
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/221   

Sakstittel:  KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE 

VIRKSOMHETER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap viser til tildelte midler til «Kommunal kompensasjonsordning 

til lokale virksomheter» på til sammen kr. 500.000. 

2. Formannskapet støtter administrasjonens tolkning og utlysning og gir rådmann 

fullmakt til å fordele midlene etter søknadsfristens utløp. Formannskapet orienteres i 

sitt neste møte hvordan midlene ble fordelt.  

3. Eventuelle klager fremmes for formannskapet i senere møte.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 25.02.2021; Statsbudsjett 

2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
2. Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 15.04.2021; Statsbudsjett 

2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i to runder sendt brev til kommunene hvor 

de viser til Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger 

med dette opp budsjettvedtak fra Stortinget 23. februar, hvor Stortinget bevilget kr. 1 milliard 

til kommunene. For Lebesby kommune dreier dette seg om til sammen kr. 500.000 som er 

kommet til kommunen i form av to utbetalinger på kr. 250.000 hver.  

 

Lebesby kommune har nå lyst ut midlene gjennom www.regionalforvaltning.no, lagt ut 

informasjon på kommunens hjemmeside og facebookside og sendt ut mail til næringslivet 

med informasjon om den nye «kommunale kompensasjonsordningen».  

 

Følgende tekst ligger ute:  

 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Lebesby 
kommune 

 

Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak 

Lebesby kommune har fått tildelt til sammen kr. 500.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter. Midlene er kommet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med tilskuddet er å 
sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av 
lokale eller nasjonale smitteverntiltak.   

http://www.regionalforvaltning.no/


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 nedstengning 

 støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene 

 andre virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle 
kompensasjonsordninger.  

 Bedrifter som ikke har mottatt betydelig støtte gjennom andre kompensasjonsordninger oppfordres 
særlig til å søke på denne ordningen.  

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 
Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte. 

Søknadsfrist: 10. mai 2021.  

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.  

Kriterier:  

1. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Lebesby kommune.  

2. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap på minimum 20 %. 

3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter 
med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli 
vurdert.  

4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller 
som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, 
vil ikke være søknadsberettiget.   

Kostnader som kan kompenseres: 

 Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner 

 Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning 

 Merkostnader som følge av smitteverntiltak  

 Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans 

Vi ber om følgende dokumentasjon:  

1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.  

2. Tap av omsetning i perioden 01.01.-30.04.2021, sammenlignet med 2019 og 2020, skal være fra revisor 
eller regnskapsfører. 

3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over. 

4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i perioden 01.01.-30.04.2021 

5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger.  

6. Legg ved skatteattest.  

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?


7. Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning. 

Informasjonen vil bli skjønnsmessig vurdert. 

Spørsmål kan rettes til næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 eller 
til toril.svendsen@lebesby.kommune.no    

Alle søknader behandles samlet umiddelbart etter søknadsfristens utløp.    

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.  

 

Vurdering: 

 

På grunn av tidsfaktoren er disse midlene lyst ut før saken er drøftet i formannskapet. 

Utlysningsteksten er hentet fra de to tilskuddsbrevene fra KMD, og flere kommuners ulike 

utlysningstekster. Det varierer en god del mellom kommunene hvordan de har valgt å lyse 

dette ut, både med hensyn til frist og innhold i søknadene. Mange kommuner har fortsatt ikke 

lyst ut ordningen.  

 

Rådmann ber formannskapet om fullmakt til å fordele midlene etter at søknadene er kommet 

inn 10.mai, da neste formannskapsmøte ikke er før 1. juni. Rammet næringsliv signaliserer at 

det er behov for pengene så raskt som mulig, og KMD forventer også at midlene tildeles uten 

unødvendig opphold. Rådmann vil komme tilbake til formannskapet med en orientering om 

hvordan midlene ble tildelt i neste møte.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

mailto:toril.svendsen@lebesby.kommune.no

