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Hvordan 
søke 

Covidmidler?



Tema

• Innledning og presentasjon av 
ordning

• Hvordan formulere søknaden 
riktig?

• Hvordan dokumentere søknaden 
riktig?



Ordningene

• August 2020: 1,8 MNOK fordelt mellom 26 søkere (snitt 67 576,-)
• April 2021: 3,9 MNOK fordelt mellom 54 søkere (snitt 84 544,-)
• Juni 2021: 2,5 MNOK fordelt mellom 27 søkere (snitt 91 814,-)
• Sept. 2021: 1,2 MNOK fordelt mellom 14 søkere (snitt 87 930,-)
• Des. 2021: 0,7 MNOK fordelt mellom 13 søkere (snitt 55 402,-)
• Restbeløp: 1,879 756 kroner
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Kort om ordningen

• Primær søknadsperiode: 1. november til 31. desember 2021
• Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt kompensasjon, eller 

virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de 
generelle kompensasjonsordningene, kan søke kompensasjon fra 
1. januar og fram til 31. desember 2021, (jmf. «ventilordning»)

• Dette betyr også at virksomheter som har søkt kommunen 
tidligere, og fått avslag fordi virksomheten falt utenfor ordningen, 
vil her få en ny mulighet å søke kompensasjon.

• Virksomheter som tidligere har fått tildelt kompensasjon fram til 
31. oktober, vil kunne søke kompensasjon videre for perioden fra 
1. november til 31. desember 2021.

• Ny søknadsfrist er mandag 17. januar 2022, kl. 23:59



Mål for ordningen

• Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å 
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt 
rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal 
også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere 
lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle 
kompensasjonsordningene.
• Kommunene skal bruke midlene på tiltak til lokale virksomheter som 

er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte 
som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge 
av smitteverntiltak og nedstengning.



Kriterier for måloppnåelse DEFINERT AV KMD

• På nasjonalt nivå vurderer departementet målet som oppnådd 
dersom likviditeten (i form av dekning av ekstrakostnader og tap) 
bedres for det lokale næringslivet.

• I den grad virksomhetene får dekket dokumenterte kostnader og 
tap, anser departementet målet som innfridd.

• Se veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD): (Veileder H-2496)



Hvem kan søke midler?

• Alle virksomheter som kan påvise ekstra kostnader eller tap for 
følge av strenge smitteverntiltak. Dette kan også være 
virksomheter som er rammet av smittetilfeller hvor ansatte må i 
karantene, og aktivitetsnivå må begrenses eller opphøre.

• Virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de 
generelle kompensasjonsordningene

• Virksomhetene må være arbeidsgiver for minst en 
ansatt/deltidsansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket 
er arbeidsgiver)

• Virksomhetene må være lokalisert med adresse i Karmøy 
kommune



Hva kan det søkes om?

• Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader og tap som følger av 
pandemien. Det kan bare søkes kompensasjon for tap i perioden 
01.01.2021 til 31.12.2021. Virksomheter som tidligere har fått tildeling 
kan søke om tap fra 01.11.2021 til 31.12.2021.

• Det er opp til virksomheten å definere hvilke tap som er påført, men 
tapene må relateres til pandemien. Det kan være kostnader til:

• Permitteringer
• Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller karantenepålegg
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak, eller 
• andre kostnader og tap som følge av pandemien.

• Ukurans i varelager kompenseres ikke. Omsetningstap dekkes heller ikke. 
Her vises til nasjonale ordninger.

• Det er ikke begrensninger på søkergrunnlaget, men maksimalt 
tildelingsbeløp er satt til 200.000 kroner pr virksomhet.







Hvordan formulere
søknaden riktig?



Oppbygging av søknaden

1. Beskriv dagens situasjon og på hvilken måte virksomheten er 
rammet av pandemien og pålegg

2. «Direkte henførbare» kostnader beskrives og dokumenteres, 
eventuelt sannsynliggjøres så godt som mulig

3. Kostnader og tap som er «ikke direkte henførbare» må 
sannsynliggjøres ut fra et dokumenterbart forholdstall

4. Beskriv hvordan søknadsbeløpet er framkommet



Noen eksempler på sannsynliggjøring

• Permitteringskostnader
• Antall permitterte
• Antall permitteringsdager X permitteringskostnad/dag = søknadsbeløp
• Dokumenter antall permitterte og permitteringskostnad

• Uunngåelige faste kostander
• Beskriv omsetningsfall og relevant sammenligningsperiode
• Beskriv uunngåelige faste kostnader og summer beløpet for søknadsperioden
• Sum uunngåelige faste kostnader X omsetningsfall i prosent = søknadsbeløp
• Dokumenter omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader



Hvordan 
dokumentere 
søknaden riktig?



Krav til dokumentasjon

• Søknaden må minimum inneholde regnskap for perioden 01.01 til 
og med 31.12.2021, eller den måneden det søkes tap i. Hvis 
virksomheten ikke har fått avsluttet regnskapet kan siste periode 
baseres på prognose.

• Beskrivelse av kostnader og tap som ikke direkte kan 
dokumenteres må sannsynliggjøres. Dette betyr at «beløpet» som 
det søkes kompensasjon for må enten dokumenteres eller 
sannsynliggjøres med et regnestykke som viser forutsetningene for 
«beløpet».

• Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden 
mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke 
godkjennes. Jmf. veilederen fra KMD.





Oppsummering



Hvordan beregnes støtten?

• Først vurderes søknadsgrunnlaget og dokumentasjonen
• Manglende grunnlag eller dokumentasjon kan føre til en 

skjønnsmessig avkortning av søkergrunnlaget
• Søknader med best dokumentasjon prioriteres. Tilskudd til 

læreplasser vil også prioriteres. Forøvrig vil rammen på 3,8 
millioner kroner fordeles etter skjønn. Det gjenstår nå 2,6 millioner 
kroner.

• Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig 
støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». 
Virksomheten kan maksimalt motta 200 000 euro i støtte fra det 
offentlige i de tre siste regnskapsårene. Det er virksomheten som 
har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen.



Kontaktinformasjon

Per Velde, mobil 950 14 278
per.velde@karmoy.kommune.no


