Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Aas kommunelokale (Merk møtested)
Møtedato: 19.08.2020
Tid: Etter klagenemndas møte
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/1605

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 17.06.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 17.06.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
17.06.2020
Tid: 09:00 - 15:00

Innkalte:
Parti
AP
AP

Funksjon
Leder
Medlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr

AP
AP
AP
SV

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali

SP
SP
H
H
FRP
R
MDG

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen
Tor Sundheim
Paula Elvesveen

Forfall Møtt for
Tiltrådte kl.10.00, under sak
66/20

FO
Perm fra kl. 13.40 tom sak
74/20

Ingrid Tønseth Myhr
Ahmed Haruun Ali fra sak
75/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør
Odd Arnvid Bollingmo, NAV-leder Knut Rødningsby,
næringsrådgiver Ola Langedal, adm.leder Geir Steinar
Loeng, prosjektleder Ole Anders Hoff, omsorgssjef Trine
Kløvrud, driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg,
driftsenhetsleder Trond Flesvik, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

64 – 79/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Møteinnkalling og saksliste: Godkjent.
Raufoss, 22. juni 2020
Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
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64/20
20/1185
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Svein Erik Sørensen (FRP): Påpekte at det ikke ble opplyst under møtet om at
representanten Ingrid Tønseth Myhr tiltrådte møtet på angitt tidspunkt.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 26.05.2020 godkjennes.

65/20
20/1185
REFERATER

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

66/20
20/1185
MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Orienteringer/meldinger:
• Ordfører: Gjennomføring av samtale med kommunedirektør i hht avtale
(ordfører, varaordfører og Arild N. Ødegaard)
• Leder av sentrale stab og støttefunksjoner Geir Steinar Loeng orienterte om
status for utbygging og mulighetsbilde av bredbånd i kommunen
• NAV-leder Knut Rødningsby presenterte seg for formannskapet og orienterte
om ledighet- og sysselsettingssituasjonen i kommunen
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•
•

•
•

o Næringsrådgiver Ola Langedal supplerte i forhold til næringsliv og
sysselsetning, samt orienterte om status for arbeidet med tomte- og
næringsutvikling i kommunen
Formannskapet ønsker at følgende temaer følges opp med tilbakemelding i
senere møter:
- Arbeidsmarkedstiltak:
o For innvandrere – spesielt fokus på kvinner
o Ungdom / yngre med liten formell utdanning / kompetanse
- Kriterier og saksbehandlingsrutiner for økonomisk sosialhjelp i en
ekstraordinær situasjon (korona)
- Status for de som har arbeidstilbud ved ATS
Kjøp av Sagatunet er gjennomført. Kommunedirektøren orienterte kort om
prosessen.
Kommunedirektøren orienterte om samarbeidsavtale mellom kommunene i
Gjøvikregionen om beredskapsplasser for Covid19-pasientert og gjensidig
kjøp / salg av korttidsplasser, jfr utsendt notat til medlemmene. Ingen
merknader.
Planer om bygging av kunstgressbane på Reinsvoll. Ordfører orienterte kort
om initiativet. Det legges fram sak etter sommerferien.
Formannskapet ønsket en oversikt over sysselsetning fra NAV sett i forhold til
økonomisk stresstest i et senere møte.

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

67/20
20/315
VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo
orienterte innledningsvis og oppsummerte hovedtrekkene i årsrapporten og gikk
gjennom hovedtallene i regnskapet 2019.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsrapporten for Vestre Toten
kommune for 2019 med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet
disposisjonsfond.

68/20
20/934
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo
orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for
Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til
kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.

69/20
19/1099
FINANSRAPPORT FOR 2019
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning.

70/20
20/935
FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om
hovedpunktene i rapporten.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.

71/20
17/2289
TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN TILLEGGSBEVILGNING OPSJON MILJØTILTAK
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. Prosjektleder Ole Anders
Hoff supplerte med faglige fakta.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss
idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på
investeringssummen dersom dette innvilges.
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2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet
økes med tilsvarende beløp.

72/20
19/1923
RIVING AV REINSVOLL GYMBYGG
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og prosjektleder Ole Anders Hoff orienterte
innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg
2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak

73/20
19/2629
INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i
2020.
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74/20
20/898
FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE
AV INTENSJONSERKLÆRING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken. Omsorgssjef
Trine Kløvrud redegjorde nærmere om løsningen.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og
omsorgsdepartementet om deltakelse i videre arbeid med tiltaket Akson for felles
kommunal journal og helhetlig samhandling innen helsesektoren.

75/20
20/925
FØRINGER FOR REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN VANNFORSYNING OG
AVLØP 2024-2035
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken.
Driftsenhetsleder Trond Flesvik supplerte og besvarte spørsmål.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot to stemmer.
Vedtak:
Formannskapet tar kommunedirektørens vurderinger til etterretning og signaliserer at
hovedprioriteringene som ligger i eksisterende kommunedelplan for vann og avløp
også er førende for kommende planperiode. Dette innebærer blant annet at sanering
av eksisterende ledningsnett, leveransesikkerhet og oppfyllelse av utslippskrav
prioriteres.
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Dette innebærer at utbygging av offentlig avløp i randsoner prioriteres lavere enn
nevnte tiltak, dvs. samme prioritering som ligger i eksisterende kommunedelplan.
Dersom eiere av private anlegg ønsker å gå sammen og bekoste tilkobling til
eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett for egen regning, i stedet for å utbedre
eget avløpsanlegg, vil kommunen imidlertid kunne overta drift og vedlikehold av dette
forutsatt at gjeldende VA-norm er fulgt og tiltaket er forelagt kommunen før det
iverksettes.

