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KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET FRA KOMMUNAL- OG
DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KDD) - 7.RUNDE
Vedlegg:
Statsbudsjett 2022- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
fra Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) datert 28.02.2022.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Sammendrag:
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å vedta at midlene fra 7. tildelingsrunde av
kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist
25. april 2022. Søknadene behandles i formannskapet 10. mai 2022.
Saksutredning:
Bakgrunn:
I brev fra KDD datert 28.02.2022 er Øyer kommune tildelt kr 1,52 mill i kommunal
kompensasjonsordning til næringslivet. Dette er 7. tildelingsrunde. Totalt er det fordelt 250
mill i denne runden.
Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering,
overnatting, sport og fritid, reisebyråer og reisearrangører, kunst og underholdning og
kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Fordelingen til den enkelte kommune er justert
for sesongvariasjoner i antall ansatte, andel utenlandske overnattinger i reiselivs regionene
og sentralitet.
I brevet står det at bransjene som ligger til grunn i fordelingsmodellene fra departementet,
bør tilgodeses så langt det er behov. Kommunene bes særlig om vurdere
kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle
kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter. Utover det, kan kommunene
innrette sine lokale ordninger etter den lokale situasjonen.
Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. KDD har notifisert
en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale
kompensasjonsordningen. Departementet oppfordrer kommunene til å bruke den
notifiserte ordningen.
Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, ref.
gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. I
regionalforvaltning.no, må søker gi en egenerklæring, og da vil søker også få en forklaring

på hva det innebærer å være i økonomiske vanskeligheter. Dette gjelder ikke små foretak
og mikroforetak. Mikroforetak er foretak som har færre enn 10 ansatte og som har en årlig
omsetning eller balanseregnskap på mindre enn 2 millioner Euro. Små foretak har færre
enn 50 ansatte og som har en årlig omsetning eller balanseregnskap på mindre enn 10
millioner Euro.
Konklusjon
Virksomhetene innenfor de bransjene nevnt i tildelingsbrevet er inne i en god periode frem
til og med påske, slik at likviditetssituasjonen er bra. Mange vil dog oppleve anstrengt
økonomi utover våren, men lav omsetning og skatter og avgifter som forfaller.
Kommunedirektøren innstiller på at midlene lyses ut umiddelbart etter vedtak i
formannskapet den 22. mars 2022 med søknadsfrist mandag 25. april 2022 med behandling
i formannskapet 10. mai 2022.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Midlene fra 7. tildelingsrunde av kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill
utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist 25. april 2022.
2. Følgende bransjer prioriteres:
o 55000 - Overnattingsvirksomhet
o 56000 - Serveringsvirksomhet
o 79000 - Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
o 82300 - Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
o 90000 - Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
o 93000 - Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
3. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling (ett eller flere av kriteriene må
oppfylles):
o Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningsfall fra
31.12.2019 til 31.12.2021 kan tildeles støtte.
o Mer enn 50% av egenkapitalen er tapt fra 31.12.2019 til 31.12.2021.
o Nyetablerte virksomheter som kan dokumentere negativt driftsresultat pr
31.12.2021 kan tildeles støtte.
4. Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Resultatregnskap og balanse pr
31.12.2019 og 31.12.2021 skal vedlegges søknaden.
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å
tilbakebetale støtten i sin helhet.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør
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