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SØKNADERTIL KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING FORLOKALE VIRKSOMHETER
Innstilling:

Formannskapet vedtar å fordele de statlige midlene for kompensasjon slik:
Reiselivsbedrifter mottar 65% av midlene
Helse, velvære samt industri og håndverk tildeles 20% av midlene
Øvrige bransjer tildeles 15% av midlene
Til sammen skal det fordeles 1.528.864 millioner på 10 søkere.
Bakgrunn:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 S(2020-2021)
Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra
Stortinget 23. februar 2021.
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning
til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller
nasjonale smitteverntiltak.
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader
eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor
reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike
grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt
autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor
omsetningssvikt i 2021.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig

av den lokale situasjonen.
Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til
KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn
på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD.
Formannskapet besluttet i sin behandling 60/21 følgende:
«Formannskapet vedtar
1. at tildelte midler, NOK 1.278.864, øremerkes til bedrifter og næringsaktører som har
sin hovedaktivitet kommunen.
2. å gi rådmannen myndighet til å tildele tilskudd inntil NOK 100.000 pr godkjent søknad.
Saker med tildeling av tilskudd utover NOK 100.000 behandles av formannskapet.
3. at tildelt støttebeløp begrenses til 70% av dokumentert tap/økte kostnader.
4. at dersom det bevilges ytterligere midler med samme nasjonale føringer og
betingelser, vil disse innlemmes i ordningen og omfattes av vedtak i denne saken.»
Det er etter vedtaket i formannskapet kommet ytterligere 250.000 kr, som øker den totale
rammen til 1.528.864 kr.

Vurdering:

Forslag til fordeling av kommunale kompensasjonsmidler på til sammen kr 1.528.864 er
foretatt på bakgrunn av føringer og anbefalinger gitt av staten. Det er også utarbeidet
retningslinjer som danner kriterier for å søke på ordningen. Disse er (justert for vedtak i
formannskapet 60/21):
«VILKÅR FOR Å SØKE
o Bedriften må har operativ virksomhet i Søndre Land kommune og være berørt av
smitteverntiltak.
o Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlige
selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
o Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest
vedlegges.
o Bedriften kan ikke være under konkursbehandling/avvikling.
o For å kunne motta støtte må bedriften oppfylle ett eller flere av følgende punkter:
 Hatt en omsetningsnedgang på minst 30%
 Hatt store kostnader med smitteverntiltak
 Gjennomført omstilling og utvikling som har medført økte kostnader
 Falt utenom nasjonale støtteordninger»
Bedrifter kan motta støtte på inntil 70 % av godkjente kostnader/tap. Unntak for
virksomheter som søker på vegne av flere bedrifter. Nivået på støtte avhenger av hvor mange
som søker.
Søndre Land kommune har mottatt 10 søknader med søknadsbeløp på tilsammen kr
4.125.365. Dette er beløpene det er søkt om, før behandling, og er ikke nødvendigvis
godkjent grunnlag.

Formannskapet besluttet i sak 60/21 at søknadsbeløp med grunnlag over kr 100.000 skulle
behandles av formannskapet. Samtlige søknader er over denne grensa, slik det fremkommer
av tabellen under. Ut fra søknadsfrist og tiden frem mot formannskapsmøtet er sakenes
kompleksitet med alle vedlegg omfattende. De er lite egnet til å bli behandlet som en og en
søknad. Rådmannen henstiller derfor til at formannskapet vurderer prinsippene for fordeling
basert på omsøkt beløp, og at administrasjonen i etterkant går igjennom hver enkelt søknad
for å komme frem til et godkjent grunnlag. På bakgrunn av en slik utregningsmodell kan det i
ettertid fattes administrativt enkeltvedtak i tråd med dette for så å utbetale midlene.
Rådmannen foreslår at midlene fordeles mellom tre kategorier «Prioritet 1-3». I henhold til
statlige føringer og forventninger i tildelingsbrevet, skal reiselivsbedrifter skal prioriteres.
Disse får prioritet 1. I dette legger vi overnatting, serveringsbedrifter og annen
reiselivsrelatert aktivitet som hovedomsetning. Helse og velvære foreslås satt som prioritet 2,
sammen med industri og håndtverk. Øvrige virksomheter får prioritet 3.
Prioritet 1 tildeles inntil 65% av midlene
Prioritet 2 tildeles inntil 20% av midlene
Prioritet 3 tildeles inntil 15% av midlene
Dersom det gjenstår midler i en kategori foreslås det at disse fordeles nedover til neste
kategori (ikke det samme som en vektet fordeling nedover i kategoriene, men presiserer
neste).
Tabellen viser fordeling av statlige midler etter anbefalte prioriteringssatser:
Tilskudd fra staten
Prioritet 1
Prioritet 2
Prioritet 3
SUM

65 %
20 %
15 %
100 %

kr
kr
kr
kr
kr

1 528 864
993 762
305 773
229 330
1 528 864

Vi har mottatt fire søknader i prioritet 1, to søknad i prioritet 2 og fire søknader i prioritet 3.

Forslag til fordeling etter overnevnte kriterier:

Omsøkt beløp
Prioritet 1/ Tilgjengelige midler
Bjørnen Odnes Eftf AS
kr
Randsfjord Foods AS
kr
Granum Gård v/ Lars Harald Weydahlkr
Fønix Restaurant
kr
SUM
kr
Prioritet 2
Treninga AS
Pur Plast AS
SUM

960 149
500 000
196 400
494 437
2 150 986

Godkjent grunnlag Andel
70 %
kr
993 762
kr
960 149
45 % kr 672 104
kr
500 000
23 % kr 350 000
kr
196 400
9 % kr 137 480
kr
494 437
23 % kr 346 106
kr
2 150 986 100 % kr 1 505 690

kr
kr
kr

kr
200 000 kr
620 000 kr
200 000 kr

305 773
200 000
620 000
820 000

Prioritet 3
Magne Hagen Taxi
Per Arne Eriksen
Simen Sterud
Hov Taxi ANS
SUM

kr
kr
kr
kr
kr

357 173
281 964
384 489
130 753
1 154 379

kr
kr
kr
kr
kr
kr

229 330
350 000
280 000
380 000
130 000
1 140 000

TOTALT

kr

3 505 365 kr

1 528 865

Utregnet støtte, max 70%
kr
kr
kr
kr
kr

443 592
231 002
90 737
228 431
993 762

24 % kr
76 % kr
100 % kr

140 000 kr
434 000 kr
140 000 kr

74 579
231 194
305 773

31 %
25 %
33 %
11 %
100 %

245 000
196 000
266 000
91 000
798 000

70 408
56 327
76 443
26 152
229 330

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

Søknadene fra reiseliv utgjør 52% av søknadsgrunnlaget, og skal i tillegg vektes opp slik
rådmannen leser føringene fra KMD. Det er denne bransjen som er hardest rammet, og har
de søknadene med størst tap og størst kostander. For at kompensasjonen skal stå i tråd med
dette er det rådmannens anbefaling å fordele dette slik.
Tabellen over forstås slik at omsøkt beløp viser beløpet søkeren har anført i sin søknad, og
bedt om å få som tilskudd. Godkjent grunnlag vil være det beløpet rådmannen under
saksbehandling og gjennomgang av all dokumentasjon kommer frem til. Andel er søknadens
vekting av de totale søknadene i sin prioritetsgruppe. Av det godkjente grunnlaget kan man få
inntil 70%. Utregnet støtte viser fordeling av faktisk tilskudd fordelt til prioritetsgruppen.

