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Vi bidrar til et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen
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Bergen – en god by for alle
* Norges grønneste storby

Forutsetter en aktiv og bærekraftig næringsutvikling
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Bergen kommune v/byrådet: Lokal tiltakspakke under
koronakrisen 2020. Forslag til tiltak for næringsliv,
arbeidsplasser og økt aktivitet.
Saken skal behandles i Bergen bystyre 22. april 2020
I sum skal tiltakene stimulere til aktivitet og nytenkning og lette på det
økonomiske presset for næringslivet. Den kommunale tiltakspakken er et
supplement til statlige tiltakspakker. Det er staten som har de største
økonomiske musklene til å bøte på situasjonen vi er i, og lokale tiltaksmidler vil
ikke benyttes til å dekke behov som allerede er dekket av statlige ordninger

- Tiltak som skal bidra/stimulere til etterspørsel og aktivitet i næringslivet
gjennom økte midler til kommunale investeringer og vedlikehold.
- Tiltak som skal lette på likviditetssituasjon i form av betalingsutsettelse og fritak fra avgifter og egenbetaling.
- Støtte-/stimuleringsmidler til næringslivet særlig rettet mot utsatte bransjer.
Merk at det her legges opp til styrket samarbeid med næringsklynger og
nettverksorganisasjoner, og ikke økonomisk kontantstøtte til enkeltbedrifter.*

* Hovedtiltak for næringsutvikling.

Generelle kommunale tiltak for næringslivet
- Øke bevilgninger til utbyggings og vedlikeholdsprosjekter (150 mill.)
- Gi fritak for skjenke/bevillingsgebyr for 2020
- Utsettelse/frafall av kommunal husleie etter individuell vurdering til næringsog kulturaktører som ikke treffes av statlige ordninger
- Gi fritak for leiekostnader ved leie av byrom
- Gi fritak for avgift for uteservering på kommunal grunn
- Gi fritak for riggleie på kommunal grunn
- Øke antall traineeplasser i Bergen kommune i programmet Trainee Vest
- Ta inn flere lærlinger
- Opprette prosjekt sommerjobb for 2020

Økt støtte til næringsutvikling (10 mill.)
- Styrking av destinasjonsarbeidet, herunder markedsføringskampanje og
bransjeutvikling, nå som markedet er radikalt endret.
- Nye analyser, produktutvikling og reiselivsmarkedsføring. Rådgivning, juridisk,
økonomisk, forretningsutvikling, særlig for grundere og selskap i SMBsegmentet.
- Styrking og bevaring av et levende sentrum og Matbyen Bergen
- Ulike former for prosjekter og programmer som kobler permitterte og
arbeidsledige med grunder- og nyskapingsmiljøer.
- Skaperverksted, tiltak og prosjekter for prototyping, eksperimentering og
testing.

Beskrivelse av tilskuddsordning
-

-

Prosjektet det søkes om støtte til må fremme næringsutvikling i tråd med de strategier
og mål som er lagt i Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 med
tilhørende tiltaksplan og gjeldende Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen
Tilskudd kan ikke være rettet mot en enkeltbedrift, og tiltaket må styrke større deler av
den aktuelle bransjen/næringen. Tilskudd skal ikke kunne virke konkurransevridende (jf.
EØS-avtalen). Et prosjekt vil normalt ikke fullfinansieres av Bergen kommune, og et
eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Eksempler på tiltak (ikke utfyllende) kan være:
-

Kompetanseutvikling for nettverk, næringsklynger eller andre relevante grupperinger
Tiltak som stimulerer til innovasjon og gründerskap
Arrangement, seminarer, kurs m.m. som fremmer næringsutvikling og innovasjon og
entreprenørskap
Nettverks- og klyngeetablering og klynge-til-klynge samarbeid
Kartlegging og utredninger for fremtidig kompetansebehov (FoU) i samarbeid med
næringslivet

Målgruppe – hvem kan søke?
Nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, andre medlemsorganisasjoner og selskap
kan søke om næringsutviklingsmidler. Det er et krav at prosjektene må komme flere
næringsaktører til gode og ikke være konkurransevridende. Enkeltbedrifter som søker på
vegne av seg selv vil automatisk få avslag/ikke bli vurdert.
Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:
-

Søkers gjennomførings evne
Realisme, relevans og kvalitet
Forankring i gjeldende strategier og planer for næringsutvikling
Bidrag til å løse avdekkende utfordringer i næringen
Klare mål og realistiske budsjett
Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde
et tilbud.
Bidrag til økt innovasjon og entreprenørskap
Kobling mot FoU
Tilknytning til Bergen
Bidrag til å nå FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er førende for alle tiltak

av havet
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Økt støtte til grønn næringsutvikling (5 mill.)
Bergen kommunes målsetting om være fossilfri i 2030 står fast, og deler av bransjen
har i flere år omstilt seg i den retning. Også på nasjonalt nivå prioriteres dette
området, og tiltaket må ses i forhold til det. En grønn satsing er særlig viktig nå.
Eksempler på tiltak kan være:
- Omstilling ved å tilpasse løsninger inn i nye bransjer.
- Karbonfangst og -lagring (CCS) – i samarbeid med nettverksorganisasjoner og
klynger, og andre store aktører som Innovasjon Norge og Vestland
fylkeskommune.
- Satsning på fossilfri energiteknologi som havvind og hydrogen.
- Offentlige innkjøp som verktøy for å stimulere til aktivitet i næringslivet, utlysninger
til nye privat-offentlige utviklingsprosjekt
-

Satsing på sirkulærøkonomi og prosjekter for å fremme og integrere sirkulærøkonomi
Infrastruktur for elektrifisering (utslippsfrie) fritidsbåter

Økt støtte til innovasjon (5 mill.)
Byrådet ønsker å stimulere gründere og små og mellomstore bedrifter med gode
innovasjonsprosjekter som kan bidra til å løse konkrete behov i Bergen
kommune, og samtidig stimulere til utvikling av nye fremtidsrettede og grønne
løsninger. I tillegg til at Innovasjon Norge er en viktig samarbeidspartner i dette
arbeidet, vil kommunen samarbeide med både gründermiljø og nabokommuner i
det videre arbeidet.
Eksempler på innovative anskaffelser kan være:
- Digitale løsninger for offentlige tjenester som hjemmeomsorg, skole, kultur og
fritid.
- Løsninger som kan bidra til at innbyggerne kan gjøre mer miljøvennlige valg.
- Løsninger som bidrar til at eldre kan bo hjemme lengre.

Gjenopprette Mulighetsbanken (1 mill.)
- Høy arbeidsledighet forventes å bli en stor utfordring fremover. Bergen
kommune har tidligere hatt god erfaring med Mulighetsbanken som er et
samarbeidsprosjekt med NAV, Bergen Næringsråd, LO, Fellesforbundet,
NHO, Tekna, Nito og Vestland Fylkeskommune.
- Tilbudet ble opprettet i 2017 – og avviklet i 2019.
- Mulighetsbanken er et tilbud til arbeidssøkende i Bergensregionen med fokus
på inspirasjon, motivasjon, kunnskap og nettverksbygging, samt orientering fra
bedrifter med ledige stillinger.
- Tilbudet vil også kunne rettes inn mot et tilbud for arbeidsledige til å prøve ut
og trene på entreprenørskap. Deler av tilbudet vurderes å foreligge digitalt.

Kontaktinformasjon
naeringsseksjonen@bergen.kommune.no

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/
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Tilskuddsordning «Tilskudd til næringsutviklingstiltak 2020»»
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