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Enstemmig vedtatt som innstilling. 

  

 

Kommunedirektørens innstilling 
 

Steigen formannskap vedtar ordningen for kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter. 

Søknadsfrist settes til 21.mai 2021 og endeling tildeling vedtas av Plan- og ressursutvalget. 

Kompensasjonsordningen gjøres gjeldende og lyses ut i henhold til tildelingsbrevet og 
følgende punkt i saksframlegget; Hvem kan søke, Krav til søknad og Regelverk. 

 

 
Bakgrunn for saken 

Steigen kommune er tildelt kr 250.000,- til kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter som en del av prop. 79 S (2020 – 2021) Økonomiske tiltak i møte med 
pandemien.  

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. 

Alle kommuner får et minstebeløp på kr 250.000,-. Tildeling utover dette beløpet avhenger av 
forholdstall befolkning og i forhold til andel arbeidsledighet over landsgjennomsnittet pr 
16.februar 2021.  



Det er i skrivende stund uklart om det vil kunne komme en tilleggsbevilgning til denne 
kompensasjonsordningen. Helseminister Høie varslet 23.mars at det skulle komme 500 
millioner ekstra til ordningen, men vi er ikke kjent med hvordan dette eventuelt vil bli fordelt. 

Det var i tillegg i utgangspunktet satt av og holdt igjen 750 millioner kroner til ordningen i 
tilfelle situasjonen vedvarer.  

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet 

Målet med tilskuddet er som nevnt 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.  

Tildelinger må ivareta og være i henhold til regelverket for offentlig støtte og ifølge 
tildelingsbrevet anbefales det at tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Støtte til 
virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Det skal sluttrapporteres på 
ordningen innen 31.12.2021. 

Vurdering 
Administrasjonens vurdering er at dette er en tilskuddsordning med stor grad av frihet til 
hvordan man innretter ordningen i den enkelte kommune i forhold til målgruppe og 
tildelingskriterier/vurderinger.  

Vi har i næringsnettverket mellom Saltenkommunene drøftet innordning av denne 
kompensasjonsordningen. Tildelingene til de enkelte kommuner varierer mye og for en 
kommune som vår som (bare) får tildelt kr 250.000,- vil dette fort kunne bli en 
tilskuddsordning som krever uhensiktsmessig mye administrasjon og/eller at det kan bli 
vanskelig å fordele et beskjedent beløp på mange gode søknader.  

Administrasjonen vil tilkjennegi at vi er noe bekymret for at det gjennom utlysning av denne 
ordningen kan skapes forventninger om mulig kompensasjon for næringslivet som i liten grad 
kan imøtekommes. Altså at midlene ikke strekker til i forhold til behovet.  

Vi anbefaler derfor at formannskapet vurderer kritisk administrasjonens forslag til innordning 
av denne kompensasjonsordningen.  

Hovedtrekkene i forslaget som følger har også vært drøftet og delt i nettverket uten at det er 
gjort noen konkrete forpliktelser kommunene imellom. 

 



Hvem kan søke 

Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle 
kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter 
som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig: 

 Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av 
smitteverntiltak og nedstenging. 

 Reiseliv, arrangement- og servicenæringene. 
 Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 

kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter. 
 Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet. 

 
Krav til søknad 

 Søknad om støtte må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og 
nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. 

 For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere dekkes kostnader i samsvar og med 
samme oppsett som den generelle nasjonale kompensasjonsordningen som dekker 
uunngåelige faste kostnader. For vekts- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav 
om fall i omsetning for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles krav om 
dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige 
smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra 
revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og 
lignende. 

 Det stilles krav om at søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Dette 
gjøres primært av hensyn til rapporteringskravet.  

 Søker må redegjøre for hvordan øvrige (nasjonale) kompensasjonsordninger er 
benyttet og hvordan disse har passet evt. ikke passet til bedriften.  

 
Regelverk 

 Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om 
utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. 

 Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til 
retningslinjer for bruk av statsmidler. 

 Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet 
av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i. 

 Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som 
til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte). 

 Steigen kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det 
blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde. 

 Steigen kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet 
være offentlige etter offentlighetsloven. 

 Tildelingsbrevet forutsetninger, krav og plikter.   

 

 
 
 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/


 
Søknadsfrist og kunngjøring 

Søknadsfrist settes til 21.mai 2021. 

Kunngjøring lyses ut i NordSalten avis, samt legges ut på våre hjemmesider. 

 

 

Vurdering av søknad/tildeling: 

Etter søknadsfrist vil administrasjonen gå gjennom og vurdere omfanget av innkomne 
søknader. Ut ifra antall søknader, spredning type virksomhet/søkere, total søknadssum osv 
vil administrasjonen søke å sette opp et forslag til en forholdsvis sjablongmessig tildeling.  

Endeling fordeling og tildeling vedtas av plan- og ressursutvalget. 

  

 

 

Tordis Sofie Langseth   
Kommunedirektør   
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 
 
 
 
 
Vedlagt i møtet: 

1 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale.pdf 
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