
 

 1 

Samlet oversikt over alle krisetiltak – 16. april 

Dato: 16. april 2020 
Samfunnspolitisk avdeling 

 

NYE TILTAK SIDEN FORRIGE OVERSIKT 

16. april pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 

 Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter: Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der 
halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. I dag åpner Innovasjon Norge 
for at norske bedrifter kan begynne å søke. Dette omfatter blant annet tilskudd til unge 
vekstbedrifter på 2,6 mrd. kroner, økt låneramme med 1,6 mrd. kroner til Innovasjonslån. 
Stortinget har også vedtatt at bevilgningen til Miljøteknologiordningen økes med 184,5 
mill.kroner, til 750 mill. kroner. 

 

16. april pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 
 Ekstra penger til folkehøyskolene Stengingen av folkehøgskolene for å hindre spredning av 

koronaviruset gjør at skolene er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det gis derfor en 
ekstrabevilgning på 65 millioner kroner i perioden de holder stengt. 
 

15. april pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet 

 Tiltak mot unødvendige konkurser. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak, der det ble 
bedt om konkursrettslige tiltak for å redusere risikoen for konkurser som følge av koronakrisen. 
Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en 
vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Det foreslås en midlertidig lov som vil erstatte 
konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles 
rekonstruksjonsforhandlinger. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. april pressemelding fra Regjeringen om tiltakene mot smittespredning 

 20. april: Barnehagene kan åpne. 
 27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner 

også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og 
yrkesfagelever på VG2. 

 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. (for de 
som er i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på 
lærestedet) 

 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. 
 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og 

psykologer vil kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak 
følges. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/milliardpakke-til-grundere-og-vekstbedrifter-klar-i-dag/id2697662/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-ekstra-penger-til-folkehoyskolene/id2697670/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-forhindre-unodvendige-konkurser/id2697585/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/
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 27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis 

de oppfyller krav om smitteverntiltak. 
Andre tiltak 

 Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i 
karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt. 

 Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav 
til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. 

 Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper 
følges. 

 Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg 
på hotell eller annet sted anvist av kommunen. 

 Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske. 
 Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter 

normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten. 
 Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn. 

 

7. april: Helsedirektoratet – ulike rapporter brukt som underlag for tiltakene presentert 7. april 
 Helsedirektoratets anbefaling om tiltak mot ytbruddet av koronavirus i Norge 
 Covid-19 - Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons (Folkehelseinstituttet) 
 Samfunnsøkonomiske virkninger av smitteverntiltak - rapport fra ekspertgruppe 
 Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet 
 Tiltak på skole- og barnehageområdet - presentasjon 
 Fylkesmennenes rapportering av konsekvensene av stengte barnehager og skoler 

 

Foreløpige beregninger av hva krisen koster 

Prop 3. april  

 Økonomiske konsekvenser så langt: Tiltakene samlet sett innebærer en svekkelse av den 
oljekorrigerte budsjettbalansen i 2020 på vel 200 mrd. kroner. Kostnadsanslagene er basert på 
en teknisk forutsetning om at perioden med sterk nedsatt aktivitetsvekst varer i to måneder, før 
økonomien gradvis vender tilbake til normalen. Svekkelsen av budsjettet tilsvarer 6½ pst. av 
trend-BNP for Fastlands-Norge. Den finans-politiske impulsen anslås å øke med 4½ 
prosentenheter, målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Til sammenligning ble den 
finanspolitiske impulsen i mai 2009 i forbindelse med finanskrisen anslått til 2,4 pst. av trend-
BNP for Fastlands-Norge. 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/regjeringen-videreforer-alle-tiltak-frem-til-20.april
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Helsedirektoratets%20anbefaling%20om%20tiltak%20mot%20utbruddet%20av%20koronavirus%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid-19%20-%20kunnskap,%20situasjon,%20prognose,%20risiko%20og%20respons%20(FHI).pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Samfunns%C3%B8konomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Tiltak%20p%C3%A5%20skole-%20og%20barnehageomr%C3%A5det%20under%20koronautbruddet%20v%C3%A5ren%202020.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Presentasjon%20rapport%20ekspertgruppe%203.%20april%202020.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Fylkesmennene%20rapportering%20av%20konsekvensene%20av%20stengte%20barnehager%20og%20skoler%20-%20oppsummering.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
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Tilstrekkelige midler til krisehåndtering i første linje 

Finanskom 19. mars 

 «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige 
instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av korona-pandemien, som 
kommuner, helsevesen og Nav, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.» 

