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Klagenemndas avgjørelse av 17. desember 20020 i sak 2020/0928  

  
Saken gjelder: Klage over avslag på søknad om kompensasjon for omsetningsfall som følge av 

Covid-19 

Klager: Zine Travel AS på vegne av Vagabond Forlag AS 

Klagenemndas 

medlemmer:  Bjørnar Borvik, Gunn Enli og Karin Fløistad  

 

Bakgrunn: 

(1) Våren 2020 bevilget Stortinget 300 millioner kroner som skulle kompensere medier som 

har blitt rammet av korona-krisen, slik at disse mediene i størst mulig grad kunne 

opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen er ment å kompensere for inntil 

60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020.  

(2) Zine Travel AS, på vegne av Vagabond Forlag AS (heretter klager), søkte 12. august 

2020 Medietilsynet om støtte etter ovennevnte kompensasjonsordning.  

(3) Søknaden ble avslått av Medietilsynet 7. oktober 2020. Avslaget hadde følgende 

begrunnelse:  

"Et vilkår for å få tildelt kompensasjon er at foretaket har ansatte. Det følger av § 7 c at   

'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.' Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret viser at foretaket ikke har 

registrerte ansatte. Medietilsynet avslår derfor søknaden da vilkåret om ansatte ikke er 

oppfylt, jf. § 7 c.".   

(4) Klager påklaget vedtaket 27. oktober 2020. Medietilsynet har vurdert klagen, men 

opprettholdt avslaget jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. Saken ble oversendt 

Medieklagenemnda 19. november 2020 jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  

(5) Nemndsmøte i saken ble avholdt 17. desember 2020. 

Anførsler: 

 

Klager har i det vesentlige anført: 

(6) Det er ikke riktig at klager ikke har hatt ansatte i perioden 15. mars 2020 til 30. juni 2020. 

Julie Lunenborg og Anders Wyller har vært ansatt i hele perioden.  

 

Klager ble solgt til Zine Travel AS i juni 2020, og aa-meldinger for juni 2020 er ikke 

innrapportert i tide som en følge av at nye eiere ikke var kjent med regnskapsprogrammet 

Tripletex. Ny eier trodde aa-meldinger ble sendt automatisk, noe som ikke var riktig. Aa-

registeret er nå oppdatert og det er innrapportert for termin 3 og 4.    



Side 2 av 3 

 

 

 

2 

Medietilsynet har i det vesentlige anført: 

(7) Det er ingen vesentlige momenter i klagen som tilsier at vedtaket bør endres. 

Medietilsynet har gjentatte ganger undersøkt aa-registeret, men finner at klager ikke har 

registrerte ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret på tildelingstidspunktet, som 

er et objektivt vilkår etter forskriften § 7 bokstav c.  

(8) Medietilsynet har ikke hjemmel i forskriften til å gjøre unntak fra beregnings- eller 

tildelingskriteriene ettersom kompensasjonsordningen er ment å være basert på objektive 

kriterier for å unngå skjønnsmessige vurderinger.   

Klagenemndas vurdering: 

(9) Saken gjelder klage over avslag på søknad om kompensasjon for omsetningsfall som 

følge av korona-krisen. Klagen er rettidig jf. forvaltningsloven § 29.  

(10) Medietilsynets behandling av klagers søknad er gjort etter forskrift 7. juli 2020 nr. 1521 

om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning 

som følge av covid-19-utbruddet (forskriften).  

(11) Det følger av forskriften § 14 at ordningen forvaltes av Medietilsynet og at 

Medieklagenemnda er klageinstans for vedtak etter forskriften. Av betydning for denne 

konkrete sak er forskriften § 7 bokstav c der det framgår at foretak som søker 

kompensasjon må ha ansatte. Hva som skal regnes som «ansatte» i forskriftens forstand, 

er legaldefinert i bestemmelsens andre og tredje punktum:  

"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."   

(12) Klager oversendte 16. desember 2020 dokumentasjon der det framgår at det er utbetalt 

lønn for to personer i perioden 15. mars til 30. juni 2020. Klagenemnda ser ingen grunn 

til å betvile denne dokumentasjonen, og legger til grunn at vilkåret i § 7 c siste punktum 

er oppfylt. 

(13) Videre oppstiller bestemmelsen i § 7 bokstav c annet punkt et krav om at det skal være 

registrert ansatte på tildelingstidspunktet, og dessuten at minst én ansatt har vært registrert 

i aa-registeret siden 15. mars 2020. Klagenemnda antar at formålet med disse kravene er 

å gjøre kontrollen med at vilkårene for tildeling er oppfylt, så enkel som mulig, slik at 

søknadsbehandlingen og utbetalingen av støtte kan skje raskt. 

(14) Medietilsynet har på forespørsel fra klagenemnda opplyst at Vagabond Forlag AS stod 

oppført i aa-registeret med to ansatte 15. mars 2020, men at det verken fantes oppføringer 

for 30. juni 2020 eller 7. oktober 2020. Dette var situasjonen også 16. november 2020, da 

tilsynet i forbindelse med klagesaken sjekket aa-registeret på nytt for mulige 

etterregistreringer av ansatte hos Vagabond.  

(15) Klagenemnda har merket seg at Zine Travel AS i e-post 16. desember 2020 til 

sekretariatet har opplyst at det nå er gjort innrapporteringer i aa-registeret både for termin 

3 og 4, men nemnda må likevel for sin avgjørelse legge til grunn at vilkåret om 

registreringer i aa-registeret ikke var oppfylt da dette ble kontrollert av tilsynet 7. oktober 
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2020 i forbindelse med søknadsbehandlingen, og heller ikke 16. november 2020 da 

klagen fra Vagabond ble vurdert. Klager har opplyst at manglende innsending av aa-

meldinger skyldes interne feil og misforståelser. Klagenemnda mener at det er søker som 

må bære konsekvensene av dette, og legger i denne sammenheng stor vekt på hensynet 

til enkel saksbehandling og rask utbetaling. 

Konklusjon: 

På denne bakgrunn treffer Medieklagenemnda følgende 

vedtak: 

Klagen forkastes.  

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
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