
Agenda; 
- Kort Introduksjon fra kommuneledelsen

- Askerpakke 3 (AP3) og ‘Ventilordningen del 2’ (V2) – modell og økonomisk ramme   ca. 30 min

- Dialog med spørsmål og innspill

Askerpakke 3 og Ventilordningens del 2 – dialogmøte Formannskapet 8 Juni 2021

Se lenke for mer informasjon om støtteordningene på;

https://www.asker.kommune.no/naringsliv/koronastotte/

https://www.asker.kommune.no/naringsliv/koronastotte/
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del 3 og del 4

~10 mnok*
*) estimat

Ulike søkbare ordninger – flere nivåer

2

Ordninger som foretak kan søke staten og statlige organer om – omsetningsfall min30% -> max85%

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

Ventilordningen del 1

22,4 mnok
Ventilordningen del 2

6,9 mnok

Askerpakke 1, 

9 mnok

Askerpakke 2, 

11,6 mnok

Askerpakke 3,
13,1 mnok*

*) hovedsaklig forskuttering av 

signaliserte statlige midler

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3
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Askerpakke 3 (AP3) og ‘Ventilordningen del 2’ (V2) –

modell og økonomisk ramme 
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VENTILORDNING Del 2 (V2) 2021 – 6,917mnok 
Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter som 
er rammet av strenge smitteverntiltak. Lokale forhold skal legges til grunn. 

Kompensasjon for nedstenging/innskrenking grunnet nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2020 og 2021

Ordningen gjelder for følgende virksomheter (2 eller flere ansatte):  
- Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)
- Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)
- Medlemsorganisasjoner som fremmer overnatting og servering i Asker 
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Hvem kan søke?
• Virksomheter må ha vært utsatt for strenge smitteverntiltak og med 2 eller flere ansatte (2 eller flere ansatte)
• Virksomhet i Asker innen NACE kode 55 (overnatting) eller 56 (servering), og/eller er medlemsorganisasjon som fremmer slike
• Kompensasjonsgrunnlag for virksomheter er oppgave over månedlig lønnskostnader til ansatte i virksomhet i Asker i februar 2020
• Om virksomheten i Asker ikke var i normal drift med ansatte i februar 2020, bes om særlig informasjon på lønnsutgifter i 2020/2021
• Overnattingsvirksomheter (kode 55) med restaurant med samlet > 20 mnok i salgsinntekter i Asker gis et grunntillegg på 1 mnok +  

komp. Lønnskostnader
• (er du i tvil ønsker vi at du søker da din søknad kan gi uttelling samt at vi bygger kunnskap om de som faller utenfor)

Kontroll*
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden
• Virksomheter skal ikke motta ‘dobbel’ kompensasjon eks. gjennom andre statlige ordninger
• Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
• Maksimum beløp som kan utbetales er 2 mnok (kode 55 & 56) og 0,4mnok for medlemsorganisasjoner
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)
• Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til 

søknadsfristens utløp som er 24. juni

Frister og behandling av søknad
Søknadsfristen er 24 juni 2021, tildeling vil skje ila andre uken i juli
*) Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen rundt innvilget kompensasjonsbeløp.

‘Ventilordningen del 2’ (V2) – kriterier ifm. utlysningen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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VENTILORDNING Del 1 (V1) 2021 – ny utlysning* av 6mnok
Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der 
statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn

Tre typer ordninger som er søkbare for tidsrommet nov.2020 tom feb. 2021;

1. Tap av Salgsinntekter

2. Tap av Varelager

3. Tap og Skade (ventil i ventilen)

*) NB! – ny utlysning med samme vilkår som innebærer at selskaper som ble innvilget støtte i første utlysning ikke kan søke igjen



