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KOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER  
 
 
Vedlegg: 
Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
datert 25.06.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. FSK-sak 27/21 Utlysning – Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
februar 2021 

2. FSK-sak 33/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
3. FSK-sak 47/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
4. FSK-sak 48/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
5. FSK-sak 50/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler mai 2021 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler å lyse ut kr 675.000 til lokale virksomheter etter at kom-
munen har fått midler til 3. runde av kompensasjonsordningen. Kr 500.000 anbefales til-
bakeført kommunalt næringsfond, og kr 300.000 anbefales tilbakeført kommunens dispo-
sisjonsfond.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i brev datert 25.06.21 fått tildelt kr 1.475.000,- i 3. runde av statlig 
kompensasjonsordning til næringslivet i 2021. 
 
Kommunen har tidligere i år mottatt kr 5.030.491,- i runde 1 og 2, samt at det ble tilført  
kr 500.000,- fra eget næringsfond og kr 300.000,- fra kommunens disposisjonsfond, slik at 
sum tildelte midler til næringslivet innenfor denne ordningen i 2021 er kr 5.830.941,-. 
 
I 2020 mottok Øyer kommune kr 2.076.000,- som ble fordelt.  
 
Situasjonen i næringslivet i kommunen, spesielt i reiselivet, har bedret seg etter en god 
sommersesong. Imidlertid er det for tidlig å si at alt er tilbake til det normale, da mange har 
tæret på egenkapital og oppsparte reserve, slik at vi er avhengig av en normalisering utover 
høsten og ikke minst en god vintersesong. Det kan være lurt å avvente situasjonen litt, og 
se an behovet utover høsten. 
 
Konklusjon 
Siden signalene fra næringslivet er at situasjonen ikke er prekær, foreslår kommunedirektø-
ren at kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet og kr 300.000,- tilbake-
føres det kommunale disposisjonsfondet. I FSK-sak 50/21 var det forutsatt tilbakeføring til 
disposisjonsfond hvis kommunen mottok ytterligere midler.  



 
Resterende kr 675.000,- lyses ut på samme grunnlag som runde 1 og 2 og tildeles virksom-
heter som er rammet av smitteverntiltak og kan dokumentere omsetningssvikt og svak 
likviditet. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 
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