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Det vises til klage datert 09.12.2020 fra Russmo kompetanse ved Hans
Richard Hansen om avslag på tilskudd til investering.
Formannskapet i Porsanger kommune tar ikke klage til følge da det ikke er
fremkommet nye momenter i forhold til 1. gangs behandling.
Saken oversendes klagenemda i Porsanger kommune

Vedlegg til saken:
1 Klage på vedtak covid-19 midler
2 Soknad-2020-0041
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437 (Forskrift om
tilskudd til kommunale næringsfond – covid-19)
Sakens bakgrunn
Det ble i formannskapet 24.11.2020 behandlet 25 søknader på covid-19
næringsfondsmidler. Søknaden til selskapet Russmo omhandler støtte til asfaltering
med en totalkostnad på kr. 110.000, hvor det søkes om kr. 50.000 i tilskudd.
Denne søknaden var en av de som ble avslått.
Melding om vedtak på avslag ble sendt 27.11.2020 med klagefrist til den
18.12.2020. Klage fra Russmo ble mottatt 09.12.2020 og er dermed innkommet
rettidig og klagen må tas opp til behandling i samme organ som behandlet
søknaden. Klagen må derfor behandles i formannskapet.
Porsanger kommune fikk i juli 2020 tildelt kr 1 700 000,- i ekstraordinær tildeling
øremerket næringsfondet. Formålet med midlene er ifølge medfølgende forskrift fra
KMD at «(...) tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt
aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og
potensial».
Midlene ble fordelt via fylkeskommunen og i avtalen mellom fylkeskommunen og
kommunen fremgår det blant annet at «Målgruppen er bedrifter og næringsaktører.
(...) Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak
som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av Covid-19virusutbruddet. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet
skal vektlegges»
Søker har klaget på vedtaket den 09.12.2020 som er innenfor 3 ukers fristen.

Søkers begrunnelse for klagen er at bedriften driver med opplæring på og med
maskiner og har behov for fast dekke til den praktiske opplæringen og her nevnes
det at de er i dialog med forsvaret som en fremtidig kunde. I klagen fremkommer
det også at det er tildelt midler til Sápmi næringshage som har postadresse i Tana
som søker mener er urimelig, samt reduksjonen på tilskuddet under møtet på
400.000 til nevnte selskapet burde vært fordelt bedre på søkermassen (Klagen
vedlagt).
Kommunedirektørens vurdering til Formannskapet den 24.11.21
1. Russmo med org.nr 976 746 589 søker om kr. 50.000,- i tilskudd til
asfaltering på deres eiendom mot Lakselv lufthavn. De har som et mål om å
tilrettelegge for denne utdanningen på en lokasjon. Søker opplyser om at
det er stor etterspørsel for utdanning innen maskin, truck mm. For å sikre
denne opplæringen er det behov for hardt underlag. Totalkostnader for
prosjektet er kr. 110.000,- hvor eget arbeid utgjør kr. 40.000,Vurdering:
Kommunen er positiv til at bedriften ønsker å tilrettelegge for utdanning.
Kommunedirektøren vil likevel ikke anbefale bruk av covid-19 midler til
asfaltering på eiendom. Kommunedirektøren anbefaler avslag på denne
søknaden.
Formannskapet fattet følgende vedtak den 24.11.20:
Porsanger kommune avslår søknad til Russmo.
Vurdering
Søknaden er blitt behandlet i formannskapet den 24.11.20 og skal behandles i
samme organ som fattet vedtak.
I klagen fremkommer det ikke nye opplysninger til søknaden. Klagen er begrunnet
med tildelingen som ble foretatt til andre aktører under det politiske møtet den
24.11.20. Kommunedirektøren kan ikke kommentere den politiske prioriteringen ift.
Næringsutvikling som ble gjort under møtet i november.
Alternativer:
Det er følgende aternativer for en klagebehandling:
1. Klagen kan tas til følge med
a. Innvilgelse som omsøkt
b. Delvis innvilgelse
2. Klagen kan avslås og sendes videre til kommunens klagenemd for endelig
behandling.
Økonomiske konsekvenser
Porsanger kommune har brukt 1 680 000,- av de kr. 1 700 000,- som kommunen
fikk i ekstraordinære covid-19 midler til næringsfondet.