Hvem kan søke?
• Kun Asker-registrerte foretak og som ikke søkte om støtte i første utlysningen
• Kun foretak med definerte NACE-koder kan søke om kompensasjon for Tap av Salgsinntekter og Tap av Varelager
• Disse virksomheter skal kunne dokumentere årlig salgsinntekt på mellom 0,5mnok og 30mnok i siste ligning
• Virksomhet skal ha 2 eller flere ansatte
• Virksomheter med andre NACE-koder kan søke på Tap og Skade i kompensasjonsperioden gitt tap på mer enn kr 50.000
• (er du i tvil ønsker vi at du søker da din søknad kan gi uttelling samt at vi bygger kunnskap om de som faller utenfor)

Kontroll*
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden
• Virksomheter skal ikke motta ‘dobbel’ kompensasjon eks. gjennom andre statlige ordninger (kun tap & skade)
• Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
• Kompensasjonsperioden som gjelder er november 2020 t.o.m. februar 2021
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)
• Kompensasjonsnivået i ny utlysning kan ikke overstige nivået fra første runde, max 21% dividende (utbet. som andel i % av godkjente)
• Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til 

søknadsfristens utløp som er 24. juni

Frister og behandling av søknad
Søknadsfristen er 24 juni 2021, tildeling vil skje ila andre uken i juli
*) Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen rundt innvilget kompensasjonsbeløp.

‘Ventilordningen del 1’ (V1) – kriterier ifm. ny utlysning 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/


NACE Koder
Følgende NACE-koder (hovedbransje) er lagt til grunn for å kunne søke:

01-11 Landbruk og produksjon av mat – dog ikke 06 oljeutvinning
47 Butikkhandel – inkl. postordre og handel utenfor utsalgssted
55-56* Drift av hoteller, campingplasser, spisesteder, gatekjøkken, kantiner, catering og barer
73 Reklamebyrå og media
74 Design, fotograf-, takserings- og impresariovirksomhet
75 Veterinærtjenester
78 Rekruttering av arbeidskraft
79 Reise- og opplevelsesarrangører
82 Kombinerte kontortjenester og messe- og kongressvirksomhet. Annet
90 Kunstnere
92 Lotteri og totalisatorspill
93* Idrettsanlegg, treningssentra, fornøyelsesparker, fritidsvirksomhet ellers
94 Organisasjoner
95 Reparasjoner av data, elektronikk, sko og andre varer til personlig bruk
96 Vaskeri, renseri, frisering, renser, skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting

*) Statlig ordning (den generelle) dekker nå varelagersvinn - for nevnte periode . Dette ble avklart etter avsluttet første 
runde. 
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NACE Koder
Følgende NACE-koder (hovedbransje) er ikke med i hovedordningen – kun Tap og Skade* ordningen:

06 olje
13-36, produksjon
41-43, bygg og vedlikehold
45 biler og motorsykler
46 engroshandel
49-52 transport
58-72 bøker, forlag, it, konsulent og rådgivning, utleie, regnskap, revisjon etc.
77 utleie og leasing av anleggsutstyr
80-81 etterforskning, vaktmester, rengjøring og beplantning
85-86 undervisning og helse
87-88 bofellesskap, barnehager, sosiale velferdsorganisasjoner

Askerpakke 3 og Ventilordningens del 2 – dialogmøte næringslivet 14 Juni 2021
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Utvalgte NAC-koder
01-11 (utenom 06), 47, 
55, 56, 73, 74, 75, 78, 
79, 82, 90, 92, 93, 94, 

95, 96

KRITERIER
- Registrert i Asker  og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Nedgang i omsetning i perioden november 2020 tom februar 2021 

(evt. siste 4 mnd. før nov. 20)

Tap av 
Salgsinntekter

Kun NACE-kode 
55-56-93

KRITERIER
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok  og lavere enn 30mnok
- Tap i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap av Varelager 
og andre kostnader

Virksomheter med 
andre enn de utvalgte 

NACE-kodene

•KRITERIER 
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Tap høyere enn 50´ i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap og Skade

HVILKE BRANSJER? KRITERIER HVA DE KAN SØKE

‘Ventilordningen del 1’ (V1) – kriterier ifm. ny utlysning 
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Ventilordningen – resultat første runde (del 1 = 22,4 mnok for Asker)
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Kort om ordningen
Som del av Askerpakke 3 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond/-tiltak. Asker kommune skal etter konkurranse 
totalt tildele 1,5 million kroner til Asker-registrerte foretak som søker ordningen og som er blitt rammet av nasjonale og lokale 
smitteverntiltak. 

