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Brev til næringsministeren - Tilskuddsordningene er for lite 
fleksible og treffer ikke utsatt næringsliv i Asker godt nok 

Asker kommune ønsker med dette å videreformidle reaksjoner og synspunkter på de 

gjeldende støtteordningene knyttet til koronatiltak fra bedrifter i Asker, samt uttrykke 

vår bekymring for lokalt næringsliv. 

Mange bedrifter opplever at de ikke vil kunne benytte seg av den ferske 

lønnsstøtteordningen. Det er så mange begrensninger og terskler i ordningen, samt 

at det ikke er mulig med selektiv/delvis permittering, noe som gjør at få vil benytte 

seg av denne ordningen. Mange bedrifter tvinges til å permittere ansatte og stenge 

ned virksomheten til et minimum for å overleve. Egenandelen deres blir så høy at det 

ikke vil gi god nok dekning å benytte lønnsstøtteordningen. Avkortningen for 

omsetningsfall er for stor og burde heller vært slik at man fikk et flatt lønnstillegg fra 

dag én hvis man nådde et visst omsetningstap.  

Et forsiktig anslag nå er at bedrifter flest kun får dekket 20 % av lønnskostnadene 

gjennom ordningen. Når omsetningen uteblir, hjelper det ikke at man «bare» må 

betale 80 eller 90 % av lønnen til sine ansatte. 

For å få den høyeste summen for lønnsstøtte, må bedriften ha 100 % 

omsetningstap. Da dekkes 40.000 kroner per ansatt, begrenset til 80 % av 

bruttolønn. Deretter går kurven bratt ned. Har man omsetningstap på minst 20 %, får 

man 4.000 kroner per ansatt. Næringslivet hadde håpet på en dekning på 50-60 % 

av lønnskostnadene (på nivå med permittering som alternativ), ikke bare 20 % slik 

prognosen er nå.  
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Det samme er tilfelle for den statlige kontantstøtteordningen som kommer sent og 

kun gjelder for november og desember. Nedstengingen er lenger enn desember og 

ordningene burde derfor gjelde også for januar og februar for å gi forutsigbarhet for 

næringslivet. 

Omsetningssvikt på 30 % eller mer i november og halve desember (gjennomsnittet 

før nedstenging) vil gi liten uttelling for mange da november og halve desember for 

de fleste i utsatte næringer var en god måned sammenlignet med 2019. Næringslivet 

ønsker at staten skal beregne omsetningssvikt for desember da 

nedstengningstiltakene kom, noe som ville gitt mange flere mulighet til å oppnå 

kompensasjon.  

Fremover ser det mørkt ut med bortfall av omsetning i siste del av julesesongen 

samt forventninger om tunge måneder i første kvartal der også mangel på 

arbeidskraft vil påvirke inntjeningen om det lettes på restriksjonene og kundene så 

smått kommer tilbake. 

Lokalt næringsliv i serveringsbransjen er positive til avstandskrav og munnbind, men 

har uttrykt seg svært kritisk til hasteinnføring av nasjonale restriksjoner og i 

særdeleshet skjenkestopp og forbud mot servering av alkohol til spisegjester. 

Sistnevnte omtales av bransjen som en stille død der myndighetene kutter hendene 

av restaurantbransjen i en allerede vanskelig tid.  

De fleste blir tvunget til å permittere ansatte, og restaurantene holdes så vidt i gang 

ved at eierne jobber døgnet rundt for å betale permitteringslønnen til øvrige ansatte. 

Alkoholservering til maten er selve livlinen for et lønnsomt antall gjester. Folk 

avbestiller eller blir hjemme som følge av denne begrensningen. Lokalt næringsliv og 

folk flest gir uttrykk for at de ikke forstår forbudet mot å drikke et glass vin eller øl til 

maten. 

