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Veiledning til hvert felt i søknaden 

Erklæring: «Jeg erklærer at jeg har gjort meg kjent med regelverket og 
at foretaket faller inn under ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene 
er riktige, at de kan dokumenteres og at det på forespørsel kan legges 
frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Jeg skal 
opptre aktsomt og lojalt, og skal varsle Medietilsynet om eventuelle 
feil» 

Ved å velge «Erklærer» bekrefter du at du har gjort deg kjent med 
regelverket og at foretaket du søker for faller inn under ordningen. Du 
bekrefter også at opplysningene du leverer er riktige og dokumenterbare, 
samt at dere på forespørsel kan legge frem bekreftelse fra revisor eller 
autorisert regnskapsfører. Dere trenger ikke å innhente denne bekreftelsen 
før en eventuell forespørsel om bekreftelse foreligger fra Medietilsynet. 

Hvis du velger å fylle ut «Erklærer ikke» vil Medietilsynet avslå søknaden 
siden det er et krav at søker skal gjøre seg kjent med regelverket for å få 
innvilget kompensasjon. 

Medietilsynet viser til forskriften § 11 (5) 

 

Felt 1: «Foretakets navn» 

Du skal her søke opp foretaket du søker på vegne av. Begynn å skrive ut 

navnet på foretaket og velg deretter riktig foretak i listen. Hvis foretaket du 

skal søke for ikke befinner seg i denne listen, ber vi deg ta kontakt med 

Medietilsynet på koronakompensasjon@medietilsynet.no 

OBS: Dette feltet finnes i et eget skjermbilde før hovedskjemaet. I 

hovedskjemaet vil feltet være ferdig utfylt. 

 

 

Søker skal erklære at vedkommende har gjort seg kjent med regelverket og at 

foretaket faller inn under ordningen. Søker skal bekrefte at opplysningene er 

riktige, at de kan dokumenteres og at det på forespørsel kan legges frem 

bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søkeren skal opptre 

aktsomt og lojalt, og skal varsle Medietilsynet om eventuelle feil. 

 

 

mailto:koronakompensasjon@medietilsynet.no
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Felt 2: «Mediets navn» 

Du skal her fylle ut navnet/navnene på mediet/mediene du søker på vegne 

av. Hvis du søker for flere medier ønsker vi at disse adskilles med et 

komma. 

Medietilsynet viser til forskriften § 11 (3) punkt a 

 

Felt 3: «Har mediet en utpekt redaktør?» 

Hvis du velger «Nei» vil Medietilsynet avslå søknaden med begrunnelse i at 

mediet det søkes for ikke faller inn under formålet til ordningen. 

Medietilsynet viser til forskriften §§ 1 og 4 

 

 

Felt 4: «Hva er redaktørens navn?» 

Hvis du fyller ut søknad for flere medier ber vi deg fylle inn redaktøren til ett 

av mediene og skrive redaktørens tilhørighet bak navnet, eks. «Navn 

Navnesen (Medie)». Skriv inn de øvrige redaktørers navn, epost og 

tilhørighet inn under merknadsfeltet ved skjemaets slutt (felt 25). 

 

Søknadsskjemaet skal blant annet inneholde følgende opplysninger: 

a. navn på mediet eller mediene som det søkes kompensasjon for, samt 

ansvarlig redaktør for det enkelte medium 

§ 1 Formål 

 

Denne forskriften etablerer en midlertidig kompensasjonsordning for 

redaktørstyrte medier som har hatt omsetningsfall som følge av COVID-19-

utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at disse mediene i størst mulig 

grad kan opprettholde sin redaksjonelle virksomhet.   

§ 4 Medier som omfattes av ordningen 

Denne ordningen gjelder kun for medier som faller inn under virkeområdet til 

medieansvarsloven jf. medieansvarsloven § 2 og som har utpekt en redaktør jf. 

medieansvarsloven § 4. 
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Felt 5: «Hva er redaktørens epost?» 

