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Kommunedirektøren si innstilling:
Hemsedal kommune tildeler ekstraordinær kompensasjonsordning del 3 til utvalgte
bransjer/virksomheter med en fordeling av tilskuddsmidlene etter søknad.

Søknadene fremmes på bestemt søknadsskjema og behandles administrativt etter egne kriterier,
prosentvis fordeling av totalsummen innenfor hver bransje, samt en fordelingsnøkkel
bransjespesifikt.
Administrasjonen gis mulighet til å gjøre tilpasninger med tanke på utbetalinger til bedrifter som av
ulike årsaker har vært ekstra hardt rammet av tiltakene i pandemien, dette avgjøres skjønnsmessig.
Hemsedal turisttrafikklag blir vurdert på eget grunnlag der beløpet tas fra en av de fire
bransjekategoriene under.

Tilskuddet rettes mot følgende bransjer.
1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere,
drosje/transport av varer/personer)
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære, kunst,
sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører).
3. Kontorarbeid (bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og kontormedarbeidere,
sekretærer).
4. Butikkhandel med sportsutstyr og butikkhandel med klær
Tildelingskriterier:
1. Kun bedrifter som har operativ virksomhet i Hemsedal kommune kan motta tilskudd.
2. Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd.
3. Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man
mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles
skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.
4. Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 kan ikke motta tilskudd.
5. Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et
minstebeløp på inntil kr 30 000. Noen bedrifter har gått konkurs og startet opp igjen i 2020.
I disse tilfellene vil man måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av bedriftens soliditet.
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6. Bedrifter som har mindre enn 30 prosent reduksjon i salgsinntekter i perioden 15.3.202015.3.2021 kan ikke motta tilskudd.
7. Destinasjon selskapet til Hemsedal kan søke ordningen.
8. Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperioden 2020 kan søke via denne ordningen hvis
de av ulike grunner havner utenfor kompensasjonsordningene. Om en f.eks. har vært stengt i en
periode frem mot mars 2020 – f.eks. oppussing/installasjon, reparasjoner etter skade/brann, at
de er en sesongbedrift eller at bedriften enda ikke hadde startet ordinær drift – alle er grunner
til at man ikke kan vise til reell omsetningssvikt. Behandles skjønnsmessig.
9. Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter
rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar kan søke.
10. Bedrifter som er avskåret fra å søke om statlig kompensasjon i tidligere runder pga.
sesongvirksomhet kan søke og man må gjøre en skjønnsmessig vurdering.
En ser for seg følgende prosentfordeling av totalbeløpet på kr: 8 463 000
Minimumsbeløp utbetalt er satt til kr 30 000 maksimum 600 000 :

1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere,
drosje/transport av varer/personer) og
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære,
kunst, sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører) minus aktivitetsanlegg/Skiheis.
80% av totalbeløpet dvs. kr: 6 770 400
3. Kontorarbeid samt butikkhandel med sportsutstyr og butikkhandel med klær
(bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og kontormedarbeidere, sekretærer)
samt bedrifter som har falt utenfor tidligere løsninger men er innenfor kriteriene over.
10% av totalbeløpet dvs. kr: 846 300
4. Drift av skiheis, fornøyelses- og temaparker
5% av totalbeløpet dvs. kr: 423 150
5. Bedrifter en ikke har klart å fange opp samt klager.
5% av totalbeløpet dvs. kr: 423 150
En ser for seg følgende fordelingsnøkkel innenfor hver bransje:
Omsetning i bedriften (15.3.2020-15.3.2021) X (Avsatt beløp innenfor hver bransje)
Tot. omsetning i bransjegruppen
(Bransjegruppe 1,2,3 el. 4 etter tilsendt regnskapstall)

Formannskapet har behandla saka i møte 20.04.2021 sak 36/21
Behandling
Saka vart handsama etter sak 33/21.
Innstilling vedteke.
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Votering
Samrøystes
Vedtak
Hemsedal kommune tildeler ekstraordinær kompensasjonsordning del 3 til utvalgte
bransjer/virksomheter med en fordeling av tilskuddsmidlene etter søknad.

Søknadene fremmes på bestemt søknadsskjema og behandles administrativt etter egne kriterier,
prosentvis fordeling av totalsummen innenfor hver bransje, samt en fordelingsnøkkel
bransjespesifikt.
Administrasjonen gis mulighet til å gjøre tilpasninger med tanke på utbetalinger til bedrifter som av
ulike årsaker har vært ekstra hardt rammet av tiltakene i pandemien, dette avgjøres skjønnsmessig.
Hemsedal turisttrafikklag blir vurdert på eget grunnlag der beløpet tas fra en av de fire
bransjekategoriene under.

Tilskuddet rettes mot følgende bransjer.
1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere,
drosje/transport av varer/personer)
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære, kunst,
sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører).
3. Kontorarbeid (bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og kontormedarbeidere,
sekretærer).
4. Butikkhandel med sportsutstyr og butikkhandel med klær
Tildelingskriterier:
1. Kun bedrifter som har operativ virksomhet i Hemsedal kommune kan motta tilskudd.
2. Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd.
3. Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man
mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles
skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.
4. Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 kan ikke motta tilskudd.
5. Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et
minstebeløp på inntil kr 30 000. Noen bedrifter har gått konkurs og startet opp igjen i 2020.
I disse tilfellene vil man måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av bedriftens soliditet.
6. Bedrifter som har mindre enn 30 prosent reduksjon i salgsinntekter i perioden 15.3.202015.3.2021 kan ikke motta tilskudd.
7. Destinasjon selskapet til Hemsedal kan søke ordningen.
8. Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperioden 2020 kan søke via denne ordningen hvis
de av ulike grunner havner utenfor kompensasjonsordningene. Om en f.eks. har vært stengt i en
periode frem mot mars 2020 – f.eks. oppussing/installasjon, reparasjoner etter skade/brann, at
de er en sesongbedrift eller at bedriften enda ikke hadde startet ordinær drift – alle er grunner
til at man ikke kan vise til reell omsetningssvikt. Behandles skjønnsmessig.
9. Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter
rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar kan søke.
10. Bedrifter som er avskåret fra å søke om statlig kompensasjon i tidligere runder pga.
sesongvirksomhet kan søke og man må gjøre en skjønnsmessig vurdering.
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En ser for seg følgende prosentfordeling av totalbeløpet på kr: 8 463 000
Minimumsbeløp utbetalt er satt til kr 30 000 maksimum 600 000 :

1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere,
drosje/transport av varer/personer) og
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære,
kunst, sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører) minus aktivitetsanlegg/Skiheis.
80% av totalbeløpet dvs. kr: 6 770 400
3. Kontorarbeid samt butikkhandel med sportsutstyr og butikkhandel med klær
(bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og kontormedarbeidere, sekretærer)
samt bedrifter som har falt utenfor tidligere løsninger men er innenfor kriteriene over.
10% av totalbeløpet dvs. kr: 846 300
4. Drift av skiheis, fornøyelses- og temaparker
5% av totalbeløpet dvs. kr: 423 150
5. Bedrifter en ikke har klart å fange opp samt klager.
5% av totalbeløpet dvs. kr: 423 150
En ser for seg følgende fordelingsnøkkel innenfor hver bransje:
Omsetning i bedriften (15.3.2020-15.3.2021) X (Avsatt beløp innenfor hver bransje)
Tot. omsetning i bransjegruppen
(Bransjegruppe 1,2,3 el. 4 etter tilsendt regnskapstall)
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