Permittering: 

Prop 13. mars : 
 Redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene. 
 Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst. til 40 

pst. 
Forlik 16. mars: 

 Full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag tre til 20.  
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21. mars – mindretallsinnstilling (Prop. 57 S (2019–2020) og Prop. 58 LS (2019–2020), S-delen) 

 Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og Rødt 
For å unngå usikkerhet og unødvendig tap av verdifull kompetanse, mener disse medlemmer at 
regjeringen bør vurdere å benytte lovhjemmel om å utvide maksimal permitteringslengde fra 26 
til 52 uker i forskrift.  

 Videre viser disse medlemmer til gode erfaringer fra oljekrisa med å styrke ordningen med 
bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak i permitteringstiden. 

 

Finanskom 31.mars 

 Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig 
endring av dagpengeregelverket. Endringene skal gi adgang til å ta utdanning og opplæring 
under permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag.  

 Komiteen legger til grunn at regjeringen vil justere fritaksperioden for arbeidsgivers lønnsplikt 
ved permittering og perioden for rett til dagpenger, dersom situasjonen gjør det nødvendig. 
Komiteen forutsetter at regjeringen gjør løpende vurderinger av behovet for å utvide 
permitteringsperioden, herunder for fiskeindustrien. 

 

7. april: Mindretallsinnstilling (arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven osv. 
Innst. 234 L (2019–2020) ) 

- Forslag fra Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti:  
- Forslag 2: Stortinget ber regjeringen sørge for et robust kontrollregime for å fange opp useriøse 

og kriminelle arbeidsgivere som misbruker de nye reglene, blant annet for permittering, samt 
vurdere behovet for skjerpede sanksjoner i form av økt strafferamme, utvidete muligheter for 
bøtlegging og inndragning av urettmessig fortjeneste i denne typen saker.  

 

14. april pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet 

 Lønnskompensasjon til permitterte: Den midlertidige ordningen med full lønn i 18 dager etter 
arbeidsgiverperioden er klar. Den nye ordningen er enkel, slik at den skal være håndterbar for 
NAV, og den gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden. Det betyr at også 
permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 
dager. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at 
arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like 
mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte. Den permitterte må søke 
for å kunne få denne stønaden. 

 

Dagpenger for permitterte pga koronakrisen: 

Forlik 16. mars: 
 Inntektsgrensen reduseres fra 1,5G til 0,75G.  

 Kompensasjonsgraden øker til 80 pst. for inntekt opp til 3G og 62,4 pst. av dagpengegrunnlaget 
over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden  

 

20. mars pressemelding ASD 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-234l/?all=true#m8
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/
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 Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 
prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av 
dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 
 

23. mars pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet 

 Regjeringen framskynder oppheving av særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken. 
Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved 
høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en 
helligdag. 

Lærlinger: 

Forlik 16. mars: 
 Lærlinger som mister lærlingplassen forbindelse med virusutbruddet skal gis en inntektssikring 

på nivå med lærlingelønnen.  
 

Finanskom 19. mars 

 Stortinget viser til vedtak nr. 389, mandag 16. mars 2020, om å gi lærlinger inntektssikring, og 
presiserer at dette også skal ha virkning for lærlinger som blir permittert. 

Prop 27. mars 

 Regjeringen arbeider med å opprette en midlertidig inntektssikringsordning for lærlinger som 
blir permittert eller mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet. 

