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Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
vinteren 2022
Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
vinteren 2022 – Aure kommune
Aure kommune har fått tildelt 397 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i
kommunen som er rammet av nye smitteverntiltak. Ordningen ligger under Kapittel 553 POST 68kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – den nasjonalt notifiserte ordningen under
Covid19-rammeverket.
Mål for ordningen
Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller
utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen
skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller
den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19- pandemien.
Disse kan motta støtte
• Virksomheter innen bransjene servering, overnatting, arrangement, opplevelsesvirksomhet og
reiseliv.
• Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte.
Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor
kommunen.
• En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell)
utenfor egen kommune kan ikke nektes støtte dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
Tildelingskriterier

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Postboks 33, 6690 AURE

Aurdalsvegen 9

71647400

988 913 898

E-post
postmottak@aure.kommune.no

www.aure.kommune.no

•

Tilskuddet skal dekke tapt fortjeneste, eller ekstrautgifter som ikke dekkes via andre offentlige
tilskuddsordninger.
En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert
inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å
beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med
tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021.

•

Hvordan støtten beregnes
Hvis søknadsbeløpene overskrider kommunens disponible midler på 397.000,- kroner blir
tilskuddet fordelt prosentvis via en fordelingsnøkkel.

Søknader
Søknad om støtte skal registreres i regionalforvaltning.no i et søknadsskjema laget for denne ordningen
med disse kravene til søknaden:
1. Foretakets navn og organisasjonsnummer
2. Søknadsbeløp
3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i
regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.
4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.
5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.
Søknadsfrist: 16. januar 2021.
Hovedutvalg for næringsutvikling vil behandle de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen.
Vurdering av søknader
Alle kriterier ved søknadsbehandlingen som er beskrevet under «disse kan søke» må vurderes.
Saksbehandler kan ikke legge vekt på opplysninger eller forhold som ikke er beskrevet i kunngjøringen,
med unntak av forhold som følger av lov.
Viktige vurderinger:
1. Er virksomheten innenfor den næringen kommunen ønsker å støtte? Hvis den lokale ordningen er
næringsavgrenset, må saksbehandler ta stilling til dette. Fordi organisasjonsnummer må legges ved, er
det enkelt å finne hvilken næring virksomheten tilhører.
2. Hvis støtten kumulert med annen støtte må saksbehandler vurdere om det skal føre til helt eller
delvis avkortning.
Tilskuddsbrevet skal inneholde
1. Hva mottakeren får tilskudd til (i motsetning til støtte som gis som bagatellmessig støtte, der
departementet anbefaler at kommunen ikke spesifiserer hvilke kostander tilskuddet dekker).
2. Tilskuddsbeløp.
3. Informasjon om at tildelingen er i henhold til reglene som åpner for offentlig støtte i forbindelse med
koronakrisen.
4. Det skal opplyses om at kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs
overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak.
6. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis.
Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.
Tidspunktet for støtten skal settes til den dagen tilskuddsbrevet sendes.
Krav til rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha løpende informasjon om tilskuddordninger som
blir iverksatt under denne ordningen. Informasjonen skal inneholde navn på ordningen, budsjett og
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varighet. Informasjonen skal sendes per e-post til postmottak@kmd.dep.no og merkes
"Paraplyordningen Kap 553 Post 68 – KOMMUNENAVN" i emnelinja.
Sluttrapportering sendes til departementet innen 30.6.2022 gjennom regionalforvaltning.no.
I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen har
benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn
500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal bekrefte hvilket beløp
som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.
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