76/20
20/1051
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER
Behandling:
Representanten Elin S. Solberg (H) anmodet om at om at det fremmes en sak til
høsten hvor det vurderes å innarbeide en pott i budsjettet til politisk aktivitet som
partiene kan søke om støtte til.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket.
2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1.
3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden.

77/20
17/1779
MJØSBYSAMARBEIDET - VIDERE SAMARBEID - VALG AV REPRESENTANTER
FR VESTRE TOTEN KOMMUNE
Behandling:
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Kommunedirektør Bjørn Fauchald viste til behandlingen i planutvalget 2. juni 20 hvor
Frode Engen ble valgt som representant med Hans Kristian Thorsrud som vara, og at
formannskapet er tiltenkt å velge en representant med vara.
I ettertid mottok administrasjonen en anmodning fra Innlandet fylkeskommune om at
det er ønskelig at kommunen deltar i styringsgruppen med en representant fra
politisk ledelse, gjerne ordfører med vararepresentant.
Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag:
Frode Engen velges som representant med Stian Olafsen som vara.
Elin S. Solberg (H) fremmet følgende forslag:
Leder av planutvalget Frode Engen velges som representant med Hans Kristian
Thorsrud som vara.
Avstemning:
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte for Solbergs
forslag.
Protokolltilførsel fra Elin S. Solberg (H):
«I sak «MJØSBYSAMARBEIDET - VIDERE SAMARBEID - VALG AV
REPRESENTANTER FRA VESTRE TOTEN KOMMUNE» behandlet i
Formannskapet 17.juni 2020, velger posisjonen ved ordfører Olafsen atter igjen å
trumfe en sak igjennom med minst mulig flertall ved utnevnelse av representanter.
Demokratisk sett ville avgjørelsen stått seg mye bedre, dersom saken hadde blitt
løftet inn i kommunestyret og avgjort der. Dette siden opposisjonens forslag til
sammensetting ikke ble møtt av posisjonen på noen måter».

Vedtak:
Vestre Toten kommune velger følgende politiske representanter inn i det videre
arbeidet fram mot å etablere en samarbeidsavtale om Mjøsbyen:
Frode Engen velges som representant med Stian Olafsen som vara.

78/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET
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Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende forslag:
«Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter
som av en eller annen grunn faller utenom, eller kommer dårlig ut i annonserte
støtteordninger. Arbeidet administreres av næringsrådgiver, som følger opp.
Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 2021. Hvis
vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 60.000,- er
det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. (Selvfinansierende
år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for tilskudd, er prosjektet
finansiert i år 2»».
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med seks stemmer, - mens fem stemte
for forslaget fra Sørbo.

Vedtak:
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret
grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk
støtteordning til næringslivet
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i
møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i
kommunestyrets møte i september 2020
3. Dersom Innlandet fylkeskommune tildeler Vestre Toten kommune ekstraordinære
midler til «næringsfond», vurderes tildeling av slike midler opp mot tiltak som er
foreslått i denne saken. Innretning på en slik ordning vurderes når kriteriene for
slike midler foreligger.

79/20
20/1264
FINANSIERING - FJORDGATA SØR
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg
orienterte innledningsvis om saken.
Avstemning:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å øke rammen for prosjektet Fjordgata sør i inneværende
års investeringsbudsjett med 4,0 millioner kroner til 15.871.000 kroner. Den økte
investeringsrammen finansieres slik:
Omdisponeringer:
- 400.000 kr fra prosjekt gang- og sykkelveg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata
- 400.000 kr fra prosjekt ny skolebru
- 1.300.000 kr fra prosjekt reinvestering veg.
Resterende 1,9 mill kroner finansieres ved å øke årets låneopptak til finansiering av
investeringsprosjekter.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Ad renovasjon ved våre badeplasser:
Ser på nyhetene om forsøpling på badeplasser i
Tromsø grunnet at vi kommer til å feriere hjemme i
år. Dette problemet ble også brakt på banen da jeg
var på besøk hos driverne av Sillongen.
Jeg mener kommunen som et smittereduserende
tiltak bør se på om vi kan bidra med flere
søppeldunker og midlertidige toaletter i sommer.
Håper dere kan kartlegge behov og fremme en sak
der vi kan bevilge midler til slike tiltak.
Kommunedirektør:
Det jobbes med løsninger som ivaretar smittevern
etter anbefalinger fra kommuneoverlegen. Saken
følges opp og avtaler om kommunes forpliktelser
med private eiere gjennomgås.

Arild N. Ødegaard (SP):

Informerte om at valget av styre i Horisont er
underkjent pga kjønnsbalansen. For høy
kvinneandel. Valgkomiteen jobber med saken
Driverne på Aas kommunelokale har meldt fra om
at de innstiller virksomheten fra nyttår.
Sak om felles sentralbord i regionen: Vil saken bli
tatt opp på nytt ettersom flere kommuner går imot
etablering?
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Kommunedirektør: Forholder seg kommunestyrets
vedtak. Kommunestyret gis tilbakemelding hvis
endrede forutsetninger.
Stilte spørsmål om kommunen har en egen
mediastrategi.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/1605

Arkiv: 021

MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:










