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Vedtekter for kommunens Pandemifond - mai 2020
§ 1. HJEMMEL
Vågan kommunes Pandemifond er opprettet etter vedtak KS-032/20 i
Kommunestyret 30.03.20 i forbindelse med utbrudd av viruset Covic-19 og de
påfølgende problemer dette har påført vårt samfunn.
Vedtektene ble godkjent av Kommunestyret den 11.05.20.
Pandemifondet fordeles i to deler hvorav kr 10.000.000,- avsettes til en kommunal
låneordning og 5.000.000,- avsettes til en tilskuddsordning.
§ 2. FORMÅL
Vågan kommunes pandemifond skal bidra til å støtte bedrifter, næringsdrivende,
frivillighet, idrett og kulturliv med adresse i Vågan kommune, slik at vi hindrer bortfall
av arbeidsplasser og viktige funksjoner i kommunen som følge av situasjonen vi har
med Covid-19 – «koronaviruset».
§ 3. BRUK AV FONDSMIDLENE
Tildeling av støtte fra pandemifondet skjer etter retningslinjer i dette punkt:
•
•
•
•

Søkere til kommunens pandemifond må dokumentere;
-at det er omsøkt støtte fra statlige pakker,
-hvilket utfall og med hvilken begrunnelse - om det foreligger.
Det må leveres regnskap for 2019 og til ut mars for 2020. (her må må det også kunne
utøves skjønn i saksbehandlingen) Disse regnskapene må leveres fra
regnskapsfører men må ikke være revisorgodkjente.
Kriterier som diskvalifiserer for støtte fra staten som ikke kan tilskrives
pandemisituasjonen vil også kunne medføre avslag fra kommunens pandemifond.
Vedtak om tildeling eller avslag må ikke begrunnes og kan ikke påklages.

FORMÅL
Fondsmidlene kan nyttes til alle tiltak som går inn under fondets formål, jfr. § 2, og
kan tildeles bedrifter og personer som har et registrert foretak med foretaksnummer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utgifter som kan støttes:
Leie lokale
Lys, varme
Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
Forsikring og avgifter på transportmidler
Kontingenter med fradragsrett
Forsikringspremie
Netto rentekostnader
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Skjønn kan utøves.

Hvilken informasjon etterspørres i søknad :
•
•
•
•
•

Faktisk omsetning for måneden(e) det omsøkes tilskudd for.
Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert
senere)
Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert
senere)
Total omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.
Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er
utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er
skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre
finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas
med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som
inntekt.
Det skal også tydelig fremkomme i et vedtak at en etterkontroll kan komme som
igjen kan medføre tilbaketrekking av midler som er gitt på feil grunnlag.
Om en bedrift får avslag på støtte fra statens ordninger på bakgrunn av forhold som
ikke kan tilskrives pandemisituasjonen, så vil de samme forhold i utgangspunktet
diskvalifisere for støtte fra kommunen.

STØTTEFORMER
Det ytes tilskudd og lån, herunder ansvarlige og betingede lån. Det er ikke anledning
til å benytte fondet til garantiformål.
Det kan gis rene tilskudd begrenset opp til kr 20.000,-.
For søknadsbeløp over kr 20.000,- skal 80% av det overskytende beløp være lån.
Eksempel:
Om det innvilges kr 20.000,- gis hele beløpet som tilskudd.
Om det innvilges kr 30.000,- gis kr 22.000,- i tilskudd og kr 8000 i lån.
Om det innvilges kr 60.000,- gis kr 28.000,- i tilskudd og kr 32.000,- i lån.
Om det innvilges kr 100.000,- gis kr 44.000,- i tilskudd og kr 64.000,- i lån.
Osv
Støtte søkes for samme periode som omsøkt for statens tiltakspakke.
TILHØRIGHET
Det ytes lån/tilskudd til personer/bedrifter bosatt/registrert i Vågan Kommune.
Dersom støtte omsøkes av en juridisk person/foretak med flere
aksjonærer/andelseiere/partshavere e.l. skal selskapet være registrert i Vågan
kommune og eiere med minst 50% eierandel må være registrert bosatt i kommunen.
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§ 4. STØTTEVILKÅR
Den kommunale ordningen er i første rekke tiltenkt bedrifter og foretak som faller
imellom for de statlige ordnngene. Det er ingen absolutt betingelse at statlig støtte
må har blitt avslått. Om et foretak kan synliggjøre at det er behov for ytterligere tiltak
for å overleve, så kan kommunens pandemifond gi støtte.
Alle tilskudd skal publiseres offentlig på kommunens hjemmeside.
Søkere må gi aksept på dette i søknad.
§ 5. TILBAKEBETALING AV LÅN
Lånet sikres gjennom personlig gjeldsbrev med søker. Lånet kan gjøres rente- og
avdragsfritt i inntil 2 år. Lånet skal i sin helhet være nedbetalt innen 8 år. Renten
fastsettes av Kommunestyret i denne sak til nominell rente 2%.
Renter og avdrag tilføres fondet.
§ 6. FONDSSTYRE
Formannskapet er fondsstyre i tråd med vedtatt delegasjon fra Kommunestyret.
Formannskapet tar avgjørelse i den enkelte sak etter innstilling fra nedsatt
arbeidsgruppe, og fastsetter vilkårene for støtten i samsvar med vedtektene.
Administrasjonen kan fatte delegerte vedtak på tilsagn inntil 20.000,-. Vurdering
gjøres i tråd med vedtektene.
Søknader behandles fortløpende. Første søknadsfrist settes til 01.07.2020 og kan
forlenges av Formannskapet etter behov.
Søknader sendes til opprettet portal som ligger på Kommunens nettside.
§ 7. FORVALTNING.
Fondsmidlene skal plasseres på rentebærende konto. Kapitalen plasseres i hht.
kommunens finansstrategi, og avkastning tilføres fondet årlig.
§ 8. BUDSJETT/REGNSKAP.
Det skal utarbeides årlig disposisjonsplan for uttak (budsjett).
Regnskap skal føres for fondets virksomhet i hht kommunens regnskapsforskrifter.
§ 9. ÅRSMELDING.
Kommunestyret skal hvert år behandle en melding med regnskap og en vurdering av
bruken av pandemifondet.
§ 10. VEDTEKTSENDRINGER.
Endringer av vedtektene må foretas av kommunestyret.
Vedtektene vedtatt i kommunestyret den 11 mai 2020 som sak KS-041/20.
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