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Kompensasjonsordning for næringslivet i Vefsn 
 
Etter forslag fra regjeringa, vedtok Stortinget tidligere i vinter å bevilge midler til en 
ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 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 i 2021. Vefsn kommune har fått tildelt 1.2 millioner kroner, og har 
åpnet for søknad. Direkte link til søknadskjema finnes på mon.no/vefsn-naeringsfond/ 
eller ved å gå rett til regionalforvaltning.no og søke opp Vefsn kommune. 
 
I tildelingsbrevet fra departementet heter det at «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, og andre virksomheter som av ulike 
grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.» 
 
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, har uttalt at «Disse 
pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med 
brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen». Med det som begrunnelse er 
søknadsfrist satt så tidlig som 7. april, for behandling i MON styre uka etterpå.  
 
MON håper med dette å kunne bidra til å avhjelpe situasjonen for de 
næringsvirksomhetene som i år har blitt påført økonomiske problemer etter de sterke 
smittevernstiltakene. God saksbehandling og et rettferdig og godt fungerende resultat 
fordrer godt begrunnede og oversiktlige søknader fra virksomhetene som er rammet. 
 
Retningslinjer kompensasjonsordning mars 2021 
Føringer er gitt fra KMD og retningslinjene er ment å skulle reflektere disse, mht 
enkelhet og rettferdighet i arbeidet med å gi støtte til de fra KMD definerte 
næringene. 
 
Kriterier for tildeling: 

1. For å oppnå støtte skal søker kunne vise til at virksomheten har falt helt eller delvis utenfor 
de generelle kompensasjonsordningene. Det blir lagt vekt på tiltak for lokale virksomheter 
som er rammet av strenge smitteverntiltak i inneværende år, 2021. 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, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 
kompensasjonsordninger. 

2. Søker skal oppgi hvilke kostnader eller tap i 2021 man ønsker å få dekket, samt beløp det 
søkes om. Disse to beløpene danner grunnlaget for beregning av eventuelt tilskudds størrelse, 
sett i forhold til totalt tilgjengelig og antall tilskuddsberettigede. 

3. Søker skal oppgi om det er søkt tilskudd hos andre offentlige instanser, og om det er 
mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene. Hvis ja, skal opplysninger om disse 
forholdene gis. Om det er gitt avslag på ovenstående skal begrunnelsen gjengis kort i 
søknaden.  

4. Søknad skal leveres senest innen midnatt onsdag 7. april 2021. 
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