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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
· Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Statsbudsjettet 2021» 
· Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, av 25. februar 

2021 
 
 

SAMMENDRAG: 
Gausdal er tildelt kr. 554.998,- i tilskudd til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter 
som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
Kommunedirektøren tilrår at beløpet legges til årets ramme for prosjektstøtte fra 
næringsfondet og disponeres i tråd med forutsetningene som følger tilskuddet fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etablerte 23. februar 2021 som et 
økonomisk tiltak i møte med koronapandemien, en ny kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å 
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak. Gausdal er gjennom nevnte ordning, tildelt kr. 554.998,-. 
 
Av «Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet», fremgår det at midlene er ment raskt å 
avhjelpe situasjonen for virksomheter særlig innen reiselivs-, arrangements- og 
servicenæringene. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for 



  
 
 

  
 
 

 

reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av 
pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 
 
Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til 
KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn 
på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD. 
 
Kommunene gis selv anledning til å avgjøre om de ønsker å disponere midlene under 
regelverket for Bagatellmessig støtte, Offentlig støtte etter gruppeunntaksordningen eller 
notifisering under Covid-19-rammeverket. 
 
KMD vil etablere et forenklet søknadsskjema som virksomhetene kan benytte for å søke om 
støtte og sluttrapportering skal gjøres til KMD innen 31. desember 2021. 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at den korte fristen for disponering frem til og med 
august, gjør det lite hensiktsmessig å etablere en egen lokal ordning for disponering av det 
aktuelle tilskuddet. Ved å legge beløpet til rammen for prosjektstøtte fra næringsfond, vil 
disponeringen og regeltilknytingen være ivaretatt. 
 
Videre er det gitt føringer vedrørende hvilke næringssektorer midlene primært er tiltenkt. 
Kommunedirektørens vurdering er at dette kan fravikes dersom det kommer søknader fra 
virksomheter som er særlig rammet av smitteverntiltak ut over sektorene som er eksplisitt 
nevnt i tildelingsbrevet fra KMD. Det antas likevel at disse ikke kan prioriteres på bekostning 
av virksomheter fra sektorene som departementet har valgt å prioritere. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Tildelingen av kr. 554.998,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
2021 til ny kommunal kompensasjonsordning for virksomheter som er særlig rammet 
av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, tillegges årets ramme for prosjektstøtte 
fra næringsfondet. 

 
 Virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og servicenæringene samt 

destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, inkludert besøkssentre for 



  
 
 

  
 
 

 

natur og verdensarv som er rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, gis 
prioritet. 

 
 Midlene disponeres i tråd med bestemmelsene for «Bagatellmessig støtte».


