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TILSKUDD FOR EKSTRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING 2021 TIL LOKALE 
VIRKSOMHETER RAMMET AV SMITTEVERNTILTAK  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, av 25. februar 
2021  

 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, av 15. april 2021  
 16 godkjente tilskuddssøknader fra virksomheter 

 
 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes tilskudd på i sum kr. 999.600,- til virksomheter som 
har søkt om midler til tiltak for å kompensere for bortfall av kunder og omsetning grunnet 
smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har gjennom to tildelinger fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fått i sum kr. 900.998,- til kommunal kompensasjonsordning 
for virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

Formannskapet vedtok ved sin behandling 17. mars 2021, hvilke betingelser som skulle 
legges til grunn i behandlingen av søknader i Gausdal. Søknadsfristen ble satt til 1. mai 2021. 
Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt 16 fullstendige søknader. Totalt ble det i sum 
søkt om kr. 1.655.200,-. 

Ved behandlingen av søknadene er det lagt til grunn at det maksimalt kan ytes tilskudd på 
inntil 50 prosent av kostnadene ved tiltakene. I de tilfellene det ikke er spesifisert hvor mye 
midler det søkes om eller det er søkt om et tilskudd som dekker mer enn 50 prosent av 
totalkostnadene for prosjektene virksomhetene ønsker å sette i gang, har 
Kommunedirektøren lagt til grunn en tilskuddsdekning på maksimalt 50 prosent. 



  
 
 

  
 
 

 

Kompensasjonsmidlene Gausdal kommune er tildelt til sitt næringsliv for 2021, utgjør til 
sammen kr. 98.602,- mindre enn summen av tilråding av tilskudd i denne saken. 
Kommunedirektøren tilrår derfor at dette beløpet dekkes av den ordinære rammen for 
prosjektstøtte i 2021. 

 
 
VURDERING: 
I det følgende er det redegjort for søknadene samt tilråding om tilskudd: 

 7null4 AS søker om et tilskudd på kr. 120.000,- til markedsføring og profilering av 
arrangementer. Det tilrås et tilskudd på kr. 60.000,-. 

 AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal søker om et tilskudd på kr. 36.100,- til tilpasning av 
hytter til det norske markedet. Det tilrås et tilskudd på kr. 18.050,-. 

 Brua Kafe AS søker om et tilskudd på kr. 115.000,- til anskaffelse av 
storhusholdningsmaskiner. Det tilrås et tilskudd på kr. 57.500,-. 

 DRÅPEN BAR Paulo Lopes søker om et tilskudd på kr. 146.000,- til oppgradering av 
uteområde for å bli serveringsareal samt innfasing av ny teknologi. Det tilrås et 
tilskudd på kr. 75.000,-. 

 Ellen og Franz Skiutleie Stein Høgsveen søker om et tilskudd på kr. 50.000,- til 
oppgradering av markedsføring og supplering av utleieutstyr. Det tilrås et tilskudd på 
kr. 25.000,-. 

 Fjellglede Kaffebar & Interiør AS søker om inntil kr. 280.000,- blant annet til å utvikle 
serverings- og interiørkonseptet sitt videre samt anskaffelse av 
storhusholdningsmaskiner. Det tilrås et tilskudd på kr. 140.000,-. 

 Gausdal Drosjesentral DA søker om et tilskudd på kr. 117.500,- markedsføring og 
profilering. Det tilrås et tilskudd på kr. 58.750,-. 

 Hemlagd AS søker om et tilskudd på kr. 138.000,- til oppgradering av bobilcampen, 
etablering av villmarkscamp samt etablering av dyresti og oppgradering av 
markedsføring. Prosjektet har en totalramme på kr. 338.000,-. Det tilrås et tilskudd 
på kr. 138.000,-. 

 Liomseter AS søker om tilskudd på kr. 42.000,- til bemanning og smitteverntiltak som 
åpner for drift sommeren 2021. Det tilrås et tilskudd på kr. 21.000,-. 

 Skei Appartement AS søker om et tilskudd på kr. 160.000,- til markedsføring og 
uteaktiviteter. Det tilrås et tilskudd på kr. 80.000,-. 

 Skei Booking AS søker om et tilskudd på kr. 89.600,- til markedsføring rettet mot det 
norske markedet. Det tilrås et tilskudd på kr. 44.800,-. 

 Skeikampen Marked SA søker om et tilskudd på kr. 100.000,- til markedsføring rettet 
mot det norske markedet. Virksomheten driver med destinasjonsmarkedsføring til 
nytte for hele næringslivet på Skeikampen. Det tilrås et tilskudd på kr. 100.000,-. 

 Stiftelsen Reidevoll søker om et tilskudd på kr. 93.000,- for å få på plass et godkjent 
brannvarslingssystem for å kunne holde større arrangementer. Det tilrås et tilskudd 
på kr. 46.500,-. 



  
 
 

  
 
 

 

 Stiftelsen Skei Fjellkirke søker om et tilskudd på kr. 33.000,- som kompensasjon for 
bortfall av kollekt gjennom koronaperioden. Aktiviteten ved Skei Fjellkirke er rammet 
av koronastituasjonen. Basert på tildelingsbestemmelsene fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, bør tildelinger gjøres primært til virksomheter som 
driver næringsmessig aktivitet. Søknaden tilrås derfor ikke innvilget. 

 Visit Lillehammer AS søker om kr. 75.000,- som medfinansiering av sine 
sommerkampanjer for reiselivssektoren. Kampanjene er rettet mot det norske 
markedet og har en totalramme på kr. 1.000.000,-. Det tilrås et tilskudd på kr. 
75.000,-. 

 Værskei Kafè Merete Sveen søker om kr. 60.000,- til oppgradering av uteområdet for 
å få til økt serveringsareal. Rammen for prosjektet er kr. 115.000,-. Det tilrås et 
tilskudd på kr. 60.000,-. 

 
 
Det gjenstår kr. 965.000,- av den ordinært avsatte rammen for prosjektstøtte fra 
næringsfondet for 2021 før behandlingen av denne saken. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Det gjøres slik tildeling av koronamidlene på kr. 900.998,- for 2021 til virksomheter i 
Gausdal som er rammet av smitteverntiltak: 

 
Aktør: Tildeling: 

7null4 AS kr 60 000 

AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal kr 18 050 

Brua Kafe AS kr 57 500 

DRÅPEN BAR Paulo Lopes kr 75 000 

Ellen og Franz Skiutleie Stein Høgsveen kr 25 000 

Fjellglede Kaffebar & Interiør AS kr 140 000 

Gausdal Drosjesentral DA kr 58 750 

Hemlagd AS kr 138 000 

Liomseter AS kr 21 000 

Skei Appartement AS kr 80 000 

Skei Booking AS kr 44 800 



  
 
 

  
 
 

 

Skeikampen Marked SA kr 100 000 

Stiftelsen Reidevoll kr 46 500 

Stiftelsen Skei Fjellkirke Tildeles ikke midler 

Visit Lillehammer kr 75 000 

Værskei Kafè Merete Sveen kr 60 000 

 
 Underdekningen på kr. 98.602,- finansieres fra årets ramme for prosjektstøtte fra 

næringsfondet. 


