
 

 

Stortinget besluttet 25. februar å bevilge 1,75 milliarder til kommunene.1 Midlene skal gå til å kompen-

sere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk på grunn 

av pandemien. 

Stortinget har gitt få føringer for hvordan midlene skal benyttes. Ordningen er imidlertid ment å treffe 

bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsord-

ningen.2 Vi er opptatt av at bedriftene behandles rettferdig og etter behov, og vi vil derfor gi våre anbe-

falinger for hvordan midlene best kan fordeles til de bedriftene som trenger det mest. 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter 

Vi mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet som bør være avgjørende for om den omfattes av en 

kompensasjonsordning og hvor mye den får kompensert. Ordninger som dette bør derfor ha klare krite-

rier, som sikrer at bedriftene som trenger det får nødvendig støtte.  

Det er en rekke bedrifter som kan ha behov for ekstra støtte, enten som supplement til kompensasjons-

ordningen, eller fordi de faller helt utenfor. I tilskuddsbrevet er særlig bedrifter i reiselivs-, arrange-

ments- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 

kompensasjonsordninger, nevnt. I den siste gruppen er det mange vekst- og oppstartsbedrifter. Disse 

bedriftene er ofte levedyktige, og faller utelukkende utenfor ordningen fordi de ikke har nødvendig om-

setningstall å sammenligne med fra tidligere år.  

Vår anbefaling er at kommunene utarbeider klare og objektive retningslinjer for hvordan midlene skal 

fordeles. Følgende punkter bør da tas i betraktning: 

• Innretningen bør være enkel og søknadsbasert 

• Bedrifter som er rammet særlig hardt prioriteres.  

o Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/175-milliarder-til-lokale-virksomheter-i-kommu-
nene/id2835904/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210225-
4:26%20PM  
2 Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsbrev - https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf  
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o Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsord-

ninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter 

▪ For vekst- oppstartsbedrifter bør en speile oppsettet for den generelle rettighets-

baserte nasjonale kompensasjonsordningen som dekker uunngåelige faste kost-

nader. Dvs. dekke de samme kostandene, men i stedet for å stille krav om doku-

mentarbar fall i omsetning fra 2019, bør det stilles krav om dokumentasjon for 

tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. 

For disse bedriftene bør det stilles krav om revisorattest for tapt omsetning, tap 

av kontrakter, avbestillinger o.l.  

o Alle lokalt vedtatte nedstengte bedrifter bør omfattes. 

• Pengene fordelens basert på størrelse målt etter omsetning. For vekst- og oppstartsbedrifter må 

eventuell tapt ny/økt omsetning dokumenteres. 

• Konkret søknadsfrist, slik at fordeling kan gjøres i etterkant av frist, og ikke fortløpende. Det 

forhindrer utfordringer som kan følge med «først-til -mølla-regler», og sikrer at bedriftene får 

økonomisk støtte så raskt som mulig samtidig som man klarer å ivareta en god, effektiv og for-

svarlig saksbehandling. 

NHO i Nord-Norge er fremfor alt opptatt av midlene benyttes til å støtte levedyktige bedrifter som er 

ekstra hardt rammet av krisen, og at det ikke må skje på en vilkårlig måte, men etter klar kriterier. Vi vil 

til slutt også presisere at støtten bør fordeles på en slik måte at den bidrar til å gi best mulig helhetlig 

effekt av den samlede virkemiddelbruken. 

Dersom ønskelig bidrar vi gjerne i en diskusjon om hvordan ordningen kan innrettes for best å treffe 

bedriftene som trenger det.  

** 
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