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Kommunedirektørens innstilling:
Kommunedirektørens anbefaling i vedlagte tabell datert 24.09.21 om fordeling
av midler fra kommunal kompensasjonsordning, tredje tildeling vedtas.
Ås, 24.09.2021
Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef
Teknikk, samfunn og kultur

Ellen Grepperud
Virksomhetsleder
Samfunnsutvikling

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for næring og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for næring og miljø
Vedlegg:
1. Kommunedirektørens anbefaling om fordeling av kommunal
kompensasjonsordning - tredje tildeling, datert 24.09.21 – Unntatt
offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1.
2. Kompensasjonsordning Ås runde 2_søknader med vedlegg – Unntatt
offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1.
3. Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning fra KMD
Saksbehandler sender vedtaket til:
Alle søkerne
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Saksutredning:
Fakta i saken:
Bakgrunn
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. HNM vedtok i møte 25.05.21 fordelingen av
disse midlene. Det gjenstår kr 1 310 949 til fordeling fra de to første tildelingene.
Til sammen er det derfor nå kr 5 685 949 til fordeling.
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.
Norges Vel er engasjert til å administrere ordningen i nært samarbeid med
kommunedirektøren.
Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) vedtok kriteriene for den tredje
tildelingsrunden og prosess for behandlingen av søknadene i møte 17.08.2021.
Der vedtok HNM følgende:
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
Kriteriene vedtatt av HNM 17.08.2021
HNM vedtok at følgende kriterier skulle ligge til grunn for den tredje
tildelingsrunden:
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.
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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):
a. Uunngåelige faste kostnader.
b. Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
c. Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av
holdbarhetsdato eller annen ukurans.
d. 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. Maksimalt søknadsbeløp er kr 500 000, 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.
11.Bedrifter som mottar kompensasjon skal ikke ta ut utbytte i regnskapsåret
2021
Prosess
Tilskuddsmidlene ble utlyst på regionforvaltning.no 1. september med
søknadsfrist 17. september. Ordningen ble markedsført via kommunens nettside,
Follo næringsråd sine kanaler og via en artikkel i Ås avis. Det er kommet inn 15
søknader som er vurdert i hht de kriteriene som ble vedtatt av HNM i møte
17.08.21.
Vurdering:
Det har kommet inn totalt 15 søknader til kommunal kompensasjonsordning til
lokale virksomheter, runde 3. Dette er en halvering fra foregående runde, hvor
det kom inn 30 søknader. Dette er på linje med liknende 'trend' sett for
eksempel i Ullensaker, som også har en betydelig nedgang i søknader fra forrige
runde.
Det søkes om totalt 5 488 851 kroner, men det er verdt å påpeke at to av
søknadene overskrider maksbeløpet det går an å søke om, og dette bidrar til å
blåse opp totalbeløpet noe. I likhet med i forrige runde har søknadene vært
mangelfulle. Det er derfor brukt mye tid på å følge opp majoriteten av søkerne
for å få riktig informasjon og dokumentasjon.
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Kommunedirektørens anbefaling om fordeling av midler med begrunnelse ligger
vedlagt. Den innebærer at det til sammen deles ut kr 1 656 200.
Slik anbefalingen foreligger nå, gjenstår det derfor 4 029 749 kroner. Det kan
være at noen av søkerne klager på at de ikke har fått tilskudd eller har fått for
lite tilskudd. Det er derfor hensiktsmessige at det gjenstår noe penger til
fordeling. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at midler som ikke er gitt
som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til KMD.
Økonomiske konsekvenser:
Dette er tilskudd som i sin helhet kommer fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Saken har derfor ingen økonomiske konsekvenser
for kommunen utover administrasjon av ordningen.
Miljømessige konsekvenser:
Nei
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektørens anbefaler at fordeling av midler fra kommunal
kompensasjonsordning, tredje tildeling, vedtas slik det framgår av vedlagte
tabell datert 23.09.2021.
Kan vedtaket påklages?
Ja
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

Hovedutvalg for næring og miljø 28.09.2021

Side 5 av 5

