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Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning  

til lokale virksomheter i Skjervøy kommune 
 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet  
Skjervøy kommune har mottatt kr. 266. 928,- fra Kommunal og moderniseringsdepartementet 

(KMD) til ordningen «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter».  

 

Målet 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. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.  

Kommunen 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 nedstenging, støtte til virksomheter innenfor 

reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike 

grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

- Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra 

tilsvarende og/ eller andre ordninger. 

- Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene 

vil bli prioritert. 

-  Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i 

all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha 

mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode. 

 

Kriterier 

 

1) Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og 

avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift. 

 

2) Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer.  

 

3) Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Skjervøy 

kommune. 

 

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. 

 

5) Vi ber om følgende dokumentasjon: 

 

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

b. Redegjør for kontanttilskudd fra staten. 

c. Legg ved utskrift av driftskonto bank for siste 6 måneder. 

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

e. Legg ved skatteattest. 

 



 

Side 2 av 2 

 

Spørsmål kan rettes til maritim næringsutvikler Silja Karlsen på tlf. 906 33 595 eller 

silja.karlsen@skjervoy.kommune.no.  

 

 

Hvordan søke 

Søknad sendes inn elektronisk: www.regionalforvaltning.no , gå inn på ordningen 

«Kommunal kompensasjonsordning– Skjervøy kommune 2021». 

 

Søknadsfrist 6.april 2021. 

Næringsutvalget i Skjervøy kommune behandler de innkomne søknadene 20.april 2021. 

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

Ordninga følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, 

saksbehandling, klage, kontroll m.m. 
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