Hvem kan søke?
• Virksomheter registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere virksomheter samarbeide om 

søknad/tiltak.
• Virksomheten må ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår. 
• AS eller Enkeltpersonforetak med 2 eller flere ansatte
• Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene 

Kontroll*
• For søknader er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 150.000. Det kan ikke søkes til driftsformål
• Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)

Frister og behandling av søknad
Søknadsfristen er 15 august 2021, tildeling og utbetaling vil skje tidlig september

Omstillingsfond/-tiltak – kriterier ifm. utlysningen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Kort om ordningen:
Asker kommune har som en del av Askerpakke 3 satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for sommeren 2021. Fondet 
skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene. 

Hvem kan søke?
• Virksomheter registrert i Asker kommune kan søke
• AS eller Enkeltpersonforetak
• Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene 

Kontroll*
• Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,-
• Må matche støtten opp mot statlige eller regionale tilskuddsordninger 
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
• Godkjenning fra den statlige eller den regionale tilskuddsordningen må foreligge senest innen 1. desember 2021, om ikke annet er

avtalt. 
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)

Frister og behandling av søknad
Søknadsfristen er 15 august 2021, tildeling og utbetaling vil skje etter nærmere avtale

Gründer- og Innovasjonsfond – kriterier ifm. utlysningen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Kort om ordningen:
Kompensasjonsordningen skal gi støtte til virksomheter som har blitt rammet av nasjonale og lokale 
smitteverntiltak i 2021. 

Asker kommune har besluttet å lyse ledig midler til rammede virksomheter som ikke har kunnet søke, ikke har 
søkt eller ikke har nådd opp på andre covid-19 ordninger hos Staten eller Asker kommune. 

Sosiale entreprenører og enkeltpersonforetak oppfordres til å søke. 

Rammen er 2,5 mnok til denne ordningen. 

NB! Denne ordningen gjelder derfor kun for de virksomhetene som ikke har søkt på andre offentlige ordninger 
for samme formål eller ved søknad fått avslag på disse. 

Ordningen er basert på  følgende kategorier for kompensasjon som er forårsaket av offentlige 
smitteverntiltak*: 

• Tap av salgsinntekter
• Ekstra kostnader grunnet tap og skade

*) - Skjønnsmessig vurdering av smitteverntiltakenes betydning for virksomheten
- Asker kommune vil vurdere de tapte inntekter/ekstra kostnader opp mot årlig salgsinntekt/annen inntekt i et 
normalår

Andre næringer som har falt utenfor –

kriterier ifm. utlysningen 
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Hvem kan søke?
• Har virksomhet i Asker som er i drift
• Virksomheter med hovedkontor i annen kommune kan også søke for den delen av virksomheten som skjer i Asker
• Virksomhet må grunnet smitteverntiltak kunne vise til minimum kr. 100.000 i sum tapte inntekter og ekstra kostnader til tap og skade i 

2020 og hittil i 2021 
• Virksomheten i Asker må kunne dokumentere salgsinntekt/andre inntekter på minst kr 200.000 per (normal) år 

Kontroll*
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden
• 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 forfalte offentlige skatter og avgifter
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)
• Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til 

søknadsfristens utløp som er 30. juni

Frister og behandling av søknad
Søknadsfristen er 30 juni 2021, tildeling vil skje mid. august

Andre næringer som har falt utenfor –

kriterier ifm. utlysningen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Askerpakke 3 (AP3) og ‘Ventilordningen del 2’ (V2) 

- utkast til tidsplan -

Se lenke for mer informasjon om støtteordningene på;

https://www.asker.kommune.no/naringsliv/koronastotte/

https://www.asker.kommune.no/naringsliv/koronastotte/