Nye rutiner ved overgang til nytt saksbehandlingssystem; Elements
Status coronasituasjonen
Status planer om folkehøyskole på Gaukom
Status arbeidet med arbeidsplan for kommunestyret. Fremmes til
kommunestyret 27. august 2020
Grensejustering i industriparken fra 1. juli 2020. Kort orientering om
konsekvenser for eiendomsskatt
Formannskapets møter utover høsten: Arbeidet med kommuneøkonomi og
budsjett. Nærmere gjennomgang av framdrift og fokus
RV4 og fokus / påvirkningsarbeid i Vestre Toten kommune: Innledning med
orientering om status for arbeidet i Stor-Oslo Nord. Deretter en diskusjon om
hvordan Vestre Toten kommune framover skal organisere og følge opp dette
arbeidet
Kort status knyttet til oppfølging av verbalforslagene som er vedtatt i
forbindelse med behandlingen av inneværende års budsjett og økonomiplan

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

20/1605

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ola Langedal
20/1582

Arkiv: 600

TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge forvaltning
og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond til Gjøvikregionens
næringsutviklingsprogram.
2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til bruk
mot bedrifter og næringsaktører i kommunen.
3. Det forutsettes at minimum både Gjøvik kommune og Østre Toten kommune gjør
tilsvarende vedtak.

Utrykte vedlegg:
Saksprotokoll formannskapet 54/20: http://www2.vestretoten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12585610022D
A40?opendocument&frame=yes
Saksprotokoll kommunestyret 67/20: http://www2.vestretoten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125858800368
5D1?opendocument&frame=yes
Trykte vedlegg:
Tildelingsbrev fra Innlandet Fylkeskommune m/vedlegg
Fakta:
Stortinget vedtok den 19. juni i år å bevilge ekstraordinære midler til kommunale
næringsfond. Tildelingen er en del av kommunal- og næringsdepartementet sin
krisepakke 3 for 2020. Innlandet fylkeskommune fikk totalt MNOK 65,6 midler til
fordeling. Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har i møte 30.06.20 fordelt
MNOK 65,6 mellom kommunene i Innlandet. Vestre Toten kommune sin andel av
den totale bevilgningen til Innlandet er NOK 1.803.855.
Regelverket for forvaltning av dette kommunale næringsfondet er fastsatt av
kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og forvaltningen skal bygge på
«Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følgje av covid 19utbruddet», samt at deler av eksisterende «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler» er gjort gjeldende.
Noen viktige kriterier for forvaltning og utdeling er:
- Midlene skal bli raskt tilgjengelig for næringslivet
- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører.
- Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak
som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av

-

koronavirusutbruddet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og
økonomisk aktivitet skal vektlegges.
Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos
bedrifter eller næringsaktører.

Kommunen kan gjøre en vurdering av om midlene skal forvaltes som et eget
næringsfond, eller om en ønsker å forvalte midlene i ett felles fond sammen med
flere kommuner.
For flere og utfyllende detaljer om tilskuddet og kriterier vises det til vedlagte
tildelingsbrev fra Innlandet fylkeskommune samt «Midlertidig forskrift om tilskudd til
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet»
Statlige midler som nå er tildelt kommunalt næringsfond har en litt annen innretning
en tidligere fremmet forslag fra Høyre i Vestre Toten kommune. Kommunedirektøren
viser i den sammenheng til at formannskapet og kommunestyret i tidligere møter
dette året, behandlet sak om særskilt økonomisk støtteordning for næringslivet i
kommunen. Formannskapet i saken 54/20. Kommunestyret i saken 67/20.
De viktigste forskjellene er at:
1. Tilskudd fra kommunalt næringsfond skal ikke tilbakebetales.
2. Det er ikke tillatt å tildele midler for å dekke løpende driftskostnader.
Vurdering:
Vestre Toten kommune har for tiden ikke eget fond for næringsutvikling. Etter at
Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune ble avsluttet i 2016, valgte
kommunen å gå sammen med kommunene i Gjøvikregionen om et felles
næringsutviklingsprogram. Søknader om midler fra dette programmet behandles av
styret for programmet. Styret har representanter fra deltagende kommuner, samt fra
regionens næringsliv. En har over tid gjort erfaringer med saksforberedelser og
forvaltning av midlene i næringsutviklingsprogrammet og har innarbeidete prosesser
for behandling av søknader. Det er næringsrådgiver i hver enkelt kommune som
forbereder saker/søknader overfor styret. I samråd med Næringsforum i
Gjøvikregionen innstiller næringsrådgiver til vedtak.
Et viktig moment ved tildeling av midler til kommunale næringsfond er at midlene skal
bli raskt tilgjengelig for næringslivet. Kommunedirektøren er av den oppfatning at det
innarbeidede arbeidssettet rundt næringsutviklingsprogrammet er effektivt, og at en
ved å legge de statlige tildelte midlene til næringsprogrammet vil sikre at midlene
raskt vil være søkbare for næringslivet.
Likebehandling av like saker, også uavhengig av kommunetilhørighet, vil bli viktig for
å skape minst mulig usikkerhet og forskjellsbehandling ved tildeling av midler. For å
unngå dette, er Kommunedirektøren av den oppfatning, at dette sikres best mulig
gjennom et samarbeid i Gjøvikregionen.
Rask og effektiv utlysing og bekjentgjøring av midlene vil bli viktig for nå
målgruppene. Kommunedirektøren mener at en gjennom samhandlingen med
nabokommunene også kan samarbeide effektivt og slagkraftig om markedsføring av
midlene og dermed nå ut til en større gruppe bedrifter og næringsaktører.

