
Agenda; 
• Kl 10:00 – 10:45

• Informasjon og dialog om koronasituasjon og tiltak i Asker kommune

• • Ordfører Lene Conradi

• • Kommunedirektør Lars Bjerke

• • Direktør for Samfunnsutvikling Per Morstad

• • Kommuneoverlege Meera Grepp

• Kl 10:45 – 11:00

• Dialog – spørsmål og svar

• Kl 11:00 – 11:30

• Informasjon om kompensasjonsordninger – ventilordningen og Askerpakke 3

• • Næringssjef Asbjørn Flo

• • Steinar Bustad Asker Næringsforening

• Kl 11:30 – 12:00

• Dialog – spørsmål og svar
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Covid 19

Regjeringens plan for gjenåpning

Digitalt møte 20 april 2021
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Formål – prioritering, forutsigbarhet og kontroll
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Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer. Før 

det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort 

vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

- Smittesituasjon og sykdomsbyrde

- Kapasitet i helsetjenesten

- Vaksinasjon

For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. 

Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre 

til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, 

må vi vente eller stramme inn igjen. 

Vi ønsker å beholde kontrollen over smittespredningen slik at antall personer som får 

alvorlig sykdom og antallet som dør er lavt. Barn og unge skal prioriteres først i 

gjenåpningen, deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, påpeker Solberg.
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Strategien bygger på
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Tre pilarer

• Nasjonale tiltak

• Regionale tiltakene

• Lokale tiltak

Områder med høy smitte: tiltak 5 – a) b) c)

• Medisinsk faglig begrunnet

• Nødvendig og virkningsfulle

• Forholdsmessig

Fire Trinn

Kompensasjonsordninger/finans/avgiftspolitikk for å dempe konsekvenser og belastninger for arbeidstakere og næringslivet
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Fire trinn

5

Trinn 1 Trinn 3

• Inntil 5 gjester i private hjem.

• Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.

• Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.

• Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

• Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og 

idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste 

plasser.

• Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 

kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

• Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på 

private arrangementer i leide lokaler.

• For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot 

eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

• Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering 

og god avstand mellom gjester.

• Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

• I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige 

konkurranser.

• Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

• Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene 

og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser 

utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

• Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 2 Trinn 4

• Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

• For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp 

har skjedd i slike sammenhenger.

• For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

• Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

• Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

• Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 

dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltagere fra èn kommune.

• Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, 

dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

• For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 

personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

• Reiser innenlands kan gjennomføres.

• Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil 

fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.

• Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet 

vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

• Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

• Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til 

smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det 

kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Reisesertifikat

• For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet 

etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat. Norge deltar også i 

det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i 

tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. 
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Norge mot 2025 – verdiskaping etter korona

• Tillit mellom mennesker, virksomheter og myndigheter er av 

stor verdi.

• Høy grad av tillit kan gjøre det enklere å håndtere 

medisinske, økonomiske og sosiale utfordringer.

• Foretak med relativt høyt innslag av digitalisering og 

automatisering har vært blant pandemiens vinnere.

• Grønn omstilling; Pandemien resulterte i lavere utslipp av 

klimagasser globalt i 2020. De reduserte utslippene har 

kommet hovedsakelig som følge av lavere mobilitet og 

produksjon.

• Unge som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet kan komme 

inn i en negativ spiral, fordi de heller ikke får delta på den 

viktige læringsarenaen som arbeidsmarkedet er.
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Konkurser og nye foretak
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En rekke ekstraordinære tiltak er satt i verk for å øke aktiviteten i norsk næringsliv, hindre 

unødvendige nedleggelser og for å få flest mulig i jobb.
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Kommuneoverlege Meera Grepp

Digitalt møte 20 april 2021
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Dialog – spørsmål og svar

Digitalt møte 20 april 2021
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Agenda; 
- ‘Ventilordningens del 1’ modell og utfall 10 min

Ventilordningens del 2 og Askerpakke 3  – dialogmøte med lokalt næringsliv 20 April 2021



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’ ’(del 1 = 22,4 mnok for Asker)

12

3. Ordninger som foretak kan søke staten og statlige organer om – omsetningsfall min30% -> max85%

Mars 2020                                      13 Nov. 20                                          Feb 2021                                  Mai/Juni??                                       Jan. 2022                           

4. ‘ventilordningen’ del 1

22,4 mnok
4. ‘ventilordningen’ del 2

6,9 mnok

Askerpakke 1 Askerpakke 2
Askerpakke 3

10-12 mnok*
*) kun indikativt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

VENTILORDNING Del 1 2021 

Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der 
statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn

Tre typer ordninger som er søkbare for tidsrommet nov.2020 tom feb. 2021;

1. Tap av Salgsinntekter (~18,4 mnok)

2. Tap av Varelager (~2      mnok)

3. Tap og Skade (ventil i ventilen) (~2      mnok)



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

Utvalgte NAC-koder
01-11 (utenom 06), 47, 
55, 56, 73, 74, 75, 78, 
79, 82, 90, 92, 93, 94, 