Prop 3. april  

 Det innføres en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet 
eller permittering på nivå med lærlingelønnen. Det etableres derfor en midlertidig ordning som 
gir en kompensasjon til lærlinger på 100 prosent av lønn opp til 1,5 G, og 62,4 prosent av lønn 
mellom 1,5 og 6 G, der lønnen er lærlingelønnen ved permittering eller opphør av læreplassen. 
Dette vil gi en kompensasjonsgrad ved inntekt på 3 G på drøyt 80 prosent. Det er lagt til grunn 
at ordningen vil omfatte om lag 5 000 personer, som vil motta ytelsen i tre måneder i 
gjennomsnitt. Ordningen omfatter både permitterte og andre lærlinger som mister jobben. 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 250 millioner kroner. 

 

9. april pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 

 Tiltak for permitterte lærlinger: Regjeringen foreslår å gjøre noen forskriftsendringer om 
dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver for de som rammes av koronasituasjonen. 
Fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart 
og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har 
bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen. 
Dersom lærlingene blir permittert kan fylkeskommunenes tilby lærlingene en alternativ 
opplæring i skolen, så lenge smittevernstilsynet tilsier det. 

 

Dagpenger 

27. mars pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-for-permitterte-larlinger/id2697269/
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 Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet 
dagpengeperioden sin ut juni måned. 

 Med nye regler forlenges dagpengeperioden for dem som var i ordningen før 1. mars 2020 
midlertidig til og med 30. juni 2020. For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av 
dagpengeperioden. 

 Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i 
perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for 
denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til 
dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn 
fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden 
fram til og med 30. juni 2020.  

Omsorgspenger: 

Forlik 16. mars: 
 Doble ordningen med omsorgspenger. Doblingen gjelder alle, også enslige forsørgere og de 

med omsorg for barn med særskilte behov. 
 Redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til tre dager.  
 Ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av 

omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme 
dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.  

Finanskom 19. mars 

 innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte for foresatte i familier der 
personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og som må 
jobbe som følge av pandemien 

 

Sykepenger: 

Forlik 16. mars: 
 Redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien 

reduseres til tre dager.  
 Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag tre av fraværet med samme 

dekningsgrad som etter gjeldende regler.  

Selvstendige og frilansere: 

Forlik 16. mars: 
 Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler 

av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der 
dekningsgraden er om lag 80 pst. av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 
6G. Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff.  

 Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag tre av fraværet med samme 
dekningsgrad som etter gjeldende regler.  

 Ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av 
omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme 
dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.  

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-stotte-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/id2697184/
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8. april pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet 

 Ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: Ordningen, som følger 
opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 
0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av 
koronapandemien. Ordningen vil gi en dekning på 80 prosent for inntekt under 6 G regnet på 
årsbasis (om lag 600 000 kr). Det betyr at ordningen kan gi en utbetaling på maksimalt 40 000 
kroner per måned før skatt. 

 

Pensjon: 

Prop 13. mars : 
 Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved 

frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. 
 

Prop 3. april  

 Håndteringen av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet 
foreslår midlertidige endringer i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, 
foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte 
at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Det foreslås 
at arbeidsgiver ikke skal ha plikt til å betale innskudd eller premie til alderspensjonssparing eller 
risikoforsikringer i form av innskuddsfritak ved uførhet eller eventuelle uføre- og 
etterlattedekninger for de permitterte ansatte. Permitterte ansatte som ikke får videreført sine 
dekninger, får i stedet rett til å tegne fortsettelsesforsikring. Formålet med lovforslaget er å 
legge til rette for at flere arbeidsgivere kan la sine ansatte beholde medlemskap i 
pensjonsordningen under permittering. 

 

Finanskom 7. april  

 Pensjon: Komiteen slutter seg til regjeringens forslag til endringer i innskuddspensjonsloven, 
foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven. Endringene oppheves 6 
måneder etter ikrafttredelsen, med mindre Kongen beslutter forlengelse. 

 

Yrkesskade 

7. april pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet 

 Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte: Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av 
listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til 
yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for 
yrkesskadeforsikringsloven. 

 Generell yrkesskadeforsikring dekker også hjemmekontor: Flere jobber hjemme for å bidra til å 
redusere smittefaren. Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt 
skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin 
vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre 
yrkesskadesaker. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gir-stotte-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/id2697184/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-232l/?all=true#m8
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/
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Kompetanse: 

Prop:  
 Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av 

virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.  
 

