
Vefsn - kommunal kompensasjonsordning del 7 

Kommunene har fått tilført nye covidmidler fra KDD (Kommunal- og 
distriktsdepartementet) til den kommunale kompensasjonsordningen, og Vefsn kommune 
har totalt inntil kr 555 000 som gjøres tilgjengelig for kvalifiserte bedrifter i kommunen. 
Maksimalt søknadsbeløp fra hvert foretak er kr 100 000.  

Støtten er fra KDD rettet konkret mot virksomheter innenfor servering, overnatting, sport og 
fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og 
utstillingsvirksomhet. Kun søknader fra virksomheter innen nevnte bransjer vil bli vurdert. 

Søknadskriterier 
Følgende gjelder for at søknaden skal bli vurdert: 

• Virksomhet med minimum en ansatt i minst 6 måneder i 2021, registrert med 
forretningsadresse i Vefsn, som viser til tap i forhold til normal drift 

• Det kan kun søkes kompensasjon for perioden 01.11.2021 til 31.01.2022 
• Søknaden må inneholde en god skriftlig forklaring på hvorfor virksomheten er særlig 

hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak 
• Har virksomheten blitt tildelt i runde 1 – 6, kan søknad avslås  
• Om kompensasjon tildeles, vil endelig beløp tilpasses antall innvilgede søkere og 

totalbeløp  

Følgende virksomheter er ikke søknadsberettiget 
• Virksomhet som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019 
• Kommunale foretak, eller virksomheter som eies 100 prosent av Vefsn kommune, er ikke 

søknadsberettiget 
• Virksomhet registrert som FLI (Foreninger og lag) 

Søknad og søknadsbehandling 
• Søknad leveres gjennom Regionalforvaltning. Søk opp ordningen: «Vefsn – kommunal 

kompensasjon del 7» 
• Merk at tilskuddet følger regelverket “Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket", 

og skal dermed ikke registreres som bagatellmessig støtte 
• Søknadsfrist er 20. april 2021, kl. 24:00 
• Søknadene behandles av styret i MON 25. mai 2022 og tildelte virksomheter underrettes 

omgående 
 
Kontakt hos forvalter Mosjøen og omegn næringsselskap: 
Bent Bakkan – 92077399 – bent.bakkan@mon.no 

http://www.regionalforvaltning.no/
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