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Kommunedirektørens innstilling:
Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til
kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget budsjettvedtak
23.2.2021.
Ås, 01.03.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
kommunalsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskap
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
KMD, tilskuddsbrev
Fordeling pr kommune
NHO reiseliv - Innspill lokal kompensasjonsordning
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Saksutredning:
Fakta i saken:
Kommunene har gjennom budsjettvedtak i Stortinget 23.2.2021 fått et nytt tilskudd knyttet til
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.
Ås er tildelt kr 5 016 175.
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Ås kommune
Føringer:
 Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig
støtte.
 Tilskudd i form av bagatellmessig støtte prioriteres
 Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019,
2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 Søker må dokumentere utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale
smitteverntiltak.
 Støtte til virksomheter skal fortløpende legges inn i regionalforvaltning.no.
 Sluttrapportering sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom
regionalforvaltning.no.
 I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at midlene
er benyttet i tråd med innholdet i tilskuddsbrevet.
 Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
NHO Reiseliv har i brev datert 26.02.21 gitt følgende innspill til kommunestyrene på hvordan
disse midlene bør fordeles:
 Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter
rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar 2021
 Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen
 Destinasjonsselskapene
Vurdering:
Kommunedirektøren anbefaler at Hovedutvalg for næring om miljø gis fullmakt til å avgjøre
søknadene. Det legges opp til en bred annonsering/kunngjøring av midlene.
Konklusjon:
Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene og tildele midlene.
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