
Velkommen til morgenmøte om
tilskuddsordning ekstra midler 2021 ifm

koronasituasjonen

Assisterende næringssjef Dag Vågsnes, +47 909 10 644 / 
dhv@vekst.lillehammer.no
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Dagens agenda

• Bakgrunn for den nye kompensasjonsordningen til lokale 
virksomheter

• Hva den den ment for og til

• Hvem som kan søke

• Hva søknaden må og bør inneholde

• Frist og behandling

• Regelverket som dekker ordningen

• Spørsmål og kommentarer



Bakgrunn

• Stortinget vedtok i slutten av februar en ekstra tilskuddsordning: 
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

• Gausdal kommune er tildelt ca kr. 555.000,- for fordeling til det lokale 
næringslivet

• Formannskapet behandlet ordningen i sitt møte før påske og vedtok 
1. mai 2021 som søknadsfrist.



Tildelingsbrevet fra KMD 
- (Hvem ordningen er ment for og til)
• Skal gå til «lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale 

eller nasjonale smitteverntiltak» 

• Kan «kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis 
utenfor de generelle kompensasjonsordningene»

• Særlig «støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og 
serveringsnæringene» + «til destinasjonsselskaper og andre 
fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og 
verdensarv»



Hvem som kan søke

• Nødvendig: 
• Virksomheter registrert i Gausdal eller som organiserer fellestiltak for 

virksomheter i Gausdal
• Må ha omsetningssvikt grunnet koronabestemmelser (enten pålagt 

nedstengning etc og/eller kundene er blitt borte grunnet 
koronabestemmelser)

• Har prioritet: 
• Reiseliv
• Arrangement
• Servering
• Destinasjonsselskaper og fellestiltak reiseliv
• Besøkssentre natur- og kulturarv



Hva søknaden må inneholde

• Hvem som søker (org.nr.)

• Beskrivelse av hvordan virksomheten er koronarammet

• Beskrivelse av hva det søkes om midler til

• Beskrivelse av hvordan midlene vil bidra til å avhjelpe situasjonen

• Ta utgangspunkt i bestemmelsene for næringsfondet i Gausdal



Søknadsfrist og behandling

• Søknadsfristen er 1. mai 2021

• Formannskapet vedtar tildelinger 19. mai 2021

• Ny utlysning av eventuelt ubenyttede midler etter 19. mai 2021

• Søknaden sendes:
• Sannsynligvis postmottak@gausdal.kommune.no

• Muligens www.regionalforvaltning.no

mailto:postmottak@gausdal.kommune.no
http://www.regionalforvaltning.no/


Bestemmelser for tilskuddsordningen

• Underlagt bestemmelsene for Bagatellmessig støtte (forskjell fra 
midlene i 2020)

• Underlagt bestemmelsene for næringsfondet i Gausdal

• Mer info her: www.gausdal.kommune.no > Koronamidler til 
næringslivet i Gausdal

http://www.gausdal.kommune.no/
https://www.gausdal.kommune.no/koronamidler-til-naeringslivet-i-gausdal.6377992-172355.html


Spørsmål eller 
kommentarer?


