Vågan kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr: 20/1050
Saksbehandler: Siv Augustinussen

SAKSGANG
Utvalg/Styre
Kommunestyret

Møtedato
30.03.2020

Saksnr
032/20

Tiltakspakke næringslivet som følge av koronautbrudd
Vedlegg:

Dok.dato
24.03.2020

Tittel
Forslag fra Vågan Høyre tilskudd og låneordning korona
pandemien

Dok.ID
1515318

Kommunedirektørens innstilling:
Ingen innstilling. Saken drøftes i møtet.

30.03.2020 Kommunestyret
Sak 032/20 Tiltakspakke Næringsliv som følge av koronautbrudd (ny tittel), foreslått av Lena
Amalie Hamnes, Arbeiderpartiet

Saken gis ny tittel.
Sak 032/29 Tiltakspakke Næringsliv som følge av koronautbrudd (ny tittel)
Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og
private virksomheter er stengt.
Vågan Kommune iverksetter nå avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune
som er rammet økonomisk.
1.Kommunale avgifter for næringsdrivende og bedrifter – mulighet for utsettelse
Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om
betalingsutsettelse for andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.
I praksis vil dette foregå ved en søknad til Vågan kommune. Nøyaktig hvordan dette løses
praktisk er ikke klart i dag, men det vil bli offentliggjort i god tid før andre termin av de
kommunale avgiftene sendes ut i slutten av april.
Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Vågan Kommune
oppfordrer de bedriftene som ikke har akutte behov om å avstå fra å søke om

betalingsutsettelse.
2. Beredskapsgruppe for næringsliv
Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo vi aldri har opplevd før og det
er usikkert når og om ting kommer tilbake til normalen som vi kjenner den. Også kultur og
idrett er svært viktig for Vågan både for folkehelse og i næringssammenheng og må følges
opp. Det er derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og
kommunalt.
Det nedsettes en beredskapsgruppe for næringslivet som blant annet skal kartlegge hvordan
næringsliv og frivillighet i Vågan Kommune rammes av tiltak for å begrense spredning av
koronavirus. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå.
Gruppen skal også jobbe opp mot relevante aktører og beslutningstakere om tiltak for å
avhjelpe situasjonen og unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Vågan
Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler disse:
· Kommunedirektør: Tommy Stensvik
· Næringssjef: Alf Kenneth Johansen
· Varaordfører: Lena Hamnes
· Leder NAV Svolvær : Gunn Varberg
· Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand
· Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyer

3. Kommunale kriselån og/eller tilskudd
1. Kommunedirektøren bes utrede opprettelsen av kommunalt lån og / eller
tilskuddsordning for virksomheter i Vågan kommune som ikke dekkes tilstrekkelig av statlige
eller fylkeskommunale tiltak.
2. Det bes også om en vurdering av hvor stort beløp man antar det vil kunne være
etterspørsel etter, og en vurdering av kriterier som kommunen bør stille til søkere, for å
redusere sannsynlighet for tap.
3. Kommunedirektørens utredning skal også drøfte hvilke dokumentasjonskrav som bør
stilles til søknader.
4. Virksomheter som mottar støtte gjennom denne ordninga, skal ikke utbetale utbytte eller
bonus så lenge stønadsperioden varer.
5. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte endelig vedtak i disse sakene.

Kommunedirektøren nedsetter administrativ arbeidsgruppe som gjennomfører
saksbehandling av søknader. Vedtak om lån, tilskudd eller avslag kan ikke påklages.
6. Kommunestyret vedtar og omdisponere kr 15 millioner fra kommunens ubundne
disposisjonsfond (generelt) til ubundet disposisjonsfond «Næringsfondet»
Lena Hamnes
(for AP, SP, SV og Rødt)
Forslag fra Opposisjonen H-V-FRP, foreslått av Eivind Holst, Høyre

