedrifter innen reiseliv,
servering og frisører. Det er disse virksomheten som har merket nedgangen først og
sterkest. Dette er mindre bedrifter med en til tre-fire ansatte. Flere av de større bedriftene
har søkt kompensasjonsordninger fra staten og blitt fanget opp bra i disse ordningene. De
mindre bedriftene har også søkt på disse ordningene, men har gitt tilbakemelding om at de
ikke har hatt så mye å hente her.
Erfaringene fra de mindre virksomhetene som har fått tildelt midler fra «krisefondet», har i det
hele vært positive. Næringsavdelingen har bidratt med veiledning til de fleste av de mindre
bedriften som ikke hadde erfaring med å søke om tilskuddsmidler.
I startfasen av pandemien kom det raskt opp behov for hjemmekontorløsninger. Det ble
avdekket stort behov for bedre bredbåndsdekning. Kommunestyret besluttet i samråde med
fylkeskommunen å bevilge kr. 1 mill av næringsfondsmidlene til utbygging av bredbånd.
Prosessen med planlegging av utbygging kom raskt i gang og i løpet av høsten 2020 er det
iverksatt flere fiberprosjekter på strategiske områder i kommunen.
Av de 45 søknadene trekkes fram to gode historier.
«Perler på en snor» SA er en sammenslutning av reiselivsbedrifter. Det er virksomheter med
stort sett en og to ansatte. De ble stiftet i 2017 og har bare delvis hatt tilsatt en administrativ
ressurs på prosjekt. Da koronaepidemien brøt ut ble det bråstopp for all aktivitet og
omsetning. Noen av bedriftene søkte på statlige kompensasjonsordninger som gav bistand i
en utfordrende situasjon. Perler på en snor-bedriftene har i ettertid sagt at de så at de hver
for seg var for små til å nå fram i reiselivsmarkedet, så de besluttet å gå tettere og mer
forpliktende sammen om å markedsføre seg inn mot nærmarkedet (Trondheim/Trøndelag).
De søkte om midler til tiltak for å komme i bedre posisjon og synlighet i Trøndelagsmarkedet.
Dette gav resultater og tilpassede opplevelser. I tillegg til å gi effekt på besøkstall har
samarbeidet mellom bedriftene i Perler på en snor SA i koronatiden blitt ytterligere styrket og
slagkraftig.
Tilskudd til å beholde lærlinger. To av bedriftene i Indre Fosen søkte om tilskudd for å kunne
beholde lærlinger slik at de kunne fullføre lærlingetida. Begge bedriftene ble innvilget tilskudd
og lærlingene kunne fullføre læretida. Styret som behandlet krisesøknadene med ordfører
Bjørnar Buhaug i spissen uttalte at det opplevdes ekstra betydningsfullt at tilskuddsmidlene
kunne benyttes til å sikre gjennomføring av lærlingetida for ungdommer i kommunen.

