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Forslag til kriterier for tredje tildeling – kommunal 
kompensasjonsordning  
 

1. Virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale 
smitteverntiltak. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil 
prioriteres. Dette gjelder bransjene servering, arrangement, reiseliv og 
treningssentre (eller lignende aktivitets-/sportstilbud). Levedyktige 
virksomheter innenfor andre bransjer som av ulike grunner har falt 
helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, vil 
også kunne vurderes. 

2. Søker må være et foretak med organisasjonsnummer, og må ha 
operativ virksomhet i kommunen (enkeltpersonforetak kan også motta 
støtte)  

3. Bare virksomheter registrert før 12.03.2020 kan søke Ås kommune  
4. Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, 

forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til 
nedbetalingsavtale for dette. 

5. Søker kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under 
avvikling 

6. Tilskuddet er spesielt innrettet mot mindre virksomheter, og 
virksomheter med kjedetilknytning eller virksomheter i konsernstruktur 
ble oppfordret om ikke å søke 

7. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader 
eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak (for perioden 
12.03.2020 frem til søknadsdato). Eksempler på kostnader som det 
kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende): 
 Uunngåelige faste kostnader 
 Merkostnader som følge av smitteverntiltak 
 Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av 

holdbarhetsdato eller annen ukurans  
 Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt på over 30 % 
Det kan søkes om kompensasjon for slike kostnader/tap for perioden 
12. mars 2020 frem til søknadsdato. 

8. Kommunen har fastsatt et maksimalt søknadsbeløp på kr 500 000 og  
en nedre grense for søknader på kr 10 000 innenfor denne ordningen. 

9. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre 
ordninger. 

10. Det vil legges vekt på oppnåelse av størst mulig sysselsetning og 
ringvirkninger/aktivitet. Virksomheter som kan benytte kompensasjon 
til å snu tap til proaktive tiltak kan også vektlegges. 

 


