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Bruk av statstilskudd til lokale næringer som opplever særlige utfordringer, som følge av nasjonale 
og lokale smitteverntiltak. 
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Møtebehandling 

Kjell Arne Hermansen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
 
a. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjent regnskap for 2019, eller 

inntektstall for november og desember 2019, skal tall for juni 2020 legges til grunn som 

dokumentasjon for beregnet inntektssvikt. 

 

f. Det foreslås at kommunen maksimalt kompenserer et inntektsbortfall med inntil 0,5 millioner 

kroner pr virksomhet og et minimumsbeløp på kr. 10 000. 

Votering 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 10 stemmer (3 AP, 2 MDG, 2 SP, 1 SV, 2 FRP) mot 5 
stemmer (4 H, 1 KRF) avgitt for forslaget fremmet av Kjell Arne Hermansen (H). 
 

Vedtak i Formannskapet  

a. Drammen kommunes kompensasjonsfond til lokalt næringsliv som opplever særlige utfordringer 

som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak øremerkes utelivsbransjen, med 11,48 millioner 

kroner. 

b. Rådmannen gis fullmakt til å administrere ordningen, etter følgende søknads- og 

tildelingskriterier: 

a. Serveringssteder med godkjent skjenkebevilling kan søke kompensasjon for inntektsbortfall 

som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak.  

b. Inntektsbortfallet skal avgrenses til den perioden de kommunale smitteverntiltakene har 

omfattet skjenkestopp, dvs november og desember 2020, med referanse til godkjente 

regnskapstall for tilsvarende periode i fjor, dvs november og desember 2019.  

c. Inntektsbortfallet må være forårsaket av de kommunale smittevernreglene i Drammen 

kommune om skjenkestopp. 
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d. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjent regnskap for 2019, eller 

inntektstall for november og desember for 2019, skal budsjett-tall og forventet inntekt for 

november og desember 2020 legges til grunn som dokumentasjon for beregnet inntektssvikt. 

e. Det foreslås ingen nedre grense for dokumentert inntektstap.  

f. Det foreslås at kommunen maksimalt kompenserer et inntektsbortfall med inntil 0,5 

millioner kroner pr virksomhet.  

g. Det må redegjøres i søknaden for den forventede bevaringen av arbeidsplasser, som følge av 

de omsøkte midlene.  

c. Formannskapet holdes orientert om fremdrift og status gjennom en muntlig orientering i 

formannskapets neste ordinære møte 2. februar.   

 