Så langt er det gitt signaler fra administrasjonen i Østre Toten og Gjøvik kommuner
om at de ønsker en tilsvarende forvaltning av kommunalt næringsfond slik
rådmannen fremmer her. Søndre Land kommune har ikke gitt tilbakemelding på om
de ønsker en slik løsning. Kommunedirektøren mener derfor det må forutsettes at
minst Østre Toten og Gjøvik kommuner vedtar at forvaltningen for deres kommunale
næringsfond legges til næringsprogrammet i Gjøvikregionen.
«Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19utbruddet» utelukker ingen bransjer fra å søke. Kommunedirektøren foreslår derfor at
midlene til kommunalt næringsfond må være åpen for alle næringer, til forskjell fra
midlene i det tradisjonelle næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at Vestre Toten kommune legger forvaltning og
utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond til Gjøvikregionens
næringsprogram under forutsetning om at minst Østre Toten og Gjøvik kommuner
gjør tilsvarende vedtak

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Næring og internasjonalt samarbeid
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref:

Vår ref:
2020/38575-42
Torunn H. Kornstad

Dato:
02.07.2020

Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020
Tilsagnsnr. KNF-20/37
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har 30.06.2020 behandla saka om fordeling av
kr 65,6 mill. i ekstraordinære kommunale næringsfond. Tildelinga fra kommunal- og
næringsdepartementet er en del av krisepakke 3 for 2020, som ble vedtatt av Stortinget 19.
juni. Det vises til vedlagt oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av
22.06.2020.
Vestre Toten kommune er i sak 211/2020 tildelt følgende beløp:
Kr. 1.803.855,Vedtaket sier ellers:
«Midla blir tildelt med grunnlag i oppdragsbrev av 22. juni 2020 frå kommunal- og
regionaldepartementet. Midla skal forvaltast i samsvar med føringane i brevet, og
mellombels forskrift om kommunale næringsfond, som blir endeleg vedtatt og sendt ut
i starten av juli.
Dersom nokre av kommunane vil opprette interkommunale næringsfond så kan det
aksepterast ei viss omfordeling av løyvinga mellom kommunane som deltek.»
Tildelinga av midlene til kommunene bygger på følgende fordelingsmodell (sitat fra
saksutgreiinga):
- Om lag 1/3 av midla er fordelt på alle kommunane i Innlandet, med eit flatt beløp på
kr 350.000 til alle, og resten fordelt ut frå innbyggartal (15 kr/innbyggar)
- Om lag 1/3 av midla er fordelt på distriktskommunane, med eit flatt beløp på kr
200.000 til alle innanfor det distriktspolitiske virkeområdet, og resten fordelt med
grunnlag i distriktsindeksen
- Den siste tredelen er fordelt ut frå arbeidsløysetala og den skjønnsmessige
fordelinga.
o I arbeidsløysefaktoren er det brukt tal for både heilt og delvis arbeidsledige
ved utgangen av mai, samanlikna med utgangen av mai 2019. Det er fordelt
eit kronebeløp pr. prosentpoeng forskjell, kr 60.000 for heilt ledige, og kr
30.000 for delvis ledige
Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar
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Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
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Telefon:
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Internett:
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o

Den skjønnsmessige fordelinga er gjort med nokså standardiserte
kronebeløp, med grunnlag i følgjande faktorar:
 Vintersportsstad, og kor viktig dette er for kommunen
 Om kommunen generelt er vurdert som ein reiselivsavhengig eller
reiselivsbasert kommune
 Om kurs/konferanse eller store arrangement er viktig for kommunen
 Stor eksportindustri
 Stor nedgang i talet på arbeidsforhald frå mai 2019 - mai 2020

Det vises ellers til saksframlegget, som er lagt ved brevet.
Forvaltning av midlene
Regelverket for forvaltning av dette kommunale næringsfondet er fastsatt av kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Forvaltninga skal bygge på «Midlertidig forskrift om
tilskudd til kommunale næringsfond som følgje av covid-19-utbruddet», samt at deler av
eksisterende «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» er gjort gjeldende. Den
midlertidige forskriften er lagt ved.
Det er viktig å merke seg følgende føringer fra oppdragsbrevet til KMD og forskriften når det
gjelder bruken av midlene:
- Midlene skal gå til kommuner som er hardt ramma av arbeidsledighet som følge av
virusutbruddet, og skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet
- Midlene skal bli raskt tilgjengelige for næringslivet
- Dersom noe av midlene likevel ikke brukes opp i 2020, er de overførbare til 2021
- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører
- Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som
kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av
koronavirusutbruddet. Betydninga for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk
aktivitet skal vektlegges
- Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige
50 %, men at det kan være mulig å tildele inntil 75 %
- Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller
næringsaktører
Det er ikke anledning til å bruke noe av de tildelte midlene til forvaltning av ordninga.
Utlysing av midlene via regionalforvaltning.no
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt som krav at midlene skal lyses ut via
søknadsportalen regionalforvaltning.no (RF), og at alle søknader skal sendes inn via denne
portalen. I forbindelse med dette så vil vi spesielt legge vekt på:
- Det er rapporteringsfrist for bruk av midlene 1. februar 2021. Hvilke
rapporteringskategorier som skal brukes står i vedlegg 2 fra KMD «Krav og veileder til
statistikkrapportering»
- Dersom kommunen ikke tidligere har brukt RF så må det sendes inn søknad om å bli
godkjent som forvalter. Denne sendes til fylkeskommunen ved Dag Arne Henriksen,
e-post dag.arne.henriksen@innlandetfylke.no helst innen 3. juli, pga. ferieavvikling,
men det kan ev. sendes uka etter dersom det ikke er mulig å rekke det før. Ved
seinere innsending blir forespørselen ikke behandla før starten av august
- Fylkeskommunen arrangerte 25. juni et oppstartskurs i hvordan en lager og lyser ut
støtteordninger i regionalforvaltning.no. Send gjerne en e-post til Torunn Kornstad,
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-

torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no, dersom det er ønskelig å gjenta
oppstartskurset
27. august gjennomføres et nytt kurs i bruken av RF, men da med vekt på
saksbehandling, finansieringskilde, rapportering m.m. Invitasjon til dette kurset
sendes ut over ferien

