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2 Revidert veileder H-2496 om kommunal kompensasjonsordning. Oppdatert 17.12.21 
3 13 Tildelingskriterier grunnlagsdata 6. kompensasjonsrunde 

 
 
Saksopplysninger 
 
Tildeling av midler til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter:  
Det vises til korrespondanse i epost 7. januar fra ordfører. 
 
Saltdal kommune har fått tildelt nye kr. 615.000,- til den kommunale kompensasjonsordningen 
for lokale virksomheter. Fordelingen går fram av vedlagte tildelingskriterier. Alle kommunene i 
landet får minst 250.000 kroner hver, mens resten fordeles etter antall sysselsatte i serverings- 
og overnattingsvirksomheter og reisearrangører 1. kvartal 2021.  
  

Vurdering 
Saken tas opp til diskusjon.  

Ivaretagelse medvirkningsråd 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Folkehelse – konsekvenser 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Ingen innstilling.  
 



 
 
Formannskaps behandling i møte den 13.01.2022: 
Ivar Skogset orienterte om saken.  

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, FRP:  

Til innstilligen om fordeling av midler skal det vedlegges en oversikt som viser følgende 

 Omsøkt og tildelt beløp ved tidligere tildelinger av ekstraordinære «korona» midler 

 Hvor mange ansatte bedrifter som søker har 

Forslag fra Truls Paulsen, AP:  

 I denne tildelingsrunden lyses det ut slik at det er i hovedsak bransjene overnatting, servering 
og reisearrangører som kan søke, men det åpnes også for andre bransjer som har vært 
rammet  

 Søkergrunnlaget skal gjelde for perioden 1. november til 31. desember 2021 

 

Saken behandles i formannskapsmøte 8. februar.  

Forslagene fra Jan Arild Ellingsen og Truls Paulsen ble enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak: 

 I denne tildelingsrunden lyses det ut slik at det er i hovedsak bransjene overnatting, servering 
og reisearrangører som kan søke, men det åpnes også for andre bransjer som har vært 
rammet  

 Søkergrunnlaget skal gjelde for perioden 1. november til 31. desember 2021 

Til innstilligen om fordeling av midler skal det vedlegges en oversikt som viser følgende 

 Omsøkt og tildelt beløp ved tidligere tildelinger av ekstraordinære «korona» midler 

 Hvor mange ansatte bedrifter som søker har 

 

Saken behandles i formannskapsmøte 8. februar.  


