
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3357    
 
 
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET  
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Sammendrag: 
Formannskapet anbefales å gi kommunedirektøren fullmakt til å publisere en 
søknadsmulighet for ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler straks et eventuelt 
tilsagnsbrev fra KRD foreligger. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Regjeringen har signalisert at de siste bevilgede 200 mill i kommunal 
kompensasjonsordning til næringslivet ifbm de siste Covid-19-tiltakene vil bli delt ut.  
 
Deler av næringslivet, spesielt hoteller og serveringssteder, rammes hardt av de siste 
innstrammingene, fordi avbestillingene er mange, også på mye som kunne vært 
gjennomført innenfor gjeldende anbefalinger og forskrifter. Markedet reagerer sterkere 
enn anbefalt, og det er ikke uventet. 
 
Reiselivet har mistet mye kompetanse hittil i pandemien, og enda en runde med 
permisjoner vil medføre ytterligere frafall fra bransjen. 
 
Det er signalisert fra regjeringen at de vil sette av enda 1 mrd til denne ordningen, men 
dette vil i så fall komme et stykke ut i 2022, og vil ikke avhjelpe den krisen reiselivet nå igjen 
opplever. 
 
Konklusjon  
For å kunne aksjonere straks kommunen har mottatt brev fra KRD med kriterier og beløp, 
må administrasjonen ha et vedtak fra formannskapet som muliggjør dette. 
Kommunedirektøren ønsker å publisere søknadsmuligheten så raskt som mulig etter et 
eventuelt tilsagn fra KRD. 
 
Det antas at kriteriene vil bli noenlunde lik tidligere tildelinger.  
 
For å unngå at bedrifter som har overskredet eller vil overskride grensen for bagatellmessig 
støtte på 200.000,- Euro, ønsker vi nå å tildele midlene enten etter Offentlig støtte etter 



gruppeunntaksforordningen eller under en notifisert ordning under Covid-19-
rammeverket.  
 
Dersom støtte skal gis med hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes 
til EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den 
er likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, 
kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet for 
denne ordningen.  Alternativt kan tilskudd gis etter en notifisert ordning under Covid-19-
rammeverket. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19-
rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen er at 
denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning og tildele 
offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået for 
bagatellmessig støtte. 
 
Kommunedirektøren vurdere hva som er mest hensiktsmessig når tilsagnsbrev foreligger. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å publisere en søknadsmulighet for 
ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler straks et eventuelt tilsagnsbrev fra 
KRD foreligger. 

2. Kriterier som vektlegges skal samsvare med retningslinjer i gitt i forannevnte brev. 
3. Virksomheten med stort omsetningsfall prioriteres.Virksomheter med mange 

ansatte prioriteres. 
4. Virksomheten innen følgende bransjekoder prioriteres, uten at andre bransjer 

ekskluderes: 
• 49392 Turbiltransport 
• 55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
• 56101 Drift av restauranter og kafeer 
• 56301 Drift av puber 
• 77210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
• 55202 Drift av ferieleiligheter 
• 55300 Drift av campingplasser og turisthytter 
• 79902 Guider og reiseledere 
• 79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
• 85510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
• 93291 Opplevelsesaktiviteter. 

5. Det settes ingen øvre grense for tilskuddsbeløp. Virksomheten skal ha 
forretningsadresse Øyer. 

6. Søknadsfrist settes så kort som praktisk mulig. 
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader innenfor rammene gitt av 

KRD. 
8. Støtte utbetales umiddelbart. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag 

forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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