Statsstøtteregelverket
Midlene skal tildeles i henhold til reglene i statsstøtteregelverket. Tildeling kan enten skje
som bagatellmessig støtte, eller med grunnlag i ei støtteordning basert på gruppeunntaket
som KMD har meldt inn til ESA (se vedlegg).
Gruppeunntaket gir spesifikke maksimale støttesatser for tildeling av midler. I vedlegget er
det en oversikt fra departementet over hvilke artikler i gruppeunntaket som omfattes av
støtteordninga, og hvilke satser som gjelder for disse. Merk at regional investeringsstøtte
bare gjelder innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (dvs. alle kommuner i Innlandet
unntatt Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Østre Toten og Gran).
Tilskudd som omfattes av støtteordninga for gruppeunntaket kan ikke tildeles til foretak i
økonomiske vansker. Fylkeskommunen har sendt inn spørsmål om hvordan dette defineres
nå som svært mange bedrifter har fått krisestøtte i samband med koronatiltaka. Svar på dette
formidles over sommeren.
Merk at det ikke er lov å kombinere de to typene statsstøtte for å gi tilskudd ut over
maksimalsatsen i gruppeunntaket.
Vi minner om at jordbruksbasert næring ikke er omfatta av statsstøtteregelverket.
Fylkeskommunen vil prøve å få til et kurs i statsstøtteregelverket så snart som mulig etter
ferien.
Innovasjon Norge
Kommunene bes om at søknader som kan behandles av Innovasjon Norge sendes dit. Dette
vil i hovedsak gjelde saker for vekstbedrifter med nasjonalt eller internasjonalt marked,
og/eller der prosjektet er innovativt. For å avklare dette raskt er det mulig å ta direkte kontakt
med Anne Mette Iversen i Innovasjon Norge Innlandet, e-post
Anne.Mette.Iversen@innovasjonnorge.no.
Forholdet til andre kommunale næringsfond og ev. interkommunale fond
Dersom kommunen allerede har kommunalt næringsfond eller kraftfond må det gjøres ei
vurdering av om det skal lages ei felles støtteordning og utlysing i regionalforvaltning.no, eller
om de skal behandles hver for seg. Ved fellesutlysing må det ev. gjøres klart i
utlysingsteksten dersom det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige
finansieringskildene.
Til de kommunene som er tildelt ordinært kommunalt næringsfond fra fylkeskommunen
tidligere i år så minner vi om at det også her er krav om å bruke regionalforvaltning.no til
utlysing av midlene og innsending av søknader.
Ved felles utlysing må kommunen bruke riktig finansieringskilde i saksbehandling og
rapportering i regionalforvaltning.no.
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Dersom flere kommuner ønsker å forvalte midlene i et felles fond er dette mulig.
Fylkesutvalget har da åpnet for at fordelinga av midler mellom kommunene kan bli noe
annerledes enn i vedtaket. De samarbeidende kommunene må da peke ut én kommune som
er ansvarlig for utlysing, forvaltning og rapportering av midlene.
Oppfølging fra fylkeskommunen
Vi beklager at det på grunn av ferieavvikling vil være litt vanskelig å få svar på konkrete
spørsmål i juli. I resten av uke 27, og fra midten av uke 32, kan spørsmål sendes til Torunn
Kornstad, e-post torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no. Uke 28 kan spørsmål som gjelder
regionalforvaltning.no rettes til Bente Ellingsen, e-post
bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no.
Fylkeskommunen fordeler de tildelte midlene til kommunene i regionalforvaltning nå straks,
mens de utbetales seinest i andre halvdel av august. For utbetaling trenger vi korrekt
kontonummer, dette sendes til bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no innen 10. august.
Med vennlig hilsen
Espen Køhn
Seksjonssjef
Torunn H. Kornstad
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi: Bente K. Ellingsen, her.
Vedlegg:
1. Saksutgreiing i FU-sak 211/2020
2. Utregningstabell ekstraordinære KNF
3. Oppdragsbrev fra KMD av 22.06.2020
4. Vedlegg 2 til oppdragsbrev fra KMD, «Krav og veileder til aktivitetsrapportering»
5. Brev fra KMD om midlertidig forskrift for kommunale næringsfond av 01.07.2020
6. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19utbruddet
7. Følgenotat til innmeldt støtteordning under gruppeunntaket (rammer for ordninga,
prosentsatser, vilkår m.m.)
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Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Deres ref

Vår ref

Dato

19/50-24

22. juni 2020

Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Innlandet
fylkeskommune - 65,6 millioner kroner
Tilsagnsnr: 510 004
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf.
Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni.
Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende
næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet.
Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16
S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner.
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige
midler på kap. 553, post 61.
Bevilgningen til Innlandet fylkeskommune er 65,6 millioner kroner. Tilskuddet skal gå
uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt.
Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres
tilgjengelig for næringslivet.
Mål og tildelingskriterier
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Ellinor Kristiansen
22 24 70 26

sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er
landsdekkende.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping
og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og
nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at
fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge.
Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om
regelverket for offentlig støtte.
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b)
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under
det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte
støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende
informasjon om gruppemeldingen.
Tildelingskriterier
Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av
virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet
har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige
kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av
reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks.
destinasjonsselskapene.
Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen.
Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles
interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.
Midlertidig forskrift
Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunalog moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes
fylkeskommunene i begynnelsen av juli.
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i
fylkeskommunene og kommunene.
Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva.
Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).
Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen
Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen
fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet
investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I
tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og NordTroms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den
landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De
resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel
arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn
Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal
legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet
er mottatt.
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og
rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet
oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt
viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og
et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale
næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i
bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte
tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.
Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er
nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til
Stortinget.
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.

