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Forståelse av forskriften om midlertidig støtte til kommersielle ruter
Vi viser til deres e-poster av 26. september og 7. oktober 2020 om forståelse av forskriften
om midlertidig støtte til kommersielle ruter.
Saken dreier seg om § 4, femte avsnitt i forskrift om midlertidig tilskudd til operatører
av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet
av covid-19, hvor det står:
Operatører som mottar tilskudd i ordningen for kommersielle buss- og
passasjerbåtruter, kan ikke for samme periode motta tilskudd fra den generelle
kompensasjonsordningen for næringslivet.
Denne setningen ble tatt inn i forskriften etter høringsuttalelse fra Skatteetaten, som forvalter
den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Skatteetaten påpeker at inntekter
operatøren kan ha mottatt gjennom andre kompensasjonsordninger skal regnes som sparte
kostnader. Dette fører til at netto tap reduseres. Støtte fra ordningen for kommersielle bussog båtruter vil imidlertid bli regnet som omsetning og inngå i beregning av tilskudd fra den
generelle kompensasjonsordningen. Dette innebærer derfor en gjensidig avhengighet når det
gjelder justering av beregning av støttebeløp, hvor støttebeløpene avkortes mot hverandre
ved justeringer etter begge ordninger.
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For å hindre at tilskuddsmottakere skulle komme i en slik situasjon, ble den generelle
kompensasjonsordningen nevnt særskilt i forskriften, og Samferdselsdepartementet valgte
løsningen hvor operatøren må velge å motta tilskudd fra én av ordningene. Vår forståelse er
at det er vanskelig å forstå ordlyden annerledes enn at dette må gjelde selv om operatøren
har adskilte forretningsområder.
Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør
Ole Rasmus Owe
seniorrådgiver
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