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

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Statsbudsjettet 2021 – Tilskuddsbrev 
kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter» av 22.12.2021 

 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune er gjennom sjette tilskuddsrunde i 2021, fått tildelt kr. 512.000,- av 
statlige midler til lokalt næringsliv som kompensasjonsordning for koronasituasjonen. 
Kommunedirektøren tilrår at fremlegget til tildelingskriterier vedtas og at søknadsfristen 
settes til 6. februar 2022.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordelte 22. desember 2021 Stortingets 
nye bevilgning av midler til lokalt næringsliv som kompensasjon til virksomheter som er 
rammet av smittevernbestemmelser grunnet koronasituasjonen. Den totale bevilgningen var 
på kr. 500.000.000,- og Gausdals andel av disse utgjør kr. 512.000,-. 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

Departementet presiserer i tildelingsbrevet at kommunene bes bruke den ESA-godkjente 
notifiserte ordningen for offentlig koronastøtte til næringslivet. Departementet ber videre 
kommunene bruke søknadsverktøyet regionalforvaltning.no for å sikre at håndteringen av 
søknadene skjer i overenstemmelse med Covid-19 rammeverket for tildeling av offentlig 
støtte. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Det er ikke anledning til å tildele støtte til virksomheter som er vurdert å være i økonomiske 
vanskeligheter pr 31. desember 2019 (gjelder ikke virksomheter som har eksistert i mindre 
enn tre år). Videre må virksomheter som ønsker støtte, dokumentere en eller flere av 
følgende punkter: 
 

• Tap av omsetning/inntekt som følge av koronapandemien 
• Ha økte kostnader grunnet tiltak mot spredning 
• Tap av varer grunnet koronapandemien 

 
Samtlige kriterier som legges til grunn i saksbehandlingen, skal fremgå av kunngjøringen og 
det kan ikke brukes andre kriterier enn disse. Bruk av skjønn skal ikke foregå. 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at kommunenes handlingsrom reduseres noe 
sammenliknet med vedtak gjort under bestemmelsene for bagatellmessig støtte. Samtidig 
øker sannsynligheten for at kommunens saksbehandling og tildeling av midlene til lokalt 
næringsliv skjer i tråd med regelverket for bruken av midlene. Kommunedirektøren tilrår 
derfor at Gausdal kommune vedtar og tildeler midlene etter kriterier som er i tråd med 
anvisningene gitt av KMD. 

Geografi 
De nasjonale kompensasjonsmidlene til lokalt næringsliv, tildeles kommunene etter 
konkrete kriterier og beregninger. Kommunedirektørens tilråding er derfor at midlene som 
er tildelt Gausdal kommune, skal tilfalle virksomheter som har sin virksomhet registrert i 
Gausdal kommune. Unntak kan gjøres for virksomheter som organiserer næringssektorer i 
Gausdal som eksempelvis destinasjonsselskap. 

Næringsavgrensninger 
Kommunene har relativt stor frihet til å avgjøre hvilke næringssektorer som ordningen skal 
omfatte lokalt. Selv om det er grunn til å anta at det særlig er reiselivs- og 
opplevelsesvirksomheter som er rammet økonomisk av smitteverntiltak, vil dette i mindre 
samfunn som Gausdal, i betydelig grad kunne ramme underleverandører i andre sektorer. 
Kommunedirektøren tilrår derfor at søknadskriteriene ikke omfatter næringsbegrensninger, 
men legger til grunn at søkerne må dokumentere hvordan de er rammet økonomisk. 

Avgrensninger i beløpstildeling 
Erfaringen fra tidligere runder samt fra våre nabokommuner, er at det er betydelig 
sannsynlighet for oversøkning. Det må derfor fastsettes kriterier for fordeling av midlene 
blant søkerne som ellers er kvalifiserte for å motta støtte. Kommunedirektørens vurdering er 



  
 
 

  
 
 

 

 
videre at større selskaper sannsynligvis har bedre forutsetninger for å kunne dra nytte av 
øvrige nasjonale ordninger enn mindre virksomheter har. Kommunedirektøren legger videre 
til grunn at det er de økonomiske konsekvensene av de siste innstrammingene i 2021, som 
skal kompenseres økonomisk.  

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kriterier for behandling av søknader om tilskudd til lokale virksomheter som er økonomisk 
rammet av koronapandemien: 

• Virksomheter må ha sin foretaksadresse i Gausdal kommune. Det gjøres unntak for 
destinasjonsselskap. 

• Søker må for perioden november og desember 2021, dokumentere tap av omsetning, 
økte kostnader og/eller tap av varer som følge av koronapandemien sammenliknet 
med tilsvarende periode i 2019. Dokumentasjon må være attestert av regnskapsfører 
eller revisor for å være godkjent. 

• Godkjente dokumenterte tap og kostnader kan kompenseres 100 prosent med en 
øvre grense på kr. 100.000,-. 

• Ved oversøkning, tildeles kvalifiserte søkere midlene forholdsmessig.  
• Eventuelle gjenværende midler ved søknadsfristens utløp, kan tildeles administrativt 

basert på formannskapets vedtatte tildelingskriterier.  
• Søknader fra virksomheter som etter reglene, var i økonomiske vanskeligheter pr 31. 

desember 2019, behandles ikke. 
 
Søknadsfristen for midlene fra 6. tildelingsrunde 2021, settes til 6. februar 2022 

 
 


