
Agenda

❑ Ulike søkbare koronastøtteordninger på flere nivåer

❑ Askerpakke4 og kommunal kompensasjonsordning runde 7

❑ Totalt fire ordninger hvorav to er søkbare

❑ Søknadskriterier for tap/skade ordningen

Koronastøtte og Askerpakke4 – dialogmøte med FSK 25.jan.22



Koronastøtte og Askerpakke4 – dialogmøte med FSK 25.jan.22

runde 6

4,4 mnok

runde 3

12,9 mnok

Ulike søkbare ordninger – flere nivåer

2

Omsetningsfall min. 30% -> maks. 85% av uunngåelige faste kostnader inkl. 100% på varelagertap

Omsetningsfall maks. 100% gir 40.000 kroner i lønnsstøtte per ansatte, inntil 80% av bruttolønn

Omsetningsfall min.  20 %  gir   4.000 kroner i lønnsstøtte per ansatt

Mars 2020                   13 Nov. 20                                          Feb 2021                                  Mai/Juni                                       Jan. 2022                           

Kommunal 

kompensasjon runde 1

22,4 mnok

runde 2

6,9 mnok

Askerpakke1, 

~4,1 mnok*
*) inkl. kommunale næringsfond Viken 1,4 mnok

Askerpakke2, 

~5,5 mnok*
*) noe restmidler overført til 

2022

Askerpakke3,

~2,8 mnok*
*) noe restmidler overført til 

2022

Nivå 1 (Stat)

Nivå 2 (Stat via AK)

Nivå 3 (AK)

46,6 mnok

12,4 mnok

59 mnok

Askerpakke4,

~14,86 mnok*
*) hovedsakelig 

forskuttering av runde 6 

og runde 7

runde 7

??mnok} 
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Askerpakke4 (ASP4) – Hovedsakelig forskuttering 

av kommunal kompensasjonsordning runde 7

✓ Kommunedirektøren anbefaler at vi forskutterer en Askerpakke4 med 

totalramme på kr. 14,86 mill. som inkluderer tilsagn på 4,36 mill. fra runde 6

✓ Askerpakke4 er spesielt rettet mot små virksomheter som er påført tap/skade av nasjonale 

smittevernstiltak og samfunnets nedstengning siste tre mnd., noen også siste seks måneder. 

Askerpakke4 omfatter støtte til: 

• Virksomheter innen besøks-, overnattings- og serveringsbransjen, inkl. underleverandører og nære samarbeidspartnere

• Små virksomheter inklusive gründere og virksomheter innen landbruket

• Idrett, kultur og frivillighet og deres andel av ren kommersiell virksomhet
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Askerpakke4 (ASP4) – Hovedsakelig forskuttering 

av kommunal kompensasjonsordning runde 7

✓ Kommunedirektøren anbefaler at vi iverksetter en Askerpakke4 bestående 

av fire ordninger. To er søkbare. Ordningene er:

1. Skjenkestøtte (Staten) – kr. 2 mill.
(tilskudd umiddelbart fordelt etter 2021 skjenkeavgiftens størrelse til de med bevilling og som er i drift. 

Søknad ikke nødvendig. Kr. 4 mill. fra runde 6 er allerede utbetalt etter samme modell i des. 21)

2. Kompensasjon for tap og skade (Staten) – kr. 8 mill. 
(kompensasjon til små virksomheter som er påført tap/skade av nasjonale smittevernstiltak og samfunnets 

nedstengning siste tre mnd., noen også siste seks måneder. Søknad nødvendig gjennom egen portal)

3. Rådføringskanalen – utvidet tilbud (Staten) – kr. 0,35 mill.

(Inntil 10 timers juridisk hjelp til virksomheter som ønsker bistand for å kunne vurdere/søke statlige 

støtteordninger/ kompensasjonsordninger. Kort søknad nødvendig)

4. Refusjon av skjenkeavgift 2022 (Asker kommune) – kr. 0,5 mill.
(det foreslås at skjenkeavgift for 2022 ikke blir å innkreve)
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✓Følgende legges til grunn i Askerpakke4:

• Regelen om bagatellmessig støtte gjelder – bedriftene gjøres ansvarlig gjennom aksept av 
tilskudd

• Prorata fordeling og i forhold til antall søkere og ut fra dokumenterte beløp på tap/skade

• Ingen vil kunne motta mer enn kr 500.000,- på de fire ordningene. Ordningene sees i 
sammenheng

• Ordningene ønskes lansert 25 januar 2022 og med søknadsperiode på 14 dager

• Asker kommune vil i utlysningen oppfordre virksomheter som er i tvil om de tilfredsstiller 
kriteriene til ordningene om å søke

• Asker kommune skal legge inn relevante resultater av ordningen som er finansiert av Staten 
på portalen regionalforvaltning.no

• Ordningen forvaltes for Asker kommune av Askershus AS og Asker Næringsforening –
tilsvarende som for ASP1, ASP2 og ASP3
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Askerpakke4 (ASP4) – Hovedsakelig forskuttering 

av kommunal kompensasjonsordning runde 7

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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✓Hvem kan søke? Kriterier som virksomheten må innfri:

• Virksomhet i Asker som er i drift

• Virksomheten har maksimalt 10 ansatte*

• Virksomheten har maksimalt kr.10 mill. i omsetning i året*

• Virksomheter skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale 
og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, eller søke slike

• Virksomheten skal ha betalt alle offentlige skatter og avgifter som reelt er forfalt 

• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges

✓Frister og behandling av søknad:

• 25 jan. – publisering , 14 feb. – søknadsfrist, 18 feb. – ferdig saksbehandlet,  22 feb. - tilsagn

• ?? mars - utbetaling fra Asker kommune

*) Virksomheter som er i tvil / ikke innfrir alle disse kriteriene oppfordres fortsatt til å søke. Juryen 
tar en skjønnsmessige vurdering på disse kriteriene
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Askerpakke4 (ASP4) – Kompensasjon for tap og skade 

Søknadskriterier for ordningen - ramme kr. 8 mill.


