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Saksutskrift 
 

Statsbudsjett 2021 - Kommunal kompensasjonsordning 
til lokale virksomheter - tildeling av tredje del av 
tilskuddet 
 
Arkivsak-dok. 21/02181-2                   Saksbehandler Ellen Grepperud 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 17.08.2021 23/21 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende endringsforslag:  
Kriterier 

Endring 
Punkt 7, underpunkt 4; «Det kan også søkes om tilskudd for 
omsetningssvikt på over 15%». Enheter med størst omsetningssvikt 

prioriteres overfor de med lavere omsetningssvikt. 
 

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt: 
11. Bedrifter som mottar kompensasjon skal ikke ta ut utbytte i 

regnskapsåret 2021 
 

Votering: 
 Venstres forslag ble nedstemt 7-2 (1V, 1FrP) 

 Rødts forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø vedtar kriteriene beskrevet i vedlegg 1 og 

disse legges til grunn for fordeling av midlene fra kommunal 
kompensasjonsordning, del 3. 

2. Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene og fatter vedtak om 

tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Formannskapet behandler 
eventuelle klager.  

3. Nytt punkt: 
11. Bedrifter som mottar kompensasjon skal ikke ta ut utbytte i 
regnskapsåret 2021 

 

 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 25. august 2021 
 

Carina Engen 
Rådgiver  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø vedtar kriteriene beskrevet i vedlegg 1 og 

disse legges til grunn for fordeling av midlene fra kommunal 
kompensasjonsordning, del 3. 

2. Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene og fatter vedtak om 

tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Formannskapet behandler 
eventuelle klager.  

 
 

Ås, 02.07.2021 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1, Forslag til kriterier for tredje tildeling 

Vedlegg 2, Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning 
Vedlegg 3, Oversikt over tildelte midler, del 1 og 2 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Tildelingsbrev datert 25. februar 2021 

 Tildelingsbrev datert 15 april 2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i hht brev datert 

25.06.21 tildelt Ås kommune kr 4 375 000. Dette er tredje tildeling av tilskuddet 
på kap. 553, post 68 i statsbudsjettet Kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter. 

 
Departementet tildelte første del av tilskuddet 25.02.2021. Da fikk Ås kommune 

et tilskudd på kr 5 016 175 kroner. Andre del av tilskuddet på  
kr 1 408 000 kom 15.04.2021.  

  
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. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale 
virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere 
lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle 
kompensasjonsordningene. Departementet peker spesielt på overnattings- og 

serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag) og 
detaljhandel (utenom dagligvare), samt reisebyråer og -arrangører. Kommunen 

har imidlertid betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter som får støtte, 
avhengig av den lokale situasjonen.  
 

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal 
tilbakebetales til KMD.  

 
Tildelingsrunde, del 1 og 2 
Som en oppfølging av den første tildelingen fra departementet i februar vedtok 

formannskapet 10.03.2021 å gi Hovedutvalg for næring og miljø fullmakt til å 
avgjøre søknadene knyttet til kompensasjonsordning. Formannskapet vedtok 

samtidig å opprette en styringsgruppe bestående av 4 medlemmer fra HNM som 
sammen med kommunedirektøren og Norges Vel skulle utarbeide kriterier for 
tildeling.  

 
Norges Vel ble engasjert til å administrere ordningen i nært samarbeid med 

kommunedirektøren og styringsgruppa. De utarbeidet forslag til kriterier, utlyste 
ordningen og vurderte de 30 innkomne søknadene. I etterkant av utlysningen ble 
Ås tildelt andre del av kompensasjonsordningen og fikk en bekreftelse fra KMD 

på at de to tilskuddene kunne slås sammen til en pott.  
 

På grunnlag av anbefalingen fra styringsgruppa innstilte kommunedirektøren til 
HNM om fordeling av midlene. Tildelingene ble vedtatt av HNM i møte 25.05.21. 
Det gjenstår kr 1 310 949 til fordeling. To av søkerne har klaget på vedtaket. 

Klagesakene legges fram for HNM og formannskapet i august. Hvis klagene blir 
imøtekommet vil deler av restpotten overføres til de virksomhetene som har 

påklaget vedtaket.  
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Kriterier 
I den første tildelingsrunden (del 1 og 2) ble følgende kriterier brukt som 

grunnlag for å vurdere søknadene:  
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 ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp, men 10 000 kr er 
satt som en nedre grense for søknader 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. 
 
Det ble understreket i utlysningsteksten at utmålingen ville bli gjort etter 

skjønnsmessig vurdering og at det ikke kunne forventes å få dekket alle 
tap/utgifter virksomheten har hatt. 

 
Søker måtte sende søknad om midler gjennom www.regionalforvaltning.no, samt 
legge ved søknaden en kort skriftlig redegjørelse for hvordan 

smittevernstiltakene har påvirket økonomien til virksomheten i perioden det 
ønskes kompensasjon for. Søker ble bedt om å dokumentere 

inntektsbortfall/kostnader, og legge ved regnskapsoversikt for 2019 og 2020 
attestert av regnskapsfører/revisor. 
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Vurdering: 
Kommunedirektøren kan ikke se at denne tildelingen er vesentlig annerledes enn 

de to foregående og mener at det kriteriesettet som lå til grunn for disse 
tildelingene også bør benyttes for denne tildelingen. Kommunedirektøren vil 

imidlertid anbefale at det fastsettes et maksimalt søknadsbeløp på kr 500 000.  
 
Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene uten 

unødig opphold. Kommunedirektøren er derfor opptatt av at prosessen ikke blir 
for arbeidskrevende og tidkrevende. Etter at søknadsprosessen er gjennomført 

vedtar HNM tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Formannskapet 
behandler eventuelle klager etter forberedende klagebehandling i HNM. 

 
Styringsgruppas kriteriesett for tildeling legges i hovedsak til grunn også for 
denne tildelingen. Gruppa har derfor utført sitt mandat i henhold til vedtak 

10.03.2021 ved å identifisere kriterier for tildeling.  
 

Kommunedirektøren foreslår for øvrig at restpott som blir igjen etter 
klagebehandling og ny tildeling slås sammen til en pott. Midlene lyses ut på 
Regionalforvaltning.no i august på grunnlag av vedtatte kriterier, og 

markedsføres av kommune og Follo Næringsråd gjennom egne kanaler samt ved 
hjelp av artikkel i lokalavisa. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener at forslag til prosess der HNM vedtar kriteriene og 

videre etter søknadsprosessen fatter vedtak om tildeling etter innstilling fra 
kommunedirektøren vil ivareta alle hensyn i saken. Prosessen vil være ressurs- 

og tidsbesparende og imøtekomme departementets krav om at midlene skal 
tildeles bedrifter uten unødig opphold.  
 

Denne tredje tildelingsrunden skiller seg ikke vesentlig fra de to forgående. 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at styringsgruppas kriteriesett med 

justering for et maksimalt søknadsbeløp, legges til grunn for vurderingen av 
søknadene.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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