
 

 

  
NHO viser til Regjeringens forslag i Prop. 79 S (2020-2021) og Stortingets vedtak om Kommunal kom-

pensasjonsordning til lokale virksomheter, der alle landets kommuner vil få midler til å kompensere lo-

kalt næringsliv som er særlig hardt rammet av koronapandemien. NHO overbringer her noen innspill til 

den enkelte kommunes innretning av en slik ordning. 

Ordningens intensjon 

I prop. 79 S (2020-2021) skriver regjeringen at hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i 

stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitte-

verntiltak. Kriteriet for tildeling er at kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virk-

somheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Eksempler på hva kommunene kan støtte 

er å avlaste kostnadene til virksomheter som må stenge ned på grunn av smitteverntiltak, støtte til virk-

somheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og støtte til virksomheter som av 

ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Tilskudd til destinasjonsselskaper og 

andre fellestiltak for reiselivet er også et formål for bruk av midlene. Det samme er tilskudd til autori-

serte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien, har stor omsetningssvikt i 

2021. 

NHO vil peke på at ordningens intensjon er å støtte virksomhetene som er rammet av strenge smitte-

verntiltak uavhengig av hvilken næring eller bransje virksomheten driver i. Det er også intensjonen at 

midlene skal utbetales til virksomhetene. Det er ikke meningen med ordningen at midlene skal styrke 

kommunens budsjett på noe vis, eller brukes til gjennomføring av kommunale prosjekter.  

Fordeling og tildeling av kompensasjon 

NHO mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet av restriksjoner som bør være avgjørende for om 

den omfattes av offentlige kompensasjonsordninger. Vi mener dette er i tråd med ovennevnte intensjon 

bak den kommunale kompensasjonsordningen, og et prinsipp som følgelig må være førende også når 

kommunen skal fastsette kriterier for kompensasjon etter denne ordningen.  

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å nedfelle konkrete kriterier som både er treffsikre ift. 

ordningens intensjon og gir rask utbetaling av støtte uten for mye administrasjon for kommunen så vel 
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som for bedriftene. Vi mener likevel følgende momenter bør legges til grunn for fordeling og tildeling av 

kompensasjon etter ordningen: 

• Kriteriene bør fastsettes slik at ordningen treffer alle virksomheter som er rammet av smitte-

vernrestriksjoner. 

• Midlene bør bidra til å skape aktivitet. Å dekke kostnader bedriftene har ved å tilpasse driften til 

strenge smittevernrestriksjoner og kostnader ved nedstenging og gjenåpning vil bidra til det.  

• Vekstbedrifter og bedrifter som har falt utenfor tidligere ordninger bør fanges opp. 

• For å sikre at alle virksomheter som er rammet av smittevernrestriksjoner vil kunne få utbetalt 

støtte etter ordningen, bør den være søknadsbasert.  

• Dersom det av smittevernhensyn er vedtatt lokal nedstenging i en kortere eller lengre periode, 

kan ordningen avgrenses til å omfatte alle virksomheter som er omfattet av slike vedtak og dis-

ses direkte berørte leverandører. 

• For en mest mulig enkel og rask søknadsbehandling og utbetaling, kan det fastsettes sjablong-

messige støttebeløp basert på virksomhetenes størrelse målt etter omsetning. En slik løsning 

kan f.eks. innrettes med tre trinn, der små bedrifter får et beløp, mellomstore et noe høyere be-

løp og de større virksomhetene et ytterligere høyere beløp. 

Vi har forståelse for at noen kommuner vil kunne ønske å foreta en fordeling av midlene mellom ulike 

næringer/bransjer, eller avsette en viss andel av midlene som ventilordning for virksomheter som faller 

på utsiden av den statlige kompensasjonsordningen. Vi mener en slik fordeling i så fall bør bero på sam-

mensetningen av kommunens næringsliv, og fordeles forholdsmessig mellom ulike bransjer basert på 

deres relative størrelse i det lokale næringsliv. Samtidig må fordelingen ikke gjøres slik at virksomheter 

som bør omfattes av ordningen etter dens intensjon faller på utsiden.  

I det tilfellet der en slik bransjevis prefordeling av midlene i ordningen foretas, har vi forståelse for at 

det kan legges til rette for ulik innretning av ordningen for ulike bransjer. For eksempel kan en andel av 

midlene settes av til serveringsvirksomheter og utbetales automatisk til alle med skjenkebevilling, mens 

virksomheter i andre næringer må søke om tildeling. En slik løsning vil kunne medføre raskere utbeta-

ling av kompensasjon til virksomheter i hardt rammede næringer. 

Avslutningsvis oppfordrer vi kommunen til å utarbeide kriteriene for fordeling av midlene etter ord-

ningen i dialog med oss og øvrige parter i arbeidslivet. 

 


