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Dette er en veldig god ordning som er raskt og effektivt utført av administrasjonen, og det er et veldig 
godt bidrag til en bransje med store utfordringer i dagens pandemisituasjon.  
 
Det er viktig at ordningen blir fordelt så rettferdig som mulig, og at alle blir vurdert etter de samme 
prinsippene og kriteriene. Det er også varslet at det kan komme justeringer av tildelingen. 
 
Etter tilbakemeldinger fra næringen har dette kommet noen merknader: 
 

 Det kan se ut som noen har fått utbetaling 2 ganger med bakgrunn i omsetningsbortfall 
på samme adresse.  
 

 Det kan se ut som om at det ved noen tilfeller er blitt utbetalt støtte med bakgrunn i 
beregningsgrunnlag inkludert merverdiavgift. 
 

Spørsmål:  
 
Vil merknader som nevnt ovenfor bli kontrollert og tildeling eventuelt justert?   
 
Svar 
 
Administrasjonen har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra aktører som har satt pris på midlene, 
og spesielt at de kom så raskt. Det var for mange aktører avgjørende for å avhjelpe en akutt 
likviditetskrise. 
  
Ang kulepunkt 1; 
Etter avklaring har vi forstått at spørsmålet gjelder Bølgen og Moi og Foodgarage Drammen AS, som har 
samme adresse. Forklaringen på dette er slik; Bølgen og Moi avsluttet sin drift ved utgangen av 
november 2020. De har derfor sendt søknad kun for november, der omsetningstap er beregnet ut fra 
omsetningstap i november 2019. Foodgarage Drammen er et nyetablert selskap, med et nytt og utvidet 
konsept, som fra 1. desember 2020 ble etablert i Bølgen og Moi sine tidligere lokaler. Dette selskapet 
har derfor sendt søknad for desember 2020, basert på budsjetterte tall.  
  
Rådmannens vurdering er at dette er i tråd med retningslinjene. 
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Ang kulepunkt 2; 
Kommunen ble kontaktet av to søkere som begge hadde blitt oppmerksomme på at deres søknad var 
basert på bruttotall, mens øvrige søkere hadde lagt nettotall til grunn. De ønsker å betale tilbake det de 
har fått tildelt for mye på grunn av dette. Det er vanlig praksis å operere med nettotall. Søknadskjema 
spesifiserte derfor ikke om det skulle legges inn netto- eller bruttotall. I ettertid ser vi at det kan ha skapt 
rom for misforståelser, noe som selvsagt er uheldig. For å imøtekomme forventninger om kort 
søknadsfrist og rask behandling av søknader, var ordningen i stor grad tillitsbasert. Rådmannen har tillit 
til at alle søkere har lagt inn sine tallgrunnlag i god tro.  
  
Rådmannens vurdering er at når det oppdages feil, bør de rettes slik at midlene kan fordeles på en 
rettferdig måte på alle søkere. Det er derfor sendt ut et brev til alle søkere der vi opplyser om dette, og 
der vi samtidig ber andre som eventuelt har oppdaget at de har lagt inn bruttotall, om å melde ifra. Det 
gis frist for tilbakemelding i løpet av inneværende uke, slik at vi kan omfordele midler og foreta 
etterbetaling neste uke. Fordelt på 58 søkere blir dette små beløp, men fordelingen bør da bli både 
korrekt og rettferdig. 
 