Hvis du fyller ut søknad for flere medier ber vi deg fylle inn eposten til 

redaktøren du skrev inn i forrige felt. Skriv inn de øvrige redaktørers navn, 

epost og tilhørighet inn under merknadsfeltet ved skjemaets slutt (felt 25). 

 

Felt 6: «Skal mediets omsetningsfall beregnes etter § 6 (4) i 

forskriften?» 

Du skal i dette feltet fylle inn ett av følgende alternativer 

• Vanlig beregning 

o Omsetningsfallet for 2020 beregnes mot samme periode for 

2019, justert med mediets prosentvise endring i omsetning fra 

januar/februar 2019 til januar/februar 2020. 

• Beregning etter § 6 (4) 

o Omsetningsfallet for 2020 beregnes mot gjennomsnittlig 

månedlig omsetning for januar og februar 2020 

Når skal mediets omsetningsfall beregnes etter § 6 (4)? 

a) Når mediet er etablert etter 31. desember 2018, eller; 

b) Når mediet på bakgrunn av omstrukturering av foretaket som gir 

ut mediet ikke kan finne den relevante omsetningen for januar 

2019, februar 2019 og perioden 15. mars til 30. juni 2019. 

Medietilsynet viser til forskriften § 6 (4) 

 

Felt 7: «Hva var driftsresultatet for 2019?» 

Felt 8: «Hva var driftsresultatet for perioden 15. mars til 30. juni 2019?» 

(NYTT FELT) 

Felt 9: «Hva var driftsresultatet for perioden 15. mars til 30. juni 2020?» 

Du skal i disse feltene fylle ut et heltall, ikke bruk desimaler. 

Medier som er etablert etter 31. desember 2018, eller som på bakgrunn av 

omstrukturering av foretaket som gir ut mediet ikke kan finne den relevante 

omsetningen for ett år siden til sammenligningen etter første ledd, skal bruke 

gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 

2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. 



 

4 

Felt 9 danner grunnlag for beregning av driftsresultatet for perioden det 

søkes kompensasjon for. Felt 7 og 8 danner grunnlag for eventuell 

avkortning ettersom driftsresultatet for perioden det søkes kompensasjon for 

ikke kan være høyere enn driftsresultatet for tilsvarende periode i 2019. Se 

egen veileder (trykk her) for en beskrivelse av hvordan driftsresultatet for 

kompensasjonsperioden beregnes.  

Ved vanlig beregningsmodell (se felt 6) vil Medietilsynet beregne 

kompensasjon etter begge modeller for avkortning, se § 10 (3), og benytte 

modellen som er gunstigst for søker. 

Hvis mediets/medienes omsetningsfall skal beregnes etter § 6 (4) (se felt 6), 

skal søker her legge inn budsjettert driftsresultat for 2020 i felt 7. Det 

budsjetterte driftsresultatet for perioden må ha vært utarbeidet senest 29. 

februar 2020, jf. forskriften § 10 (5). I felt 8 skal du fylle inn «-1». Ved 

beregningsmodell etter § 6 (4) vil Medietilsynet bruke felt 7 til avkortning. 

Inntekter fra innstikk i avis e.l. skal regnes som omsetning etter § 6 (2) b. 

Medietilsynet viser til forskriften § 10 (4) og § 6 (2) for beregning av 

driftsresultat og omsetning. 

 

§ 10 (4) Beregning av driftsresultat etter tredje ledd skal baseres på følgende 

inntekter og utgifter: 

a) Med inntekter menes mediets omsetning i henhold til § 6 andre ledd for 

den aktuelle perioden.  

b) Direkte kostnader knyttet til produksjon og utgivelse av mediet for de 

aktuelle periodene skal henføres direkte. 

c) Eventuelle felleskostnader skal beregnes slik at mediets andel av 

foretakets eller konsernets felleskostnader settes lik mediets andel av de 

totale inntektene i foretaket eller konsernet i den aktuelle perioden. 

