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Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til
lokale virksomheter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021)
Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra
Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021). Vi viser også til våre brev av 25. februar
og 15. april 2021.
Dette brevet omfatter tildeling av tredje del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet
på 1 milliard kroner 25. februar 2021. Andre del av tilskuddet på 750 millioner, ble tildelt 15.
april 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.
Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig
opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og virksomheter.
Fordeling og utbetaling
750 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og
serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag),
detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020,
med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune. I tillegg vil
ikke kommuner med beregnet kompensasjon mindre enn 250.00 kroner, få utbetalt midler i
denne runden. Dette for i større grad å målrette ordningen.
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Regjeringen vil, i tråd med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2021 om ytterligere
546 millioner kroner til kommunene dersom det blir behov som følge av omfattende lokale
eller regionale smitteverntiltak, eller dersom deler av reiselivsnæringen ikke kan gjenoppta
aktiviteten.
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig.
Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 750 millioner
kroner. Nærmere informasjon om fordelingen ligger på departementets nettside.
Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader
eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig
av den lokale situasjonen.
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales
til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av
tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD.
Statsstøtteregelverket
Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.
Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre
måter kommunene kan tildele støtte på.
1. Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte
regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for
bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis.
Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det
viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig
støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten
er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke
spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette
skyldes at en spesifikasjon av kostnader tilskuddet skal dekke vil kunne reise
kumulasjonsspørsmål og føre til krav om avkortning. I kommuner som har nedsatt
arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1a-kommunene, regnes denne
avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i sone 1a for ordningen med
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differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra oppmerksomme på dette.
Mange foretak vil fortsatt kunne motta bagatellmessig støtte, men kommunen må i
disse tilfellene undersøke om avgiftsfordelen de siste tre år sammen med eventuell
kommunal bagatellstøtte overstiger maksimumsbeløpet på 200.000 Euro.
2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen. Dersom støtte skal gis med
hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes til EFTAs
overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er
likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen,
kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet
for denne ordningen. Nærmere informasjon om denne muligheten står i veilederens
kapittel 17.
3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av
regelverket. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen
er at denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning
og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået
for bagatellmessig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på
regjeringen.no og regionalforvaltningen. KMD har også laget en veileder til
kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021.
Erfaringene så langt viser at kommunene må hente inn informasjon om de lokale
virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må også vurdere samlet støtte til
hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt
kompensasjon. Departementet anbefaler i slike tilfeller derfor kommunene å bruke den
nasjonalt notifiserte ordningen, for å få et større handlingsrom til å støtte enkelte
virksomheter.
Forhold til øvrig regelverk
Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens
bestemmelser blir overholdt.
Regionalforvaltning, søknadsskjema og krav til rapportering
KMD har laget et forenklet søknadsskjema om virksomhetene kan benytte for å søke om støtte.
I tillegg er det også laget et søknadsskjema for notifisert ordning. Fordelene ved å bruke
regionalforvaltning.no er at rapporteringen vil genereres automatisk, fordi systemet
gjenbruker informasjonen. I tillegg sikrer skjemaet for den notifiserte ordningen at tildelinger
skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.
Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering
sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom regionalforvaltning.no. Følgende
informasjon skal innhentes som et minimum:
1. Foretakets navn og organisasjonsnummer
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2. Tilskuddsbeløp
3. Hjemmel for støtte (bagatellmessig støtte, gruppeunntaksforordningen, Covid-19rammeverket eller andre deler av regelverket for offentlig støtte)
I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen
har benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør
mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal
bekrefte hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.
Departementet vil be fylkeskommunene å veilede kommunene i bruken av
regionalforvaltning.no. i forbindelse med rapportering på midlene.
Kontroll og reaksjoner
Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er
fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf. Bevilgningsreglementet §
10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 §
12.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan be om ytterligere redegjørelse og
dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har
gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.
Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør

Iver Grøtting Prestkvern
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Andøy kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askøy kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland
kommune
Austevoll kommune
Averøy kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Bergen kommune
Bjørnafjorden
kommune
Bodø kommune
Brønnøy kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bømlo kommune
Dovre kommune
Drammen kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Etne kommune
Evje og Hornnes
kommune
Farsund kommune
Fauske kommune /
Fuosko suohkan
Fjord kommune
Flekkefjord
kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
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Fredrikstad
kommune
Frogn kommune
Froland kommune
Frøya kommune
Færder kommune
Gausdal kommune
Giske kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Guovdageaidnu Kautokeino
kommune
Hábmera Suohkan Hamarøy kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hammerfest
kommune
Harstad kommune
Haugesund
kommune
Heim kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand
kommune
Horten kommune
Hustadvika
kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
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Hå kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen
Indre Østfold
kommune
Jevnaker kommune
Kárášjohka Karasjok kommune
Karmøy kommune
Kinn kommune
Klepp kommune
Kongsberg
kommune
Kongsvinger
kommune
Kragerø kommune
Kristiansand
kommune
Kristiansund
kommune
Krødsherad
kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad
kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lillehammer
kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Lom kommune
Lunner kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lørenskog
kommune
Løten kommune
Malvik kommune
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Melhus kommune
Meløy kommune
Midtre Gauldal
kommune
Midt-Telemark
kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Målselv kommune
Namsos kommune
Namsskogan
kommune
Nannestad
kommune
Narvik kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal
kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordre Follo
kommune
Nordre Land
kommune
Nordreisa kommune
Notodden kommune
Nærøysund
kommune
Oppdal kommune
Orkland kommune
Oslo kommune
Porsanger kommune
- Porsáŋgu Porsanki
Porsgrunn kommune
Rakkestad
kommune
Rana kommune
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Randaberg
kommune
Rauma kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Røros kommune
Råde kommune
Saltdal kommune
Sandefjord
kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Sigdal kommune
Sirdal kommune
Skien kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Sogndal kommune
Sola kommune
Sortland kommune
Stad kommune
Stange kommune
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stor-Elvdal
kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Surnadal kommune
Sykkylven kommune
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Sør-Aurdal
kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Varanger
kommune
Time kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tromsø kommune
Trondheim
kommune
Trysil kommune
Tvedestrand
kommune
Tynset kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker
kommune
Ullensvang
kommune
Ulstein kommune
Ulvik herad
Vadsø kommune
Vang kommune
Vefsn kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Vestby kommune
Vestnes kommune
Vestre Toten
kommune
Vestvågøy
kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss herad
Vågan kommune
Vågå kommune
Øksnes kommune
Ørland kommune
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Ørsta kommune
Østre Toten
kommune
Øvre Eiker
kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre
kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åsnes kommune
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