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 Røros, 11. september 2020 

 
Kontrollutvalgets gjennomgang av kommunalt næringsfond og koronamidlene 

 

Kontrollutvalget ba den 23. juli 2020 om en enkel oversikt i tabellform over innkomne 
søknader til det kommunale næringsfondet samt en oversikt over tilskudd tildelt næringslivet 
knyttet til koronapandemien. Det ble bedt om at oversikten skal gi følgende opplysninger: 

- Dato for søknaden 

- Beskrivende tekst 

- Behandlende organ 

- Dato for behandling 

- Innvilget beløp 

- Dato for utbetaling 

 

Den etterspurte oversikten oversendes herved fra kommunedirektøren. Oversikten er 
utarbeidet i excel. Filen inneholder ett ark for det kommunale næringsfondet og ett ark for de 
såkalte «koronamidlene» som ble bevilget av formannskapet til administrativ behandling ved 
kommunedirektøren. 

Før koronamidlene ble kunngjort for næringslivet utarbeidet kommunedirektøren 
retningslinjer for kriterier for tildeling samt behandling av søknader. Formannskapet fikk en 
orientering om disse kriteriene. Formannskapet ble også holdt underrettet om 
søknadsmengde og prosess som en del av kommunedirektørens faste orientering rundt 
koronasituasjonen. 

Vedtektene for næringsfondet også vedlagt. 

 

Erfaringer av arbeidet med vedlagt oversikt 

Kommunedirektøren har brukt saks- og arkivsystemet og regnskapssystemet for å 
sammenstille nødvendig informasjon til oversikten som nå oversendes. Dette har gitt noen 
viktige innspill til arbeidet med stadig å øke kvaliteten på saksbehandling i Røros kommune. 

- Alle søknader til det interkommunale næringsfondet skulle sendes i søkeportalen 
«regionalforvaltning.no». Det kommunale næringsfondet bruker ikke dette systemet. 
Overgangen fra interkommunalt til kommunalt næringsfond ga utfordringer rundt det å 
registrere innkomne/behandlede søknader slik at disse kunne avsluttes korrekt eller 
gå sømløst over til behandling i det kommunale næringsfondet. 

- Saksbehandlingstiden for søknader er til dels for lang. 
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- Røros kommune skal være forutsigbar for innbyggere og næringsliv. Det har ikke 
vært en systematisk nok dialog med søkere til næringsfondet om at søknad er mottatt 
og når det kan forventes at den vil bli behandlet. 

- Bruken av saks- og arkivsystemet har i noen tilfeller ikke vært systematisk nok. 

- Søknader til næringsfond kunne formelt sett ha blitt behandlet av formannskapet før 
de ble avslått av administrasjonen. 

 

Tiltak som er iverksatt for å bedre systematikken rundt saksbehandling 

Kommunedirektøren har brukt disse erfaringene til å iverksette forbedringstiltak. Følgende vil 

bli endret: 

- I de tilfeller der søknader på tilskuddsordninger kommer inn via søkeportalen 
«Regionalforvaltning.no» skal det lages en sikker rutine for hvordan disse går over i 
kommunens eget saks- og arkivsystem. 

- Rutinen for opprettelse av saker som omhandler søknader til næringsfond er 
gjennomgått og forbedret for å sikre god oppfølging. 

- Alle som søker om tilskudd fra det kommunale næringsfondet skal motta en skriftlig 
beskjed om at søknad er mottatt. Det skal være informasjon om når søknaden kan 
forventes behandlet. Dersom det er behov for tilleggsinformasjon for at søknaden 
skal kunne behandles, skal dette beskrives her. 

- All kontakt med søker som ikke foregår skriftlig skal dokumenteres i et eget 
fortløpende notat som ligger på saken i saksbehandlingssystemet. Dette sikrer at 
saksbehandlingen kan gå sømløst dersom det av ulike årsaker må skiftes 
saksbehandler. 

- Næringslivet sikrer fremtidig verdiskaping gjennom stadig innovasjon og utvikling. I 
næringslivet er det ofte behov for raske avklaringer rundt finansiering av ulike 
prosjekter. Røros kommune skal sikre at nødvendig dokumentasjon er på plass og at 
behandlingen foregår korrekt, men ut over dette skal søker kunne være trygg på en 
rask og effektiv saksbehandling. 

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon rundt hvordan Røros 

kommune håndterer det kommunale næringsfondet. 

 

Vennlig hilsen 

Kjersti Forbord Jensås 

Kommunedirektør 

 