 

§ 6 (2) Med omsetning menes: 

a) inntekter fra brukerbetaling som gir tilgang til foretakets 

medieprodukter, herunder inntekter fra abonnement, 

medlemskontingent løssalg eller distribusjonsinntekter.  

b) inntekter fra salg av markedsføring som inngår i foretakets 

medieprodukter, herunder reklame, rubrikkannonser, sponsing eller 

produktplassering som er utført. Inntekter fra salg av annonseplass i 

produkter som eies av andre, eller andre relaterte tjenester som for 

eksempel annonseproduksjon, regnes ikke som omsetning etter denne 

forskriften. 

c) inntekter fra radiobingo. 

https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/tilskuddsordninger/koronakompensasjon-2020/2000809-veiledning-omsetning-kompensasjonsordning.docx
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Medietilsynet viser til forskriften § 10 (3) for avkortningsmodeller. 

 

Felt 10 «Hva var mediets omsetning for perioden 1. januar til 28. 

februar 2019?» 

Du skal i dette feltet fylle ut et heltall, ikke bruk desimaler. 

Ettersom feltet er obligatorisk ber vi de mediene hvor omsetningsfall skal 

beregnes etter § 6 (4) (se felt 6), fylle inn «-1» (minus 1) i dette feltet. 

 

Felt 11 «Hva var mediets omsetning for perioden 15. mars til 30. juni 

2019?» 

Du skal i dette feltet fylle ut et heltall, ikke bruk desimaler. 

Ettersom feltet er obligatorisk ber vi de mediene hvor omsetningsfall skal 

beregnes etter § 6 (4) (se felt 6), fylle inn «-1» (minus 1) i dette feltet. 

 

Felt 12 «Hva var mediets omsetning for perioden 1. januar 2020 til 29. 

februar 2020» 

Felt 13 «Hva var mediets omsetning for perioden 15. mars 2020 til 30. 

juni 2020» 

Du skal i disse feltene fylle ut et heltall, ikke bruk desimaler. 

 

Felt 14 «Hvor mye av fallet i omsetningen har blitt/kunne ha blitt 

dekket av foretakets forsikringsordning?» 

Kompensasjon etter § 9, justert for eventuell avkortning etter andre ledd, kan 

ikke gi et driftsresultat (EBITDA) i kompensasjonsperioden som er høyere enn 

mediets driftsresultat i samme periode i 2019. I slike tilfeller vil 

kompensasjonen bli avkortet, slik at driftsresultatet i kompensasjonsperioden 

tilsvarer driftsresultatet i samme periode i fjor. Driftsresultatet for perioden i 

2019 beregnes ved å dividere mediets driftsresultat for siste regnskapsår med 

antall måneder regnskapsåret omfatter og multiplisere med antall måneder det 

mottas kompensasjon for (3,5 måneder) eller ved å bruke driftsresultat for 

perioden fra og med 15. mars til og med 30. juni 2019. 
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Du skal i dette feltet fylle ut et heltall. 

Hvis ingenting av fallet i omsetningen har eller kunne ha blitt dekket av 

forsikringen, ber vi deg fylle ut «0» (null) i dette feltet. 

Medietilsynet viser til forskriften § 6 (3) 

 

Felt 15 «Er foretaket under konkursbehandling og/eller er begjært 

tvangsoppløst?» 

Du skal i dette feltet fylle inn ett av følgende alternativer 

a) Ja, begge 

b) Ja, konkursbehandling 

c) Ja, begjært tvangsoppløst 

d) Nei 

Hvis du velger ett av alternativene a), b) eller c) vil Medietilsynet avslå 

søknaden med begrunnelse i at foretaket ikke oppfyller vilkåret i § 7 (1) a 

og/eller b. 

Medietilsynet opplyser om at eventuelt tildelt kompensasjon ikke utbetales 

hvis det innen utbetalingen blir åpnet konkurs i foretaket, jf. forskriften § 10 

(6) 

Medietilsynet viser til forskriften § 7 a og b: 

 

Felt 16 «Har foretaket det søkes kompensasjon for ansatte?» 

Du skal her velge enten «Ja» eller «Nei». Hvis du velger «Ja» bekrefter du 

følgende: 

Fall i omsetning som har eller kunne ha blitt dekket av foretakets 

forsikringsordning, ved å gjøre gjeldende avtaleklausuler mv. regnes ikke som 

omsetningsfall. 