Side 3

Avslutning
Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker
alle lykke til med arbeidet.
Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.
Med hilsen

Anne Karin Hamre (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kommunale næringsfond

Kopi
Distriktssenteret
Innovasjon Norge Hedmark
Innovasjon Norge Oppland
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Norges forskningsråd
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen
Sametinget
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
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Vedlegg 2
2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post
61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020
(gjeldende fra juni 2020)
Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i
regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).

1. Krav til hvem som skal rapportere
Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61
rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge
eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 Rammetildelinger.
Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer
senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no.
Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).
Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.
All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.
Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.
Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer
stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.
Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.

3. Rapporteringskategorier
Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61,
kommunale næringsfond.
Rapporteringskategorier
0900 – Rammetildelinger
1110 – Direkte støtte til bedrifter
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling

4. Veileder til rapporteringskategoriene
0900 – Rammetildelinger
Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til
kommuner/sluttforvalter av KNF.
1110 – Direkte støtte til bedrifter
Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer,
rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser, og
kompetansehevingstiltak for ansatte.
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere

samarbeid og nettverk.
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og
etablererveiledning og direkte støtte til etablerere.
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling
Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer,
kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving,
mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/50-33

1. juli 2020

Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av
22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende
og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.
Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen
Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet,
se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.
I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for
ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene).
Informasjon om reglene for offentlig støtte
Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten
faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål.
Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3. (se nedenfor)
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en
flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under
det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at
følgende formål kan støttes:

1

Dette er begrenset til 100 000 euro for veitransportsektoren.
Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Regionalpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Ellinor Kristiansen
22 24 70 26

Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA
Støtteberettigede kostnader
GBER artikkel2
Regional investeringsstøtte
Art. 14
Investeringsstøtte til SMBer
Art. 17
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer
Art. 18
Støtte til SMBers deltaking på messer
Art. 19
Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte)
Art. 22

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det
distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet
for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).
Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til
Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig
til:
- Informasjon om bagatellmessig støtte
- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig
støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om
gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig
støtte.
- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket (uoffisiell
oversettelse)
Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig
etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.
Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Innovasjon Norge Hovedkontoret
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
Vedlegg:
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet
Kopi av gruppemeldt ordning til ESA
Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond
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Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.
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Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av
covid-19-utbruddet
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling.

§ 1 Formål
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert
på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i
tillegg.

§ 3 Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.
§ 4 Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og
tredje ledd gjelder i tillegg.

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde
Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene gjelder:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

§ 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene
§ 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k
§ 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven
§ 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering
§ 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling
§ 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering
§ 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene
§ 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene
§ 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra
a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
§ 7 Delegering av forvalteransvar
Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal
kontraktsfestes.
Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.
Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og
eller feil bruk av midlene av forvalter.
§ 8 Dispensasjon
Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.

Følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER) - Kommunale næringsfond (Municipal
business funds)
Ordningen med kommunale næringsfond (KNF) er meldt under Commission Regulation (EU) No
651/2014 (GBER). I det følgende redegjøres det for at ordningen er i tråd med GBER og at tilskudd gis
ihht. reglene for offentlig støtte.
1. Beskrivelse av støttetiltaket
a) Rammer for ordningen
Støtten gis under en ordning for kommunale næringsfond (KNF). Ordningen er en engangsbevilgning og
har et budsjett på 600 mill. kroner.
Støtten er hjemlet i Prop. 127 S (2019-2020), jf. omtale av kap. 553, post 61 Mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling, vedtatt av Stortinget 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020).
For ordningen gjelder Midlertidig forskrift 2020 om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av
covid 19-utbruddet samt Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og
regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler).
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Tilskudd kan gis etter reglene for
bagatellmessig støtte eller i tråd med melding under det alminnelige gruppeunntaket. For regionalstøtte
gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Videre
gjelder oppdragsbrevet til fylkeskommunene datert 22. juni 2017.
b) Formål for ordningen
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette
kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale
utfordringer, behov og potensial.
Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre
næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte
til næringsutvikling.
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er
viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for
arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for
næringslivet.
Ordningen er landsdekkende.
c) Støttegiver og støttemottaker og hva det kan gis støtte til
Bevilgningen er overført til fylkeskommunene, se vedlegg 1. Fylkeskommunene skal fordele midlene til
kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli,
særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store
deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige
kommuner. Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. Fylkeskommunen kan
utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale
mellom fylkeskommunen og kommunene.
Kommunene og interkommunale råd/regionråd er støttegivere. Det kan unntaksvis delegeres
forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter der delegeringen av myndighet og dens omfang skal
kontraktsfestes. Forvaltningen skal være ihht. regelverket for ordningen, jf. rammene gitt over.
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i
fylkeskommunene og kommunene.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale
utfordringer
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas
å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra
a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
d) Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets
kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessig
støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no.
Der skal det også opplyses om støtten er gitt etter reglene for offentlige støtte. Slike opplysninger skal
oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.
e) Krav til en søker/tilskuddsmottaker
Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.
Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse,
beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Søker
må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste
regnskapsår.
Det er nedfelt i forskrift at forvalter kan redusere eller stanse utbetalingene av tilskudd, eller kreve at
tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet. Tilskuddsmottaker skal rapportere til
forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.
f) Ordningens varighet
Ordningen gjelder fra 22. juni 2020 – 31.12.2025.
Ordningen vil meldes på nytt, ihht. revidert regelverk, når nytt GBER trer i kraft.
2.

