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

 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, av 25. juni 2021  
 5 søknader om tilskudd fra virksomheter i Gausdal 

 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes tilskudd på i sum kr. 360.000,- i tredje runde 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 tredje tildeling i 2021 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fått i sum kr. 367.000,- 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 for tredje runde, ble 
administrativt satt til 9. september 2021. Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt 5 
søknader. Totalt ble det i sum søkt om kr. 918.200,-. 

Som ved de to første rundene i 2021 med kompensasjonsmidler for utdeling til lokalt 
næringsliv, er det et mål for ordningen å rette tilskuddet til virksomheter som har fått sin 
omsetning rammet av smitteverntiltak.  

Søknadene 



  
 
 

  
 
 

 

 Skeikampen Marked (org 914 963 842) søker om kr. 100.000,- til 
vintermarkedsføring av destinasjonen i samarbeid med europeiske turoperatører. 
Destinasjonen har hatt bortfall av utenlandske tilreisende som følge av 
koronasituasjonen. Planen for vintermarkedsføringen skal bygge på erfaringene fra 
sommerkampanjen som etter Skeikampen Markeds vurdering, gav meget god effekt. 
Nettsidene hadde en økning på 63 prosent av nye brukere i sommermånedene 2021. 
Skeikampen Marked har mottatt kr. 100.000,- fra de to tidligere tildelingene i 2021. 

 
 Brua Kafe (org 912 817 865) søker om kr. 250.000,- til produksjonsmaskineri, 

inventar, produktutvikling samt markedsføring. Serveringsstedet har hatt plass til 
færre kunder som følge av koronasituasjonen. Prosjektbudsjettet har en oppgitt 
ramme på kr. 250.000,-. Brua Kafe har mottatt kr. 57.500,- fra de to tidligere 
tildelingene i 2021. 

 
 Ta ti Trening (org 824 420 262) søker om kr. 35.000,- til supplerende 

treningsapparater. Treningsstudioet har måttet operere med færre kunder i lokalet 
som følge av koronasituasjonen. Nytt areal ønskes tatt i bruk. Prosjektbudsjettet er 
oppgitt til kr. 140.000,-. Ta ti Trening har mottatt kr. 47.000,- fra tildelingen i 2020. 

 
 Salong Linda (org 996 744 825) søker om kr. 150.000,- til artikler for 

rengjøring/desinfisering, nytt utstyr samt kursing. Salongen har tidvis hatt stengt 
samt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Prosjektbudsjett ikke oppgitt. 

 
 Fjellglede Kaffebar & Interiør (org 923 706 550) søker om kr. 383.200,- til dekning av 

manglende tilskudd fra tidligere, endring av lokalet, maskiner samt markedsføring. 
Totalbudsjettet er på kr. 483.200,- hvorpå differansen for tidligere manglende 
tilskudd utgjør kr. 140.000,-. Søker fremholder at omsetningen kunne vært høyere i 
koronaperioden ved en normalsituasjon. Fjellglede Kaffebar & Interiør har mottatt kr. 
140.000,- fra tildelingen tidligere i 2021. 

 
 
VURDERING: 
 
I tråd med bestemmelsene for det ordinære næringsfondet i Gausdal, bør 
kompensasjonsmidlene fro tredje runde i 2021, deles ut i tråd med reglene for 
bagatellmessig støtte. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren forventer at koronasituasjonen også en tid fremover vil ha negative 
virkninger for deler av næringslivet i Gausdal, men legger til grunn at de negative 
virkningene vil være gradvis avtakende. Det er videre kommunedirektørens vurdering at 
samtlige søkere kvalifiserer for tilskudd fra tredje runde av koronamidlene til lokalt 
næringsliv i 2021.  
 
Vurderingen av søknadene er som følger: 
 

 Skeikampen Marked (org 914 963 842) har et viktig oppdrag som felles markedsfører 
av destinasjonen Skeikampen. Det er gledelig at tidligere tilskudd har hatt en positiv 
effekt for markedsføringen av sommersesongen. Det vurderes videre positivt at det 
igjen reises ambisjoner om å øke interessen blant utenlandske potensielle turister. 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 100.000,-. 

 
 Brua Kafe (org 912 817 865) har vært en krevende situasjon gjennom 

koronaperioden. Lokalene er i utgangspunktet knappe både på publikumssiden og på 
produksjonssiden. Det er et omfattende behov både for å heve kvaliteten på 
publikumsarealene og å få på plass produksjonsløsninger som gir effektiv tilvirkning. I 
avveiningen mellom å ta hensyn til tidligere tildeling og å legge til rette for at den 
eneste varmmatskafeen på Segalstad bru skal lykkes best mulig, tilrår 
Kommunedirektøren at det ytes et tilskudd på kr. 125.000,-. 

 
 Ta ti Trening (org 824 420 262) legger til grunn en vesentlig egenandel i sitt prosjekt. 

Kommenedirektøren tilrår derfor at søknaden imøtekommes fullt ut og at det 
dermed ytes et tilskudd på kr. 35.000,-.  

 
 Salong Linda (org 996 744 825) sin søknad vurderes som høy for å dekke kostnader til 

artikler for rengjøring/desinfisering. Kommunedirektøren vurderer det som positivt 
at det er vilje til å fornye utstyr samt å øke kompetansen gjennom kursing. 
Kommunedirektøren tilrår derfor at det ytes et tilskudd på kr. 50.000,-.   

 
 Fjellglede Kaffebar & Interiør (org 923 706 550) har tidligere mottatt betydelig 

støtte. Den tredje runden med koronamidler til det lokale næringslivet har ikke som 
mål å dekke udekket differanse mellom søknad og tildelinger i tidligere runder. 
Kommunedirektøren vurderer det likevel som positivt at søker ønsker å utvikle et 
serveringssted som utgjør en del av det totale tilbudet på destinasjonen Skeikampen 
og tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 50.000,-. 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det gjøres slik tildeling av midlene Gausdal kommune har mottatt i tredje runde 2021 for 
utdeling til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i forbindelse med 
koronasituasjonen: 

 Skeikampen Marked kr. 100.000,- 
 Brua Kafe kr. 125.000,- 
 Ta ti Trening kr. 35.000,- 
 Salong Linda kr. 50.000,- 
 Fjellglede Kaffebar & Interiør kr 50.000,- 

 