Foretak som søker kompensasjon må oppfylle følgende vilkår: 
a. Foretaket er ikke under konkursbehandling, jf. konkursloven kapittel 

VIII.  

b. Foretaket er ikke begjært tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i 

aksjeloven eller allmennaksjeloven.  
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• At foretaket det søkes kompensasjon for har ansatte 

• At foretaket har hatt minst én ansatt registrert i arbeidsgiver- og 

arbeidstakerregisteret siden 15. mars 2020 

• At minst én ansatt har fått utbetalt lønn i perioden 15. mars til og med 

30. juni 2020. 

Hvis du velger «Nei» vil Medietilsynet avslå søknaden med begrunnelse i at 

foretaket ikke oppfyller vilkåret i § 7 c. 

Medietilsynet opplyser om at foretaket ikke vil anses å ha ansatte dersom 

det på tildelingstidspunktet ikke er registrert ansatte i arbeidsgiver- og 

arbeidstakerregisteret. En eventuelt tildelt kompensasjon vil ikke utbetales 

dersom dette er tilfelle. 

Medietilsynet viser til forskriften § 7 c: 

 

Felt 17 «Er skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 

2020 betalt?» 

Du skal her velge enten «Ja», «Nei, har ikke betalt» eller «Nei, er registrert i 

Frivillighetsregisteret». 

Hvis du velger «Nei, har ikke betalt» vil Medietilsynet avslå søknaden med 

begrunnelse i at foretaket ikke oppfyller vilkåret i § 7 d 

Medietilsynet viser til forskriften § 7 d: 

 

Felt 18 «Var foretaket insolvent før 15. mars 2020 og/eller er registrert 

under avvikling i Foretaksregisteret» 

Foretak som søker kompensasjon må oppfylle følgende vilkår: 
c. Foretaket har ansatte. Foretaket anses å ha ansatte dersom det på 

tildelingstidspunktet er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 

og har hatt minst én ansatt registrert i registeret siden 15. mars 2020, jf. 

folketrygdloven § 25-1. Minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i 

perioden 15. mars til og med 30 juni 2020. 

 

Foretak som søker kompensasjon må oppfylle følgende vilkår: 
d. Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være 

betalt (med mindre foretaket er registrert i frivillighetsregisteret). 
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Du skal her velge enten «Ja, begge», «Ja, insolvent», «Ja, under avvikling» 

eller «Nei». 

Hvis du velger et av «Ja»-alternativene vil Medietilsynet avslå søknaden 

med begrunnelse i at foretaket enten ikke oppfyller vilkåret i § 7 e, vilkåret i 

§ 7 f eller ikke oppfyller vilkårene i § 7 e og f. 

Medietilsynet viser til forskriften § 7 e og f: 

 

Felt 19 «Er skattemeldinger mm. levert?» 

Du skal her velge enten «Ja, levert», «Nei», eller «Nei, unntatt etter § 7 (1) 

g». Hvis du velger «Ja» bekrefter du følgende: 

• At skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 

2018 er levert. 

• At øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven kapittel 8. 

Hvis du velger «Nei» vil Medietilsynet avslå søknaden med begrunnelse i at 

foretaket ikke oppfyller vilkåret i § 7 g. 

Medietilsynet viser til forskriften § 7 g: 

 

Felt 20 «Hvor mange årsverk utførte foretakets ansatte journalister per 

14. mars 2020?» 

Du skal i dette feltet fylle ut et heltall. 

Foretak som søker kompensasjon må oppfylle følgende vilkår: 
e. Foretaket kan ikke ha vært insolvent, jf. konkursloven § 61, før 15. mars 

2020. 

f. Foretaket kan ikke ha vært registrert som under avvikling i 

Foretaksregisteret. 

