
 

 

NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale 

virksomheter 

 

 
Regjeringen foreslo i prop. 79s (2020-2021) en Kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter og Stortinget vedtok og utvidet ordningen 23.februar:  

 
Komiteens flertall, mener at den første utbetalingen bør utvides med 500 mill. kroner til totalt 1 mrd. 

kroner. Av disse fordeles 500 mill. kroner til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet og 

til de kommunene som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D etter 

covid-19-forskriften kap. 5. De resterende 500 mill. kroner skal fordeles som en grunnbevilgning til 

alle landets kommuner, basert på innbyggertall. Videre mener flertallet det er viktig at den endelige 

fordelingen avgjøres på bakgrunn av de nyeste tilgjengelige ledighetstallene og nyeste tilgjengelig 

informasjon om hvilke kommuner som har vært omfattet av smitteverntiltak etter covid-19-forskriften 

kap. 5. Dette for å sikre at ordningen treffer på best mulig måte. 

 
NHO Reiseliv er svært glad for at en slik ordning er foreslått, og håper at kommunene raskt fatter en 
beslutning om hvordan midlene skal fordeles, slik at kriteriene er klare når utbetalingen skjer, 
samme hvor mye av potten som vil komme kommunens bedrifter til gode.  Vi minner om 
intensjonen bak ordningen:  

 

Regjeringen legger vekt på at midlene skal fordeles til kommunene på en rask og enkel måte og legger 

derfor ikke opp til at kommunene må søke på ordningen. 

 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kriteriet for tildeling er at 

kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak til gode.  

 

Eksempler på hva kommunene kan støtte er å avlaste kostnadene til virksomheter som må stenge ned 

på grunn av smitteverntiltak, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og 

serveringsnæringene, og støtte til virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 

kompensasjonsordninger. Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også 

et formål for bruk av midlene. Det samme er tilskudd til autoriserte besøkssentre for natur og 

verdensarv som på grunn av pandemien, har stor omsetningssvikt i 2021. 

 

Støtten kan gis til bedriftene etter søknad til kommunen. Foretak kan få inntil 200 000 euro over tre år 

i bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte gis til virksomheter der kostnadene støtten skal dekke, 

ikke er spesifisert. En del virksomheter kan ha uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte. 

Det er da mulig at midlene kan tildeles til virksomhetene etter covid-19-rammeverket. 

 

 

 

Til kommunestyrerepresentantene  

 

Vår dato: 
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Vi ønsker med dette å gi våre innspill til prioriteringer i fordelingen:  

Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og 

bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22.  januar 2021 

 
Disse bedriftene ble stengt over natten noe som medførte nye, kostbare permitteringsrunder for 
allerede hardt pressede virksomheter, råvarelagre som måtte kasseres og stor usikkerhet om hvor 
lenge man måtte ha stengt.  Disse bedriftene kan identifiseres av serveringsbevilling og/eller 
serveringsbevilling. Utbetaling kan f.eks. skaleres basert på antall ansatte i bedriften.  
 

Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen  

Det kan være mange ulike grunner til at en bedrift havner utenfor kompensasjonsordningen. Svært 
mange melder til oss at de var stengt i en periode frem mot mars 2020 – det kan skyldes 
oppussing/installasjon, reparasjoner etter skade/brann, at de er en sesongbedrift eller at bedriften 
enda ikke hadde startet ordinær drift – alle er grunner til at man ikke kan vise til reell 
omsetningssvikt. NHO Reiseliv mener at når dette er bedrifter som fortsatt eksisterer ett år etterpå, 
så er dette fordi de er levedyktige bedrifter som fortjener å få sine uunngåelige faste utgifter 
kompensert på linje med andre. Vi ber derfor kommunene om å vurdere en egen pott for slike 
reiselivsbedrifter i sin kommune.  De aktuelle bedriftene må selv gi seg tilkjenne til kommunen og 
dokumentere sine uunngåelige faste kostander.  

Destinasjonsselskapene  

De fleste kommunene er medeier i et destinasjonsselskap sammen med lokale reiselivsaktører. De 
aller fleste destinasjonsselskap er organisert slik at de ikke faller innunder 
kompensasjonsordningen, men de mister inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra 
rammede reiselivsbedrifter. Regjeringen nevner spesifikt destinasjonsselskapene som en mottaker 
av midlene og NHO Reiseliv støtter dette. En mulig løsning vil være å kompensere 
reiselivsbedriftenes kontingent på 2019-nivå.  
 
 
Vi mener alle kommuner inkludert i ordningen bør forsøke å kompensere alle tre typer bedrifter, 
men prioritere mellom dem etter situasjonen i sin kommune.  

Med hilsen 

 

Kjersti Aastad 

Politisk rådgiver  

NHO Reiseliv  


