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Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Lakselvdal sprint

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune fikk tildelt kr 659 000,- i kommunal kompensasjonsordning til lokale
virksomheter, del 6. Tilskuddet rettes inn mot å kompensere lokale virksomheter med ekstra
kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Grunnlaget er inntekts- og
kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, og har i utlysningen
ikke satt begrensninger på dette. Hovedprioritet vil allikevel være serverings-, trenings-, transport- og
reiselivsbransjen, samt lag/foreninger som ikke har mottatt støtte tidligere, jfr regelverk som ble
behandlet i formannskapsmøte 20.01.22 i sak 9/22. Saksbehandlingen utføres i henhold til dette.
Søknadene er sendt i eget skjema i portalen regionalforvaltning.no gjennom den notifiserte
ordningen. Dette betyr at virksomheter som tidligere har mottatt støtte må oppgi alle støtte mottatt
for de siste 3 år.
Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen har vært lyst ut på
kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. Den tildelte rammen er fast, og vedtak kan påklages innen
tre uker. Etter behandling i formannskapet avventes utbetaling til klagefrist er gått ut. Ved eventuell
klage må klagen behandles i formannskapet og samtlige tildelinger må eventuelt vurderes på nytt.
Ved søknadsfristen er det innkommet 10 søknader, med søknadssum på totalt kr 745 050,-.
Lakselvdal sprint søker om støtte for tapt inntekt på avlyste arrangement tilsvarende kr 30 000,-.
Dette er en konsekvens av innførte smittevernsrestriksjoner. Lag og foreninger som ikke har fått
støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles kr 48 000,-. Søknaden er berettiget.
Vurderinger:
Lakselval sprint dokumenter tap ved bortfall av arrangementer og er berettiget støtte iht dette. De
ikke har mottatt støtte tidligere fra Balsfjord kommune og det henstilles til å imøtekomme søknaden
og gi tilskudd på kr 30 000,- iht vedtatt regelverk.
Rådmannens innstilling:

• Etter en helhetsvurdering gis Lakselvdal sprint tilsagn om tilskudd på kr 30 000,- over kommunal
kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre aktører
som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge vil det
kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no

Formannskapet 10.02.2022:
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 028/22 Vedtak:
• Etter en helhetsvurdering gis Lakselvdal sprint tilsagn om tilskudd på kr 30 000,- over
kommunal kompensasjonsordning del 6
• Tilskuddet hjemles i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen under Covid-19rammeverket
• Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartement eller ESA kan gjennomføre
kontrolltiltak
• Uriktige opplysninger eller feil grunnlag i søknaden medfører at hele eller deler av tilsagnet
trekkes tilbake
• Ramme for tilsagn er fast og gis under forutsetning av at det ikke fremmes klage fra andre
aktører som har søkt om kompensasjon over samme ordning. I tilfelle eventuell klage tas til følge
vil det kunne bli avkortning i tilsagnet
• Vedtaket kan påklages til formannskapet iht forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra
mottakelse av melding og vedtak, 04.mars 2022
• Utbetalingsanmodning må sendes etter utgått klagefrist, men før medio april 2022. Gjøres via
regionalforvaltning.no