Forbud mot alkoholservering medfører også store tapskostnader på 

ferskvarevarelager som følge av at varer går ut på dato og gjestene uteblir. Når 

gjestene og inntektene uteblir finnes det ikke midler til å betale fakturaene knyttet til 

disse varene. Ordninger med lånefinansiering via bankene uteblir eller kommer for 

sent til å avhjelpe situasjonen. 

Bransjen melder at reservene og sparepengene er oppbrukt og at tiden for kraftfulle 

og fleksible kompensasjonsordninger er overmoden.  
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Tilliten til myndighetene er tynnslitt i det brede laget av SMB næringslivet som nå er 

berørt av en ny nedstenging. Restauranteiere, barer og hoteller opplever at Asker 

kommune ikke får midler fra de 208 MNOK som ble tildelt 17. desember.  

Dette er de resterende midlene fra den kommunale kompensasjonsordningen 

(ventilordningen) på årets budsjett og som går til 47 kommuner som har mye av sitt 

næringsliv i serveringsbransjen og som særlig rammes av redusert omsetning i 

julebordsesongen.  

Pengene fordeles til kommuner med en høy andel ansatte i serveringsbransjen, og 

Asker mottok heller ikke kompensasjonsmidler fra den samme ordningen i 4. runde i 

oktober som var rettet mot reiseliv. Oversikten for de 208 MNOK i runde fem viser at 

vinterdestinasjoner som Hemsedal, Gol, Hol osv. også får penger i denne runden.  

Asker fikk imidlertid midler i runde to og som avspeiler samme situasjonen som vi nå 

har med nedstenging av serveringsbransjen. Skuffelsen er derfor ekstra stor nå som 

Asker hverken får støtte til serveringsbransjen og ei heller reiselivsbransjen der våre 

hoteller, opplevelsesgårder og catering virksomheter opplever avlyst julebordsesong. 

At Asker kommune har store virksomheter som IKEA, påvirker fordelingsnøkkelen og 

bidrar til at kommunen ikke får slike midler. Flere nabokommuner som Fredrikstad, 

Lillestrøm og Drammen får rundt 6 MNOK i denne runden, og vi mener at slike 

tilskudd må gis proratert pr. ansatt i nevnte bransjesegment for å avspeile den 

reduserte omsetningen som lokalt næringsliv faktisk blir rammet av.   

Historikken om fordeling til Asker fra 2021 viser: 

 

• Første runde: Asker fikk 22,4 MNOK av 1.000 MNOK, 2,24 % - ordningen var 

bred og tok også hensyn til antall arbeidsledige og antall innbyggere 

• Andre runde: Asker fikk 6,8 MNOK av 750 MNOK, 0,9 % - ordningen var 

begrensende i og med at servering og overnatting veide mest 

• Tredje runde: Asker fikk 12,9 MNOK av 750 MNOK, 1,7 % - ordningen hadde i 

tillegg til servering og overnatting med reisebyråer, lokal handel, 

arrangementer etc. 

• Fjerde runde: Asker fikk ikke noe av de totalt 330 MNOK. Beløp gikk til 

turistdestinasjoner og kommuner knyttet til flytrafikk m.m. 

• Femte runde (17 des.21): Asker får ikke noe av de 208 MNOK som er de 

resterende midlene fra den kommunale kompensasjonsordningen 

(ventilordningen) på årets budsjett.  
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Asker kommune ber på denne bakgrunn nasjonale myndigheter om å gjennomgå de 

ulike støtteordningene med sikte på å utvide ordningene slik at lokalt næringsliv får 

dekket en større andel av sine lønnsutgifter og svikten i omsetningen. Kommunen 

ber også om at gjeldende fordelingsnøkler for kompensasjonsordningene blir vurdert 

på nytt slik at ikke kommuner med store bedrifter får færre midler til fordeling til små 

og mellomstore bedrifter. Ordningen med skjenkeforbud knyttet til matservering bør 

også revurderes på nyåret. 

 

 

Med vennlig hilsen  

  

Lene Conradi 

Ordfører Asker kommune 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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