 

Foretak som søker kompensasjon må oppfylle følgende vilkår: 
g. Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må 

være levert av foretak som er registrert i Foretaksregisteret og som ble 

etablert i 2018 eller tidligere. Øvrige rapporteringsplikter etter 

skatteforvaltningsloven kapittel 8 med leveringsfrist i perioden 1. januar 

2019 og frem til tilskuddsordningen trer i kraft, eller fra det senere 

tidspunktet foretaket ble etablert, må være levert for slike foretak. 
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Hvis du fyller ut søknad for flere medier ber vi deg summere de 

journalistiske årsverkene for alle mediene. 

 

Felt 21 «Hva var foretakets innsparing fra evt. permittering av 

journalister i perioden 15. mai til 30. juni 2020?» 

Du skal i dette feltet fylle ut et positivt heltall. Fyll ut «0» hvis foretaket ikke 

har permittert journalister i perioden. 

Kun permitteringer som følger av COVID-19-utbruddet skal medberegnes. 

Hvis du fyller ut søknad for flere medier ber vi deg summere innsparingen 

for alle mediene, og legge inn dette tallet. 

Medietilsynet viser til forskriften § 9 (2) 

 

Felt 22 «Oppgi sum av redusert arbeidsgiveravgift og 

avgiftsreduksjoner» 

Du skal i dette feltet fylle ut et positivt heltall. 

Her skal du summere redusert arbeidsgiveravgift og eventuelle andre 

avgiftsreduksjoner gitt i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

Dersom du mottok kontantstøtte for næringslivet (midlertidig 

tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall) skal du ikke føre opp 

den. 

Kompensasjonen skal avkortes dersom mediene det søkes om kompensasjon til 

har permittert journalistiske årsverk i perioden 15. mai til og med 30. juni. 

Dersom mediet har permittert journalister i denne perioden skal innsparingen (i 

kroner) permitteringen(e) har gitt trekkes fra beregnet kompensasjonsbeløp før 

eventuell annen avkortning. Permitteringer som ikke er en følge av covid-19-

utbruddet skal holdes utenfor beregningen. 
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Medietilsynet viser til forskriften § 9 (3) 

 

Felt 23 «Oppgi sum av offentlige tilskudd som er gitt i forbindelse med 

COVID-19-utbruddet» 

Du skal i dette feltet fylle ut et positivt heltall. 

Her skal du oppgi summen av offentlige tilskudd gitt i forbindelse med 

COVID-19-utbruddet, som for eksempel kompensasjon for arbeidsgivere i 

tiltakssonen (sone V) og Svalbard. 

Dersom du mottok kontantstøtte for næringslivet (midlertidig 

tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall) skal du ikke føre opp 

den. 

Medietilsynet viser til forskriften § 9 (3). Se forrige felt for forskriftstekst. 

 

Felt 24 «Til hvilken epostadresse skal vi sende vedtaksbrevet?» 

Du skal i dette feltet oppgi epostadressen dere ønsker at Medietilsynet 

sender vedtaksbrevet. Hvis det er flere i foretaket som ønsker eposten med 

vedtaksbrevet, må dere selv videresende dette internt i foretaket. 

 

Felt 25 «Har du eventuelle merknader til søknaden?» 

I dette feltet kan du fylle ut eventuelle merknader du ønsker å knytte til 

søknaden. 

Hvis du fyller ut søknaden for flere medier ønsker vi at du fyller ut navn og 

epost på de redaktørene du ikke fikk plass til i feltene 4 og 5. Skriv også inn 

redaktørens tilhørighet bak navnet, «Navn (Medie) Epost» f.eks. «Frimand 

Pløsen (Flåklypa Tidende) frimand@flaaklypa.no». 

Offentlige avgiftsreduksjoner og tilskudd gitt i forbindelse med covid-19-

utbruddet, herunder redusert arbeidsgiveravgift, skal trekkes fra 

kompensasjonsbeløpet. Dette gjelder ikke tilskudd mottatt i henhold til forskrift 

til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig 

tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kontantstøtteordningen). 

Utbetalt kompensasjon etter midlertidig kompensasjonsordning for 

redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet vil 

anses som omsetning i henhold til kontantstøtteordningen § 2-2 andre ledd, slik 

at støtte mottatt fra sistnevnte ordning vil kunne bli redusert. 

https://lovdata.no/lov/2020-04-17-23

