
Kommunestyrets vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar kriteriene for tildeling av tilskudd, stort 5,95 millioner 

kroner til lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å tildele tilskudd til enkeltvirksomheter 

innenfor rammen av følgende kriterier: 

 

a. Midlene øremerkes virksomheter registrert i Lier kommune som direkte eller 

indirekte er eller har vært særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale 

smitteverntiltak i perioden 1.11.2020 til dato for utlysning av tilskuddsordningen. 

b. Tilskuddet fordeles forholdsmessig basert på tapt omsetning til søkere som 

oppfyller kriteriene,  begrenset oppad til maks kr. 250 000,-  

c. Tilskudd gis til virksomheter som kan dokumentere eller sannsynliggjør at de 

på grunn av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak har lidd omsetningssvikt 

på minimum 30%. Omsetningssvikten dokumenteres med 

 i. revisorgodkjent regnskap fra driftsåret 2019 og regnskapstall, 

 ii. budsjett-tall eller forventet inntekt for 2020 og den omsøkte perioden, 

dokumentert av regnskapsfører, og 

 iii. saldobalanse for årene 2019, 2020 og månedene januar, februar og 

mars 2021. 

 iv. I særlige tilfeller kan annen dokumentasjon gi grunnlag for tildeling av 

midler. 

 v:For selskaper uten revisjonsplikt er godkjent regnskap gjennom 

autorisert regnskapsfører tilstrekkelig dokumentasjon. Forslaget 

begrunnes med at flere små og mellomstore bedrifter er unntatt 

revisjonsplikt.  Disse bør inkluderes i ordningen. 

d. Virksomheten kan dokumentere eller sannsynliggjøre at tildeling av midler vil 

bidra til å bevare arbeidsplasser. 

e. Virksomheten kan bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er et 

grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig fremtid. 

f) Virksomheter som gis tilskudd etter denne ordningen skal ikke utbetale utbytte 

til eiere i 2021 

  

3. Dersom det gjenstår midler etter første tildeling, vil det åpnes for en ny 

søknadsrunde. 



4. Formannskapet blir muntlig orientert om gjennomføring, erfaringer og 

læringspunkter i formannskapets møte 3.6.2021. 

5. Det legges frem en skriftlig orientering om tildeling av midler for 

formannskapet og kommunestyret i møterunden september/oktober 2021. 

 

 

Kommunestyrets behandling: 

Adnan Afzal (H) fremmet på vegna av H, FRP, SP og KRF følgende forslag: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak med følgende tillegg: 

Nytt punkt 2. c.v: 

"For selskaper uten revisjonsplikt er godkjent regnskap gjennom autorisert 

regnskapsfører tilstrekkelig dokumentasjon." 

Forslaget begrunnes med at flere små og mellomstore bedrifter er unntatt 

revisjonsplikt.  Disse bør inkluderes i ordningen. 

  

  

Hanne Garås (H) fremmet følgende tillegg: 

Ny ordlyd pkt. 2b: 

 

Tilskuddet fordeles forholdsmessig basert på tapt omsetning til søkere som 

oppfyller kriteriene,  begrenset oppad til maks kr. 250 000,-  

 

  

  

Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag: 

Under kriterier for tildeling, ny bokstav  

f) Virksomheter som gis tilskudd etter denne ordningen skal ikke utbetale utbytte 

til eiere i 2021 

  

  

Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag: 

Forslag til endring av punkt 1 

1.    Kommunestyret vedtar kriteriene for tildeling av tilskudd, stort 5,95 

millioner kroner til lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av 



smitteverntiltak.  

  

  

  

Votering: 

  

Forslaget fra Adnan Afzal (H) ble vedtatt enstemmig. 

  

Forslaget fra Hanne Garås (H) ble vedtatt enstemmig. 

  

Forslaget fra Tove Hofstad (V) ble vedtatt enstemmig. 

  

Forslaget fra Kathy Lie (SV) ble vedtatt med 25 stemmer (2H, 10AP, 4FRP, 

3MDG, 4SP, 2SV) mot 15 stemmer (13H, 1KRF, 1V) 

 

 

 