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og
private virksomheter er stengt.
Vågan Kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår
kommune som er rammet økonomisk.
1.Kommunale avgifter for næringsdrivende og bedrifter – mulighet for utsettelse
Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen, kan søke om
betalingsutsettelse for andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.
I praksis vil dette foregå ved en søknad til Vågan kommune. Nøyaktig hvordan dette løses
praktisk er ikke klart i dag, men det vil bli offentliggjort i god tid før andre termin av de
kommunale avgiftene sendes ut i slutten av april.
Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Vågan Kommune
oppfordrer de bedriftene som ikke har akutte behov om å avstå fra å søke om
betalingsutsettelse.
2. Beredskapsgruppe for næringsliv
Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo vi aldri har opplevd før og det
er usikkert når og om ting kommer tilbake til normalen som vi kjenner den. Også kultur og
idrett er svært viktig for Vågan både for folkehelse og i næringssammenheng og må følges
opp. Det er derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og
kommunalt.
Det nedsettes en beredskapsgruppe for næringslivet som blant annet skal kartlegge hvordan
næringslivet og frivillighet i Vågan Kommune rammes av tiltak for å begrense spredning av
korona virus. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå.
Gruppen skal også jobbe opp mot relevante aktører og beslutningstakere om tiltak for å
avhjelpe situasjonen og unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Vågan
Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler disse:
· Kommunedirektør: Tommy Stensvik
· Næringssjef: Alf Kenneth Johansen
· Varaordfører: Lena Hamnes
· Leder NAV Svolvær : Gunn Varberg
· Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand
· Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyer
3. Kommunale kriselån og/eller tilskudd
a. Kommunedirektøren bes utrede opprettelsen av kommunalt lån og / eller
tilskuddsordning for virksomheter i Vågan kommune som ikke dekkes tilstrekkelig av statlige

eller fylkeskommunale tiltak.
b. Det bes også om en vurdering av hvor stort beløp man antar det vil kunne være
etterspørsel etter, og en vurdering av kriterier som kommunen bør stille til søkere, for å
redusere sannsynlighet for tap.
c. Kommunedirektørens utredning skal også drøfte hvilke dokumentasjonskrav som bør
stilles til søknader.
d. Virksomheter som mottar støtte gjennom denne ordninga, skal ikke utbetale utbytte eller
bonus så lenge stønadsperioden varer.
e. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte endelig vedtak i disse sakene.
Kommunedirektøren nedsetter administrativ arbeidsgruppe som gjennomfører
saksbehandling av søknader. Vedtak om lån, tilskudd eller avslag kan ikke påklages.
f. Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 15 millioner fra kommunens ubundne
disposisjonsfond (generelt) til nyopprettet ubundet disposisjonsfond «Korona Pandemi
Krisefond»
4. Strakstiltak
a. Vågan Kommune vedtar at særavgift for skjenking av alkohol på utesteder / restauranter
fjernes i sin helhet for 2020. Dette fordi innkreving gjøres a-konto basert på 2019 omsetning,
og som et krisetiltak for å hjelpe en hardt rammet næring. Bortfall av kommunens inntekt
finansieres ved behandling av første tertial.
b. Kommunestyret i Vågan ber vårt renovasjonsselskap IKS LAS, om å utsette ytterligere
innkreving av renovasjonsavgift for husholdninger i 2020, til 2021 for dem som ber om dette.
Kommunestyret ber også om at næringslivet i Lofoten, som ber om dette, får utsatt
betalingsfrist til 2021 for sitt avfall.
033/20, foreslått av Lena Amalie Hamnes, Arbeiderpartiet

Tilleggsforslag:
Pkt. 6 endres til
Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 15 millioner fra kommunens ubundne
disposisjonsfond (generelt) til nyopprettet ubundet disposisjonsfond «Korona Pandemi
Krisefond»
4. Strakstiltak
1. Vågan Kommune vedtar at særavgift for skjenking av alkohol på utesteder / restauranter
fjernes i sin helhet for 2020. Dette fordi innkreving gjøres a-konto basert på 2019 omsetning,
og som et krisetiltak for å hjelpe en hardt rammet næring. Bortfall av kommunens inntekt
finansieres ved behandling av første tertial.
2. Kommunestyret i Vågan ber vårt renovasjonsselskap IKS LAS, om å utsette ytterligere
innkreving av renovasjonsavgift for husholdninger i 2020, til 2021 for dem som ber om dette.
Kommunestyret ber også om at næringslivet i Lofoten, som ber om dette, får utsatt
betalingsfrist til 2021 for sitt avfall.
Eivind Holst redegjorde for saken.
Votering:
Fellesforslag fra kommunestyret fremmet v/Lena Hamnes(Ap) og Eivind Holst(H)
enstemmig vedtatt.