Beskrivelse av hvordan de generelle vilkårene i gruppeunntakets første kapittel er overholdt

Støttekategorier, sektorer og definisjoner (art. 1 og 2)
Støtte til KNF kan gis under følgende støttekategorier i GBER:
- regionalstøtte (art. 1. a))
- støtte til SMBer (art. 1. b))
Tiltak skal være er lokalt orientert, jf. ordningens formål, og skal ikke støtte eksportrelatert virksomhet
(jf. art. 1.2 c).
Støtteordningen er sektornøytral. Det skal likevel ikke gis støtte til kull- og tekstilsektoren. For
regionalstøtte er i tillegg følgende sektorer unntatt: stål, skipsbygging, transport samt tilhørende
infrastruktur, og innen energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur, jf. art. 13 og art. 2.43-45. I tillegg
er det egne regler for støtte til bearbeide landbruksprodukter (jf. art. 1.3 b) og c).
Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter (jf. art. 1.4 c). For «foretak i vanskeligheter» gjelder
definisjon jf. art. 2.18 a)-e) og ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter. Dersom det er
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fattet vedtak om at et foretak skal betale tilbake ulovlig mottatt støtte, kan ikke foretaket få ny støtte før
den ulovlige støtten er tilbakebetalt (jf. art. 1.4 a).
Støtte under KNF kan gis til små, mellomstore og store bedrifter. For små og mellomstore bedrifter
gjelder SMB-definisjon, jf. GBERs vedlegg I.
Regionalstøtte skal kun gis i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, jf. art. 2.27. Dette er
nedfelt i forskrift.
Form for støtte, støtteberettigede kostnader, støtteintensitet og terskelverdier (art. 2, 4, 5, 7, 14, 17, 18,
19, 22)
Støtte under KNF kan kun gis som tilskudd og det er dermed mulig å beregne eksakt
bruttotilskuddekvivalent før støtten tildeles, uten noen form for risiko. Støtten er således i tråd med art. 5.
Det er ikke åpning for å gi driftstøtte under KNF. Dette følger av forskrift.
Tabell 1 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og støtteintensitet
Støtteberettigede kostnader
Stor
Medium Liten
Regional investeringsstøtte
15 pst. 25 pst.
35 pst.
Investeringsstøtte til SMBer
0 pst.
10 pst.
20 pst.
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer 0 pst.
50 pst.
50 pst.
Støtte til SMBers deltaking på messer 0 pst.
50 pst.
50 pst.
Støtte til nyetablerte foretak
Se tabell 2
(etableringsstøtte)

GBER artikkel
Art. 14
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 22

Søker skal oppgi hvilket beløp det søkes om støtte om og gi informasjon om budsjett. Støtte skal beregnes
ihht. art. 7.
Tabell 2 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og meldingsterskler
Støtteberettigede kostnader
Meldingsterskel
Regional investeringsstøtte
Investeringsstøtte til SMBer
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer
Støtte til SMBers deltaking på messer
Støtte til nyetablerte foretak
(etableringsstøtte)

Opp til 50 mill. euro. Mellom 50-100 euro
halveres støttesatsen jf. tabell 1.
7,5 mill. euro per foretak og per
investeringsprosjekt
2 mill. euro per foretak og per prosjekt
2 mill. euro per foretak og per år
400 000 euro, 600 000 euro i det
distriktspolitiske virkeområdet. For små og
innovative foretak kan beløpene dobles.

GBER
artikkel
Art. 4.1a)
og art. 2.20
Art. 4.1c)
Art. 4.1d)
Art. 4.1.e)
Art. 22.3-5

Det er ikke satt noen øvre beløpsgrense for støtte under KNF, men støtte kan ikke overstige
meldingstersklene i tabell 2. Evaluering av KNF viser at tilskudd i gjennomsnitt har ligget på under
50 000 kr og at tilskuddet har dekket under 50 pst. av prosjektkostnaden, ofte under 20% (Rambøll 2012).
Incentiveffekt (art. 6)
Det er nedfelt i forskrift krav om at støttemottager må søke om støtten før aktiviteten settes i gang.
Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som
er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter
for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet må kun dekke kostnader som er støtteberettigede under
de ulike artiklene i tabell 1 og 2. Tilskudd skal bidrag til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.
Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.
Kumulering (art. 8)
Støttemottaker må informere forvalter om tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden. Hvis støttemottager
tidligere har mottatt støtte under GBER eller bagatellmessig støtte til de samme støtteberettigede
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kostnadene, må tildelingene samlet sett ikke overskride beløpsgrensene og støtteintensiteten som GBER
setter. Dette sikrer at reglene for kumulering blir overholdt.
Offentliggjøring og informasjon (art. 9)
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet og Forskrift
om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet
av fylkeskommunene publiseres på Lovdata. Støttegiver skal kunngjøre alle støtteordninger på
regionalforvaltning.no.
Støttegiver skal registrere ev. tildelinger over 500 000 euro i det nasjonale registeret
(Brønnøysundregistrene).
Beskrivelse av hvordan de spesielle vilkårene i gruppeunntakets tredje kapitel er overholdt
Regional investeringsstøtte (art. 14)
Regionalstøtte skal kun gis innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. Dette er regulert av
Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Denne
forskriften regulerer også støttesatser og hva det kan gis støtte til, og er ihht. art. 14.2 og 14.4.a).
Det er ikke anledning til å gi regional driftsstøtte under KNF (art. 15).
Støtte til SMB-er (art. 17, 18, 19)
Det kan gis investeringsstøtte til SMBer til kostnadene for materielle og immaterielle eiendeler ihht. art.
17.2a).
Støtte til rådgivningstjenester kan gis til eksterne rådgivningstjenester. Tjenestene må ikke være
virksomhet som utøves løpende eller periodisk og som relaterer seg til ordinære driftsutgifter.
Støtte til deltagelse på messer kan dekke kostnader knyttet til leie, oppsetting og drift av oppstillingsplass.
Støtten skal være ihht. støtteintensitet og terskelverdier i tabell 1 og 2 ovenfor.
Støtte til nyetablerte foretak (art. 22)
Støtte kan gis til foretak som ikke er børsnoterte opp til fem år etter deres registering, som ennå ikke har
utbetalt overskudd og ikke er opprettet gjennom fusjon. Etableringsstøtte kan kun gis i form av tilskudd.
Evalueringsplan (art. 1.2a)
Ordningen med KNF har et budsjett på 600 mill. kroner for 2020 og er en engangsbevilgning. Det er
derfor ikke behov for noen evalueringsplan for arbeidet.
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Vedlegg 1 Fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond1

