
Agenda; 
- Asker kommune informerer: 

1. Direktør for samfunnsutvikling Per Morstad innleder

2. Kommuneoverlege Meera P. Grepp orienterer kort om smittesituasjonen

3. Næringssjef Asbjørn Flo informerer om kompensasjonsordninger og 

samarbeidet med næringslivet

4. Dialog om situasjonen
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Koronasituasjonen og støtteordninger for 

næringslivet

Status 17.des.2021
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Koronatiltak - Generelle ordninger

✓ Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut året (november 
og desember). Dette er hovedordningen for alle næringsdrivende

• Gir nå innslag på 30 % reduksjon i omsetning (nov+des)

• Inntil 100 % av tapt varelager kan dekkes

• 85 % av faste utgifter dekkes  (husleie, forsikringer etc.)

• Utbetaling/tilbakebetaling sees mot samlet overskudd i 2021

• Næringsministeren har sagt videreføring i 2022 hvis smittesituasjonen fortsetter

✓ Det arbeides med å få på plass en lønnsstøtteordning for å holde flere i jobb

✓ Regjeringen gjeninnfører garantiordningen for banklån (må godkjennes av ESA) 

✓ Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut 
februar
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Koronatiltak - Kommunale ordninger

✓ Den kommunale kompensasjonsordningen styrkes

• Til sammen 1,200 mnok til landets kommuner

• Formelt tilsagnsbrev foreligger ikke enda, trolig over nyår

• Kan bli ca. 18 mnok til lokalt næringsliv i Asker – ref. kommende Askerpakke 4

• Sak til Formannskapet i januar (ref. tilsagnsbrev fra Staten)

✓ Asker kommune forskutterer 5 mnok før jul til de bedriftene som 
har bevilling og som er i drift,  jfr. modell fra Askerpakke 2

• Bedriftene får ca. 10x skjenkeavgiften i kontantstøtte

• Søknad ikke nødvendig og pengene på konto før jul

• Tildelingen vil sees i sammenheng med kommende søkbare ordninger

• Vedtaksgrunnlaget er bagatellmessig støtte – noen bedrifter har nådd 
øvre grense og alle bedrifter ansvarlig gjøres ift. øvre grense
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Koronatiltak – Kulturnæringen

✓ 400 mnok til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem 
til sommeren 2022

• Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke

• Kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer

• Beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019

• Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november

✓ 300 mnok til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022

✓ 100 mnok til musikk- og scenekunstinstitusjoner samt museer som ikke fanges 
av andre støtteordninger for første kvartal 2022

✓ 300 mnok til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for 
eksempel Kulturfondet og Lyd & Bilde fondet
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Koronatiltak – Ansatte/arbeidstakere

✓ Regjeringen forlenger flere av ordningene som utløper i januar til å vare ut februar
Dette gjelder:

• Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

• Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

• Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er 
under 3 ganger grunnbeløpet

• Særreglene med dagpenger for lærlinger

• En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot 
normalt 50 prosent

• Dagpengeretten for lavtlønte
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Koronatiltak – Rådføringskanalen

❑ Rådføringskanalen som tilbyr 4t gratis støtte til ekspert rådgivning 

herunder også støtte til å søke på ulike ordninger. Rådføringskanalen 

drives av Asker Næringsforening (med mange underleverandører innen 

HR, Juridisk, Finans osv.) og finansieres av Asker Kommune.

✓Rådføringskanalen kan nås direkte på epost adr. kontakt@askern.no
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