
Kriterier for femte tilskuddsrunde – kommunal kompensasjonsordning 
 

Kompensasjonsordningen er for lokale virksomheter i Stavanger som er direkte rammet av 
nasjonal skjenkestopp som ble innført fra midnatt, natt til 15. desember 2021. 
Støtteordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter som er direkte rammet av 
skjenkestopp og avhjelpe situasjonen i næringsliv som rammes av smitteverntiltakene som 
ble innført 15. desember 2021. Midlene til bedriftene skal tildeles raskest mulig for å bedre 
situasjonen for bedrifter og deres ansatte. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning 
(godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Alle 
tilskudd i denne tildelingsrunden vil bli gitt under den notifiserte ordningen.  

 

Kort om ordningen 
Regjeringen gjorde 17.desember 2021 en ny fordeling på 208 millioner kroner, som er de 
resterende midlene fra den kommunale kompensasjonsordningen på årets budsjett. 
Stavanger kommune er blitt tildelt kroner 16 947 000 til denne ordningen. Hver 
søker/virksomhet kan motta inntil 800 000 kroner i støtte fra denne ordningen. Dette beløpet 
kan bli justert etter antall søkere som oppfyller kriteriene.  

 

Hvem kan søke 
Virksomheter som er direkte rammet av nasjonal skjenkestopp som trådte i kraft onsdag 
15.12.2021. Virksomheten må oppfylle alle kriteriene nedenfor. 

 Virksomheter som har skjenkebevilling fra Stavanger kommune 

 Virksomheter som har hatt regulær drift i perioden september 2021 – desember 2021. 

 Virksomheter som er registret med følgende NACE-koder 

o 56.101 Drift av restauranter og kafeer 

o 56.301 Drift av pub 

o 56.309 Drift av barer ellers 

o 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 

o 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 

o 90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst 

o 56.210 Cateringvirksomhet 

o 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted 

o Annen næringskode (virksomheter som er registret med en annen 
næringskode kan også søke under forutsetning om at de oppfyller de øvrige 
kriteriene) 

 Salg av alkohol må utgjøre minimum 15 % av samlede salgsinntekter basert på 
terminregnskap for september og oktober 2021 (5 termin) 



o Virksomheter som har startet med aktiv drift etter 01.11.2021 og ikke har 
terminregnskap for september og oktober (termin 5), må legge ved annen 
dokumentasjon av salg og lønnskostnader. 

 Søker må legge ved terminregnskap for september og oktober (termin 5) som er 
godkjent av regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av. Unntaket er 
nyetablerte virksomheter som beskrevet under forrige kulepunkt.  

 Søker må legge ved dokumentasjon over ansatte og årsverk hentet fra Aa-registeret  

 Søkeren må ha forretningsadresse i Stavanger kommune. Foretak som er registrert 
med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Stavanger kan 
også søke.  

 Søkeren må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål 
og/eller forutsetning. 

 

Slik fordeler vi kompensasjonen 
Den totale støtterammen er på 16 947 000 kroner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til 
støtte ut fra kriteriene. Kompensasjon blir fordelt etter en fordelingsnøkkel som baserer seg 
på antall årsverk og samlet lønnskostnad for fast ansatte.  

 


