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Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere
avtale.
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Tiltakspakke for lokalt næringsliv på Hadeland omdisponering av budsjettmidler som en konsekvens av
Kovid-19 pandemien.

Vibeke Buraas Dyrnes, 23. mars 2020

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

regionhadeland.no
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Daglig leders innstilling:
Regionrådet omdisponerer inntil 300 000,- av midlene som er avsatt til
«stedsutvikling» i handlingsplan for Hadeland 2020.
Midlene skal brukes til økonomisk og juridisk rådgiving til små bedrifter på
Hadeland og kan ikke brukes til direkte støtte eller lån.

Saksdokumenter
Handlingsplan 2020

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Den internasjonale Kovid-19 pandemien påvirker nå næringslivet på alle nivåer
globalt. Næringslivet på Hadeland opplever i disse dager store utfordringer og
inntektstap. Hadelandsregionen har allerede et alarmerende antall permitterte i
det lokale næringslivet i tillegg til at mange innbyggere er permitterte i fra sine
jobber i andre regioner, noe som på sikt også vil påvirke kjøpekraften lokalt. Det er
også reelle fare for at mange bedrifter ikke klarer sine økonomiske forpliktelser
dersom unntakstilstanden i samfunnet vedvarer over tid. Koronakrisen kan
dermed føre til en langvarig lokal resesjon med lavere kjøpekraft og
høyarbeidsledighet.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her
på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for
bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste
foretakene.
Ni av ti private arbeidsgivere på Hadeland er små og mellomstore bedrifter, og de
sysselsetter 70 prosent av alle ansatte i privat sektor på Hadeland. Disse er viktige
for både privatøkonomi og skatteinntektene til kommunen.
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Regionadministrasjonen har i samarbeid med Hadelandshagen allerede igangsatt
noen tiltak innenfor vedtatte budsjettrammer for «Hadeland – nært og naturlig».
•
•

infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under
koronakrisen.
Økonomisk og juridisk rådgivning for små bedrifter på Hadeland.

Hadelandshagen og administrasjonen har opprettet et team med rådgivere og
tilknyttet oss eksternfagkompetanse i form av lokal ekspertise innen
bedriftsrådgivning og juss.
Vurdering:

Daglig leder er av den oppfatning at vi må iverksette lokale tiltak for å hjelpe vårt
næringsliv i krise. Det er imidlertid viktig å understreke at tiltakene må være
målrettede, universelle og ikke konkurransevridende. Dermed anbefales det at
avsatte midler ikke kan benyttes til direkte støtte eller lån.
Regionadministrasjonen vil også påse at anskaffelsesregelverket vil bli overholdt
ved kjøp av eksterne konsulenttjenester.

Vedlegg til sak
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