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Bakgrunn

• 250 mill. kroner ble bevilget i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling 
til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet 

• Formålet var å gi krisehjelp til lokalt næringsliv som var særlig hardt rammet 
av smitteverntiltak. Det ble pekt spesielt på serveringsbransjen. 

• Drammen kommune mottok 11,48 millioner kroner av bevilgningen.



Vedtak i formannskapet 18.12.20

• Krisepakke til virksomheter med likviditetsutfordringer, i påvente av nasjonal 
kompensasjonsordning som skulle komme 18.01.21

• Målgruppen var serveringssteder med godkjent skjenkebevilling
• Kompensasjon for omsetningssvikt for november og desember 2020 (i perioden det 

hadde vært skjenkestopp), sett opp mot tilsvarende periode i 2019. 
• Nystartede virksomheter kunne søke basert på budsjettert inntekt for november og 

desember 2020
• Bevaringen av arbeidsplasser måtte sannsynliggjøres
• Øvre grense for kompensasjon, kr. 500.000. Ingen nedre grense
• Kunngjøring på kommunens hjemmeside og facebookside
• Tillitsbasert og enkel ordning der rask utbetaling var et hovedpoeng



Prosess

• Ordningens innretning vedtatt av formannskapet - 18.12.20

• Utlysning med lenke til elektronisk søknadskjema - 23.12.20

• Søknadsfrist - 04.01.21

• Utbetaling - 08.01.21



Fordeling av krisepakken

• 58 søknader – søkte til sammen om kompensasjon for kr. 94,3 mill.

• Alle fikk! - beløp varierte mellom ca. kr. 5000 og kr. 500.000

• Gjennomsnittlig utbetaling - 12,17% av omsetningssvikt

• Ble gjort oppmerksom på at noen søkere hadde lagt bruttotall til grunn

• Søknadsskjema kunne tolkes – netto eller brutto omsetning

• 5 søkere hadde lagt inn bruttotall i god tro

• Feil rettet opp - inn-/utbetalinger skjer denne uken – nå utbetalt i 
gjennomsnitt 13,29% av omsetningssvikt



Erfaringer og læringspunkter

• Krisepakken ble svært godt mottatt, særlig fordi utbetalingen kom veldig raskt

• God tilgjengelig for å besvare henvendelser – skaper gjensidig forståelse

• Vanskelig å forutse problemstillinger når kriterier og rutiner skal utvikles på 
kort tid 

• Informasjon/kunngjøring vanskelig med kort tidsvindu rett før høytid

• Enkle kriterier gir mulighet for rask saksbehandling – med risiko for feil og 
avvik

• Feil aksepteres – så lenge de rettes opp

• Tilfredsstillende gjennomføring, og en hardt rammet bransjen har fått en 
håndsrekning i en krevende tid.