Fylke
Viken
Oslo
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Rogaland
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms og Finnmark
Totalt

1

Mill. kroner
61,4
34,7
65,6
40,4
34,8
32,2
75,3
42,1
64,3
74,8
74,4
600,0

Tilskuddet skal gå uavkortet videre til kommunene.
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Arkiv: 341

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 - PRESISERING AVGIFTER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Punktet om avgifter på skjenkebevillinger, i vedlegg 2 i Vestre Toten kommunes
alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024 endres til følgende:
Avgifter:
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i
alkoholloven og fastsettes i forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter
omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig drikk som er solgt eller skjenket
foregående år.
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer under 100 personer følger avgiften for
ambulerende skjenkebevilling.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til
kr. 2000.
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr. 3000.

Trykte vedlegg:
Fakta:
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble vedtatt i kommunestyremøte 28.05.20,
sak 43/20. I vedlegg 2, retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i
Vestre Toten kommune, under avsnitt som omhandler avgifter, ble det satt
bevillingsgebyr på kr. 2000 for enkeltarrangementer, og kr. 3000 for store
arrangement og arrangement over flere dager. Det ble ikke definert hva kommunen
legger til grunn for å differensiere mellom disse. Søknadene kommunen behandler er
av forskjellig størrelseskarakter, fra under 50 personer og opp til arrangementer over
flere dager med mange besøkende.
Vurdering:
For å tydeliggjøre informasjonen om regelverket og for at saksbehandlingsflyten skal
gå lettere samt sikre likebehandling av søkere av bevillinger, ser kommunedirektøren
behov for å definere kriteriene for hvert av gebyrene nærmere.
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Kommunedirektør anmoder derfor kommunestyret om å oppdatere ordlyden i
avgiftsreglementet for skjenkebevillinger i tråd med innstillingen, som også er i tråd
med tidligere vedtak og etablert praksis/sedvane.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Arkiv: 023

TV-AKSJONEN 2020 - «ET HAV AV MULIGHETER»
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger kr. xxxx ,- til årets TV- aksjon 2020.
Beløpet dekkes av budsjettrammen på tjenesteområde 11 overordnede funksjoner.
Utrykte vedlegg:
Informasjon om TV-Aksjonen finnes på https://www.blimed.no/
Fakta:
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TVaksjonen av stabelen 18. oktober
Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men
også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta
plasten ved rota. Aksjonen skal bidra til å redusere plastutslippene og ta vare på
verdenshavene!
Med midler fra TV-aksjonen starter WWF der problemet er størst: En tredjedel av
plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak
i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.
Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre
eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med
lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal dette redusere utslipp av plast til
elver og hav med 7000 tonn årlig. Det skal samles inn og resirkulere søppel som i
dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at
beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.
Om WWF
WWF Verdens naturfond er en av verdens største miljøorganisasjoner, og jobber for
å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i
harmoni med naturen.
WWF er til stede i mer enn hundre land, og samarbeider tett med lokalbefolkning og
andre organisasjoner over hele verden. Målet med arbeidet er å beskytte naturen,
stanse tapet av arter, og bekjempe forurensing og forsøpling.
Hav, skog, ferskvann, mat og dyr er naturressurser verden er avhengig av. WWF
jobber for å bremse klimaendringene og sikre bærekraftig bruk av fornybare
ressurser. Organisasjonen ønsker å sikre en levende jord også for fremtidige
generasjoner.
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Kommunekomiteen i Vestre Toten består p.t av følgende personer:
Anne Katrine Kjellsby (leder)
Kristin Brovold
Bjørn Erik Frydenberg
Iren Lerud Haugum
Marie Dullerud
Hege Hvam
Jorunn Kvalsund
Brita Heggelund
Arnt Grimsbø
Jan Svein Asprusten
Britt Solveig Sørby
Dagfinn Follerås
Ann Sidsel Pettersbakken
Medlemmene i komiteen har ansvar for sine kretsvise roder, og sørger for
gjennomføring av aksjonen innenfor hver enkelt krets i kommunen - herunder ansvar
for å skaffe bøssebærere.
Sekretærfunksjon og kontaktledd mot fylkesmannen ivaretas av Sentral stab og
støtte.
Vurdering:
Til fjorårets TV- aksjon bevilget formannskapet kr. 50.000,-.
Kommunedirektøren anbefaler at TV- aksjonen gjennomføres som tidligere i Vestre
Toten og ber formannskapet om å vurdere kommunens bidrag til årets TV-aksjon.
Kommunedirektøren vil berømme det arbeidet og engasjementet som nedlegges på
frivillig basis av medlemmene i kommunekomiteen.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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