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Q Har dere en god modell for å skille faste og variable/produksjonsavhengige kostnader? Som eksempel strøm. Vi har 

nedgang i produksjon, men vi kan ikke stenge strømmen når produksjonen er nede i en kortere eller lengre periode på 

grunn av drift av varme, kjølerom, lys, alarm og annet.  

A Nei. Her må det nok foretas et skjønn.  

Q Vi har flyttet og fått ny husleieavtale fra november. Skal den nye husleien tas hensyn til som kost i nov/des? 

A Kostnader som følger av avtale eom er inngått etter 1. september 2020, regnes ikke som fast uunngåelig, jf forskriften 

§ 3-2 (4).  

Q Is the potential support regarding auditor; is that 10.000 pr periode (sept-oct, nov-dec, jan-feb) so 3 times 10.000 ? and 

how does that link into expected cost that KPMG will invoice ? 

A Kostnad til bekreftelse dekkes med inntil NOK 10 000 pr søknad. Evt. ytterligere kostnader som oppstår vil ikke bli dek-

ket. Her antar vi at det må gjøres et skjønn ved søknaden som kan korrigeres etter at den faktiske kostnaden er fast-

lagt.  

Q Kan man få dekket husleiefaktura som faktureres til fremleier, dersom fremleier ikke får støtte (for eksempel fremleier 

har ingen ansatte)? 

A Ved fremleie må kostnaden reduseres med inntekter fra fremleien.   

Q Vet dere hvor man melder inn kostnader til revisor/regnskapsfører (den delen som nå kan dekkes ved kontroll)? 

A Pt. noe uklart, men vi antar at det blir en egen post i søknadsskjemaet.  

Q Vi skal oppgi inntekter fra andre støtteordninger i forbindelse med Korona, vil BIO midler (fra Fylkeskommunen) regnes 

som slik inntekt? 

A Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og 

inntektssikring gitt ifm koronapandemien, se forskriften § 2-2 (2).  

Q Hva er bakgrunnen for at man nå må å beregne omsetningsfallet for to mnd av gangen kontra pr måned i den tidligere 

ordningen? Slår negativt ut for oss. 

A Følger mva-terminene, og antas å gjøre kontroll enklere. I tillegg vil arbeidet pr. søknad være mindre når man slår sam-

men to måneder. 

Q Gjelder 15.000 grensen i denne ordningen også? Slik at søknader mellom 5 og 15.000 går rett i gjennom uten attesta-

sjon. 

A Nei. Ingen grense foruten om at beløp under NOK 5 000 ikke utbetales.  

Q  Ettergitt deler av husleie fra tidligere i periode. Kan det tas med på ny søknad eller må tidligere søknad rettes opp? 

A Her må tidligere periode korrigeres. Den delen av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskravet 

knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.  

Q Gjelder den nye ordningen fortsatt kun bedrifter som er startet før Mars? Vi er etablert 24.4, og får per nå ingen støtte.  

A Ja. Må være registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret før 1. mars 2020.  
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Q Vi har store månedlige leasingkostnader. Vi har fått utsatt betaling/forlenget leasingperioden. Men leasingselskapet 

har løst dette ved å kreditere tidligere sendte faktura (istedenfor å utsette forfallsdato), og heller forlenget leasingpe-

rioden. F.eks, kan leasing for april, mai og juni 2020 bli kreditert, mens man betaler for 3 mnd. lenger enn opprinnelig 

avtalt. Får man dekket dette, da det opprinnelig gjelder for for eksempel april, mai og juni? 

A Den delen av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskravet knyttet til kostnaden ettergis eller 

reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.  

Q Hvilken kostnad til revisor/regnskapsfører kan legges til grunn ved søknad for et konsern - kr 1000 eller kr 10000 pr 

konsernselskap?  Beklager - ble en 0 for lite… 

A Dekkes med 80 % men maksimum NOK 10 000 pr tilskuddsperiode. Søkes det som konsern så vil maksimalt være NOK 

10 000.  

Q Omtaler dere kjapt hvordan man skal hensynta eventuelle fusjoner i perioden? Særlig hva som er sammenlignings-

grunnlaget/referanseperioden? Og hva om man for eksempel fusjonerte med virkning 1. oktober 2020 (midt i sept/okt 

perioden …) 

A Noe uklart og må vurderes nærmere. Ved fusjoner i sammenligningsåret kan omsetning fra overdragende selskap med-

regnes.   

Q Skal inngåtte vedlikeholdsavtaler på maskiner og utstyr inngå i faste kostnader? 

A Nei 

Q Når man har flyttet pr 1/11-20 , kan ingen av de avtaler man da har inngått tas med? 

A Kostnader som følger av avtale som er inngått etter 1. september 2020, regnes ikke som fast uunngåelig, jf forskriften § 

3-2 (4). Leiekostnader frem til 1. nov. antar vi må kunne tas med.   

Q  Kan vi ta med kostnader til regnskapsfører som er ansatt i selskapet? 

A Nei 

Q I tidligere søknadsordning var det kun daglig leder og styreleder som kunne sende inn og godkjenne søknas om kon-

tantstøtte. Dette ble veldig omstendelig, all den til det var administrasjonen som fulgte opp dette. Ved at ny søknad 

skal godkjennes av revisor, kan da andre i administrasjonen legge ut grunnlag for søknad kontantstøtte før revisors 

godkjenning. 

A Samme som etter forrige ordning som må søke, dvs bl.a. daglig leder eller styreleder.  

Q Hva med kostnader knyttet til varelager som må kastes fordi de går ut på dato? Kan man ta dette med i søknaden?   

A Nei 

Q  Ved omsetningsfall på 90% i sept/okt. Vil da kompensasjonsprosenten for perioden bli 60% (70-10)? 

A Man vi få dekket 63% av FUUK. Omsetningsfall 90%* Justerinsfaktor70% 

Q Kan du søke hvis selskapet ditt ikke har revisjonsplikt eller ikke har bruker autorisert regnskapsfører til å føre regnskap? 

A Ja, men søknaden må likevel attesteres. 

Q Anses gevinst ved salg anleggsmidler som inntekt? 

A Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester, se forskriften § 2-2.  Salg av anleggsmidler vil ikke fall 

inn under den definisjonen.  

Q Hvis en leiekontrakt er inngått før 01.sept, men starter først 1.okt, kan denne kostnaden tas med? 

A Ja 

Q Kva er forskjellen mellom denne kompensasjonsordninga og den forgje kompensasjonsordninga? 

A Den nye ordningen er mye likt den gamle, men det er enkelte endringer bl.a. justeringsfaktorene.  


