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Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er 
rammet av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige 
støtteordninger:  

 
a) Betalingsutsettelse på lån  
b) Avdragsfrihet  

c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens   
9,5 % til 0 % i perioden frem til 30.9.2021  
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, tilskudd til 
støtte til faste kostnader, og ved omstillingsutgifter for bedrifter med utfordringer. 
e) Støtte til faste kostnader gjelder det som er påløpt etter forrige ordning/søknadsrunde og 
fram til 31.12.2020.  

 
2. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. Tidligere 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 32/20 brukes for denne ordningen. 
 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Flere av bedriftene i Kåfjord lider og har lidd store tap pga corona-krisen som startet i mars 2020. 
Staten har stengt noen av bedriftene, og andre har måttet styre ned sin virksomhet pga 
restriksjoner i reiser og bevegelser i samfunnet.  
 
Kåfjord kommune ønsker nå en ny runde med hjelpeordning lik det som ble opprettet i april 2020. 
Dette skal være et lite bidrag til de som er hardest rammet og som ikke faller inn under- eller 
kommer dårlig ut av andre økonomiske coronahjelpetiltak. 
 

 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
Coronapandemien er svært utfordrende for bedrifter og ansatte. De fleste lider tap på ett eller 
annet hold pga pandemien, og noen bedrifter står i fare for å legge ned sin virksomhet. Dette 
gjelder næringer som er spesielt sterkt rammet, og i tillegg - bedrifter som har slitt med dårlige 
resultater før virusutbruddet.  
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De tiltakene som settes ut i livet må finansieres, og kåfjordsamfunnet har lite å «rutte med» for å 
støtte de som er rammet. Kåfjord kommune har svært lite handlingsrom når det gjelder støtte til 
bedrifter. Den kommunale økonomien er presset fra før og den situasjonen som samfunnet er 
oppe i nå gjør situasjonen verre. Nedstyring av næringsaktivitet fører til lavere skatteinngang, økt 
beredskap innen helse og andre sektorer - i tillegg til økt bruk av sosialhjelp fører til at kommunen 
havner i en situasjon hvor støtte fra staten er nødvendig.  
 
Kåfjord kommune har fått styrket rammeoverføringene fra staten nettopp for å kunne bistå 
næringslivet med coronastøtte.  
 
Formannskapet i møtet 17.2.2020 ga et tydelig signal om at den nå ønsker en ny runde med 
støttepakke til næringslivet. Kåfjord kommunen innvilget i april 2020 kr. 500.000 fra næringsfondet 
som ekstra bevilgning til bedriftene som er rammet av corona-situasjonen. Det foreligger forslag til 
retningslinjer for utbetaling av tilskudd til bedriftene 

 
 


