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Fra: Rådmannen 

BISTAND TIL NÆRINGSLIVET I FORBINDELSE MED KORONAEPIDEMIEN 

I forbindelse med koronaepidemien påvirkes næringslivet i kommunen umiddelbart. Kongsvinger 

kommune jobber sammen med Klosser Innovasjon for å bistå næringslivet best mulig her og nå, og 

også med å kartlegge hva behovene vil bli fremover. Dette er en stor og viktig jobb. Vedlagte notat fra 

Klosser Innovasjon beskriver både hva som er gjort de siste ukene og hva som er tenkt gjort fremover. 

For å ha en mest mulig robust førstelinjetjeneste kjøper kommunen denne tjenesten fra Klosser 

Innovasjon. Kommunen har ett tett og godt samarbeid med Klosser Innovasjon, og ved at 

førstelinjetjenesten er en del av et større kompetansemiljø blir den mer slagkraftig.  

Klosser Innovasjon har jevnlig kontakt med bedrifter, foretak og grundere i kommunen og jobber med 

å bistå både når det gjelder optimalisering av eksisterende bedrifter og etablering av nye. De kan også 

bidra med veiledning om diverse offentlige støtteordninger, men gir ikke ren økonomisk støtte. Som 

oppdragsgiver har administrasjonen regelmessige møter med Klosser Innovasjon og deltar i møter 

med næringslivet når det er behov for det. Det kan dreie seg om f.eks kommunale næringstomter, 

søknader fra næringsfondet, større næringsutviklingsprosjekter og tillatelser næringslivet trenger fra 

kommunen. 

Kongsvinger kommune har i dag et eget næringsfond med formål om å fremme etablering av ny 

næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. Næringsfondet forholder 

seg til forskrift for distrikts- og regionale virkemidler og næringsfondet åpner ikke for bistand ved 

ekstraordinære driftssituasjoner som oppleves nå i forbindelse med koronaepidemien. Rådmannen, 

sammen med Klosser Innovasjon, ser nå på hvilke muligheter kommunen har til å gi økonomisk støtte 

ved ekstraordinære situasjoner. Dette vil fremmes som en sak til politisk behandling 22. april 2020.  


