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Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning 
for lokale virksomheter – tiltakspakke 7 
 
1. Hvem kan motta støtte? 

 

 
Alle tilskuddsmottakere må ha operativ virksomhet og forretningsmessig adresse i 
Fredrikstad kommune. 
 

NACE kode Tilleggsvilkår 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  
56.101 Drift av restauranter og kafeer Har skjenkebevilling i Fredrikstad 

kommune  
56.210 Cateringsvirksomhet  
56.301 Drift av puber Har skjenkebevilling i Fredrikstad 

kommune 
56.309 Drift av barer ellers Har skjenkebevilling i Fredrikstad 

kommune 
  
79.110 Reisebyråvirksomhet  
79.120 Reisearrangørvirksomhet  
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  
  
93.292 Fritidsetablissement Innendørs aktiviteter 
93.291 Opplevelsesaktiviteter Innendørs aktiviteter 
  
80.100 Vaktselskaper Har største delen av sin virksomhet 

rettet mot restaurant-  og 
utelivsbransjen 

  
82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet Virksomheten har størstedelen av 

sin virksomhet knyttet til reiseliv, 
event- eller arrangørvirksomhet 

  
90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen 

musikk 
90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen 

scenekunst 
90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt 

annet sted 
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 

  

90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk 
 

90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 
 

90.035 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging 
 

90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted 
 

Virksomheten må ha mindre enn 60 
prosent offentlig finansiering 
 
 
Virksomheten kan ikke være 
registrert som AAFY (ikke 
næringsdrivende virksomhet) eller 
FLI (forening, lag, innretning) 

  
Litteraturhuset Fredrikstad  



2. Utmåling av tilskudd 
 

 Kompensasjonen blir gitt som et tilskudd per årsverk. Årsverk er en betegnelse for det 
arbeid som en arbeidstaker i full stilling kan utføre i løpet av ett år. Ett årsverk utgjør 1750 
arbeidstimer. En virksomhet kan summere opp antall timeverk som blir gjennomført i et 
normalår og dividere dette på 1750. Opererer man med deltidsstillinger, er årsverket 
summen av alle stillingsbrøkene.  
 

 Øvre grense for kompensasjon er 100 000 kroner.  
 

 Tilskuddet gis som del av den nasjonalt notifiserte ordningen. 

 
3. Krav til dokumentasjon 

 
 Alle selskaper som er registrert i bedriftsregisteret under aktuelle næringskoder med 

adresse Fredrikstad, vil få et skjema tilsendt i www.altinn.no. Skjemaet dekker 
dokumentasjonskravet for kompensasjonsordningen.  
 

 Virksomheten må ha arbeidsgiveransvar og minimum én ansatt.  
 

 Det skal innberettes antall årsverk i et normalår. Med normalår menes hvor mange 
årsverk det vil være normalt for virksomheten å ha, slik den er organisert i dag. Det 
kompenseres kun for årsverk gjennomført i Fredrikstad kommune. 

 
 Det skal angis hvilket kontonummer kompensasjonen skal overføres til.  

 
 Eventuelle tilleggsvilkår må dokumenteres, se tabell pkt. 1. 

 
 Ved innsending av søknad i regionalforvaltning.no må virksomheten svare på enkelte 

spørsmål knyttet til type virksomhet, tidligere mottatt støtte og nåværende økonomiske 
situasjon. 

 
 
4. Forvaltning av ordningen 

 
 Alle virksomheter blir tilskrevet. Næringsdrivende trenger ikke å søke på 

kompensasjonsordningen.  
 

 I brevet, som sendes via www.altinn.no, mottar man retningslinjene for ordningen, samt 
et skjema som skal fylles ut og sendes inn. Skjemaet sikrer at kravet til dokumentasjon 
blir ivaretatt. Skjemaet, som skal signeres revisor eller regnskapsfører, vil også fungere 
som en utbetalingsanmodning. 

 
 Dokumentasjonen må sendes inn gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no.  
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