
Retningslinjer for kompensasjonsordning #4 for lokale virksomheter – 

Kvænangen kommune  
(vedtatt i sak 21/ 68 , den 15.11.2021 i kommunestyret I Kvænangen kommune)  

 

1. Bakgrunn og mål for ordningen 
Kvænangen kommune har fått tildelt 778 .000 NOK til kommunal kompensasjonsordning for lokale 

virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner, i brev av 11.20.21 fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet. Det skal tildeles tilskudd til lokale bedrifter som vil kunne oppleve 

begrensinger pga pandemien også etter overgangen til fase 1 «En normal hverdag med økt 

beredskap». Dette gjelder spesielt næringer i reiselivet som opplever uteblivelser av gjester og 

besøkende.  

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for 

lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra 

til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme. 

Denne ordningen kan fungere som et supplement til de fylkeskommunale midler til bedriftsinterne 

opplæring (BIO – midler) ved omstilling i lokale virksomheter.  

Tilskudd belastes fra post 14722. 411.325 – tilskudd i næringsfondet   

Dette reglementet er hjemlet til Lov om offentlig støtte, LOV-1992-11-27-117, og EØS reglement for  

statsstøtte,regler for notifiserte kommunale kompensasjonsordningen tillokale  virksomheter under 

Temporary Framework ,avsnitt3.1 Limitedamounts of aid.   

 

2. Tildelingskriterier  

a) Det gis offentlig støtte til bedriftsrettede tiltak  og andre tiltak skal sikre arbeidsplasser og 

kompetanse i lokale bedrifter, i  henhold til reglene om den notifiserte kommunale 

kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Temporary Framework, avsnitt 3.1 

Limited amounts of aid. 

b) Søker skal dokumentere omsetningsnedgang / tap fra før koronautbruddet til omsetningen i 

2021 eller synliggjøre merutgifter.  

c) Støtten i den lokale ordningen kan avkortes opp mot tilskudd virksomheten har fått til tiltaket fra 

andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger. 

 

 

3. Ordningen gjelder for foretak 
a) Bedrifter og næringsaktører med virksomhet registrert i Kvænangen kommune 

b) Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av koronautbruddet  

c) Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før koronautbruddet i mars 2020, og kan 

dokumentere at de ikke hadde vanskeligheter per 31. Desember 2019, 

gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.  

d) Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt  

 



4. Hva kan dekkes  
Dette er et likviditetstilskudd til bedrifter pga av tap i omsetning og merkostnader forårsaket 

Covid 19- pandemi. Tilskuddet skal sikre at lokale virksomheter opprettholder aktivitet, 

sysselsetting og verdiskapning. Dette tilskuddet skal dekke tap/ utgifter som ikke er dekket med 

andre statlige eller kommunale ordninger.  

 

5. Hva søknaden skal inneholde  
a) Foretakets navn og organisasjonsnummer  

b) Søknadssum  

c) Beskrivelse og dokumentasjon av omsetningsendring som følge av Covid-19 utbruddet 

og/eller restriksjoner. Dokumentasjon på omsetningstap skal legges ved.  

d) Egenerklæring på at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter. Denne er 

innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker. 

e) Regnskap for de to siste regnskapsår 2019 og 2020 legges ved. Enkeltpersonsforetak: 

næringsoppgave for de samme årene.  

f) Beskrivelse av nåsituasjonen og utfordringer for bedriften 

 

6. Søknadsbehandling og tildeling 

Ordningen lyses ut på hjemmesidene til Kvænangen kommune, og søknadene skal sendes 

elektronisk til Kvænangen kommune, via www.regionalforvaltning.no. Fondsstyret står for 

vurdering av søknadene og tildeling av støtte. Søknadene behandles i henhold til gjeldende 

forskrifter for offentlig støtte. Tildelt støtte kan utbetales etter vedtak i fondsstyret og i 

henhold til gjeldene forskrifter for offentlig støtte.  Søknadsfrist 28.11.2021. 

 

7. Ikrafttredelse 
Reglene gjelder fra vedtak i sak 21/ 68  i kommunestyret i Kvænangen kommune.                     