KS- 032/20 Vedtak:

Saken gis ny tittel:
Sak 032/29 Tiltakspakke Næringsliv som følge av koronautbrudd
Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke
offentlige og private virksomheter er stengt.
Vågan Kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår
kommune som er rammet økonomisk.
1.Kommunale avgifter for næringsdrivende og bedrifter – mulighet for utsettelse
Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen, kan søke
om betalingsutsettelse for andre termin av de kommunale avgiftene og
eiendomsskatten.
I praksis vil dette foregå ved en søknad til Vågan kommune. Nøyaktig hvordan dette
løses praktisk er ikke klart i dag, men det vil bli offentliggjort i god tid før andre termin
av de kommunale avgiftene sendes ut i slutten av april.
Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Vågan
Kommune oppfordrer de bedriftene som ikke har akutte behov om å avstå fra å søke
om betalingsutsettelse.
2. Beredskapsgruppe for næringsliv
Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo vi aldri har opplevd før
og det er usikkert når og om ting kommer tilbake til normalen som vi kjenner den.
Også kultur og idrett er svært viktig for Vågan både for folkehelse og i
næringssammenheng og må følges opp. Det er derfor behov for aktiv innsats på
ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og kommunalt.
Det nedsettes en beredskapsgruppe for næringslivet som blant annet skal kartlegge
hvordan næringslivet og frivillighet i Vågan Kommune rammes av tiltak for å
begrense spredning av korona virus. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak på
kommunalt nivå.
Gruppen skal også jobbe opp mot relevante aktører og beslutningstakere om tiltak
for å avhjelpe situasjonen og unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Vågan
Beredskapsgruppen består av følgende funksjoner med de personer som bekler
disse:
· Kommunedirektør: Tommy Stensvik
· Næringssjef: Alf Kenneth Johansen
· Varaordfører: Lena Hamnes
· Leder NAV Svolvær : Gunn Varberg
· Leder Vågan Næringsforening: Line Blomstrand
· Leder Destination Lofoten: Elisabeth Dreyer
3. Kommunale kriselån og/eller tilskudd
a. Kommunedirektøren bes utrede opprettelsen av kommunalt lån og / eller
tilskuddsordning for virksomheter i Vågan kommune som ikke dekkes tilstrekkelig av
statlige eller fylkeskommunale tiltak.
b. Det bes også om en vurdering av hvor stort beløp man antar det vil kunne være
etterspørsel etter, og en vurdering av kriterier som kommunen bør stille til søkere, for
å redusere sannsynlighet for tap.

c. Kommunedirektørens utredning skal også drøfte hvilke dokumentasjonskrav som
bør stilles til søknader.
d. Virksomheter som mottar støtte gjennom denne ordninga, skal ikke utbetale
utbytte eller bonus så lenge stønadsperioden varer.
e. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte endelig vedtak i disse sakene.
Kommunedirektøren nedsetter administrativ arbeidsgruppe som gjennomfører
saksbehandling av søknader. Vedtak om lån, tilskudd eller avslag kan ikke påklages.
f. Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 15 millioner fra kommunens ubundne
disposisjonsfond (generelt) til nyopprettet ubundet disposisjonsfond «Korona
Pandemi Krisefond»
4. Strakstiltak
a. Vågan Kommune vedtar at særavgift for skjenking av alkohol på utesteder /
restauranter fjernes i sin helhet for 2020. Dette fordi innkreving gjøres a-konto basert
på 2019 omsetning, og som et krisetiltak for å hjelpe en hardt rammet næring.
Bortfall av kommunens inntekt finansieres ved behandling av første tertial.
b. Kommunestyret i Vågan ber vårt renovasjonsselskap IKS LAS, om å utsette
ytterligere innkreving av renovasjonsavgift for husholdninger i 2020, til 2021 for dem
som ber om dette. Kommunestyret ber også om at næringslivet i Lofoten, som ber
om dette, får utsatt betalingsfrist til 2021 for sitt avfall.

Saksopplysninger:
Bakgrunn og problemstilling
Sak fremmet for drøfting i formannskapsmøte 23. mars
Formannskapet vedtok å sende saken videre for behandling i kommunestyret.
Se vedlegg for saksopplysninger.

Tommy Stensvik
kommunedirektør

Siv Augustinussen
konsulent/politisk sekretær