95, 96

KRITERIER
- Registrert i Asker  og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Nedgang i omsetning i perioden november 2020 tom februar 2021 

(evt. siste 4 mnd. før nov. 20)

Tap av 
Salgsinntekter

(pott ~18,4 mnok)

Kun NACE-kode 
55-56-93

KRITERIER
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok  og lavere enn 30mnok
- Tap i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap av Varelager 
og andre kostnader

(pott ~ 2 mnok)

Virksomheter med 
andre enn de utvalgte 

NACE-kodene

•KRITERIER 
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Tap høyere enn 50´ i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap og Skade
(pott ~ 2 mnok)

HVILKE BRANSJER? KRITERIER HVA DE KAN SØKE

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’ ’(del 1 = 22,4 mnok for Asker)



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’(del 1 = 22,4 mnok for Asker)



Ventilordningens del 2 og Askerpakke 3  – dialogmøte med lokalt næringsliv 20 April 2021

Agenda; 
- ‘Ventilordningen del 2’ og Askerpakke 3 (AP3) – utkast til modell og prinsipper 20 min



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av 

smitteverntiltak. 

Nå er fordelingen til kommunene klar.    Kommune 3025 Asker -> 6 917 000 kr

 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antall ansatte i overnatting og serveringsbransjen i hver kommune.

 Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.

 75 millioner kroner fordeles til kommuner med mange ansatte innen sesongbasert virksomhet. 

I tillegg er det lagt vekt på at mange kommuner i Viken også er rammet av redusert handel i vinter som 

følge av forsterkede smitteverntiltak med særlig høyt tiltaksnivå.

 (ytterligere 500 millioner kroner som kommunene kan fordele til sine bedrifter, ref Stortingsvedtak som kommer?)

Samlet har regjeringen snart fordelt 3,1 milliarder kroner til kommunene, som kjenner de lokale forholdene best og kan hjelpe det lokale næringslivet gjennom 

krisen. Inkludert i dette beløpet, er et forslag regjeringen vil legge frem for Stortinget, om å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til som kommunene kan fordele til 

sine bedrifter. Denne ordningen kommer i tillegg til den nasjonale kompensasjonsordningen som alle bedrifter i landet har mulighet å søke midler fra.

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’(del 2 = 6,9 mnok for Asker)



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

Vi hadde første møtet i forrige uke går sammen med Asker NForening på de 6.9 mnok som kom til Asker som del av Ventilordningens del 2.

Vi har fra tidligere FSK vedtak om at en Askerpakke 3 skal sees i sammenheng med Ventilordningens del 2 (og det gjør vi).

Vi har fra tidligere FSK møte indikasjon på at politikerne våre vil legge 10-12 mnok i Askerpakke 3 potten.

Vi vet at Ventilordningens del 1 hadde totalt søknadsvolum på ca 100 mnok, men ‘bare’ 22,4 mnok til utdeling (bunnløst sluk).

Innledningsvis tror vi følgende *;

1. Det er naturlig at AK har samme grunnleggende fordelingsprofil som det Regjeringen legger til grunn for ‘distribusjon’ av 

midlene i Ventilordningens del 2

2. Vi tror at det blir riktig at Askerpakke 3 forsterker støtten til de mest populære ordningene med ekstra kommunale penger

-Ytterligere utlysning på de mest populære ordninger der sum godkjente søknader har vært langt høyere enn ramme – gjelder 

særlig statlig ventilordning, gründer- og innovasjonsfond og omstillingstiltak 

3. Vi mener at grupper i lokalt næringsliv som ennå ikke er kompensert/har falt utenom skal inkluderes i Askerpakke 3, eks 

omsetningsgrenser justeres, min og max beløp justeres, ant. ansatte justeres, bedrifter som har sitt virke i Asker men er registrert 

teknisk i annen kommune inkluderes osv.

- Ordninger for næringer som tilsynelatende har kommet ‘dårlig’ ut gjennom Statens ordninger

*) - Viktig å presisere at vi skal har dialogmøte med Næringslivet i Asker 20.April der innspill til Askerpakke 3 er ønsket.

- Viktig også at disse 3 punktene kun er innledende diskusjon og ikke på noen måte godkjent av kommuneledelsen for fremlegging til FSK.

- Viktig også at det i revidert nasjonalbudsjett som kommer snart (11 mai?) er det signalisert nye midler til Koronastøtte.

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’(del 2 = 6,9 mnok for Asker + AP3)



Ventilordningen  – del 1 og del 2 samt Askerpakke 3

4. Ikke-kommunale ordninger som virksomheter kan søke 

kommunen om – ‘ventilordningen’(del 2 = 6,9 mnok for Asker + AP3 ~13,1 mnok)



Dialog – spørsmål og svar

Digitalt møte 20 april 2021
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Back-up 

Asker, zoom