Finanskom 19. mars 

 Fylkeskommunene må kunne nyttiggjøre seg av BIO-midlene (bedriftsintern opplæring) og 
sørge for at de raskest mulig kommer arbeidstakerne til gode. 

 

 I tillegg ber Stortinget regjeringen ta initiativ til et trepartssamarbeid som inkluderer 
fylkeskommunene og utdanningsinstitusjonene, samt arbeidslivets parter, om å gi mennesker 
som står i fare for å bli permittert eller er permittert, tilgang på relevant utdanning og 
opplæring.  Arbeidsløse og andre som står utenfor arbeid bør også vurderes som målgruppe. 
Fylkeskommune er tett på det lokale arbeidslivet og kan spille en viktig rolle i dette. Tiltak som 
pekes på er: 

o Tilgjengeliggjøring av nettundervisning fra voksenopplæring/VGO, Universiteter. 
Høgskoler og fagskoler  

o Ekstraordinær finansiering av både tilbydere av utdanning og opplæring, samt bedrifter, 
kanalisert via fylkeskommunene, og universitets- og høyskolesektoren, for eksempel 
gjennom Diku.  

o Utvikling og styrking av bransjeprogrammene for flere bransjer  
o Lempelser på krav og regelverk som kan avlaste NAV og åpne for kombinasjon av 

dagpenger og utdanning  
o Lempelser på krav og regelverk for å gi fylkeskommunene større muligheter for å støtte 

opplæringstiltak i bedriftene. 
 

26. mars pressemelding Kommunaldepartementet  

 Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne 
ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner 
kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner 

  
Finanskom 31. mars 

 Vil ha dialog med høyere utdanningssektoren, inkludert høyere yrkesfaglig utdanning, for å 
kartlegge hvor raskt sektoren kan ha ledig kapasitet for nye studenter, og kortere moduler i den 
perioden arbeidstakere er permittert.  

 Vil  gjøre nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilbys kurs av kortere varighet. 
 Vil sikre flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at nye lærekontrakter blir tegnet, vil ha forsalg 

senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020.  
 Vil øke rammetilskudd til fylkeskommunene med 250 mill. kroner til å støtte bedriftsintern 

opplæring, mulighet til øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå 
er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene. 

 Ber regjeringens i samarbeid med partene i arbeidslivet komme raskt tilbake med et konkret 
forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kr.  
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Prop 3. april  

 Kompetansehevingstiltak – 190 millioner kroner. Stortinget har bevilget 150 millioner kroner til 
formålet. Regjeringen foreslår nå en fordeling av denne bevilgningen, og i tillegg at det 
innenfor gjeldende bevilgning avsettes ytterligere 40 millioner kroner til tiltakene. Formålet er å 
heve kompetansen til ledige og permitterte. Pakken inkluderer blant annet seks nye treparts 
bransjeprogrammer for kompetanseutvikling, oppskalering av eksisterende digitale tilbud og 
raskt opptak på eksisterende tilbud ved universiteter og høyskoler. I tillegg er det midler til 
opplæring i grunnleggende ferdigheter for ufaglærte i spesielt rammede bransjer. I tillegg har 
Stortinget bevilget 250 millioner kroner til rammetilskuddet til fylkeskommunene som er 
begrunnet med kompetansehevingstiltak, herunder bedriftsintern opplæring, videregående 
opplæring og fagskoler, i regi av fylkeskommunen. 

 

Kommuner: 

Prop 13. mars : 
 Økt bevilgning av skjønnsmidler med 250 mill. kroner i 2020 til kommuner som har hatt større 

merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.   
Finanskom 19. mars 

 Kommunene og fylkeskommunene må kompenseres for urimelige virkninger av skattesvikt, 
inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret 
økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett. 

 Kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier 
med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene skal sikres forsvarlig drift.  

 

Prop 27. mars 

 De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet, vil bli betydelige. På 
nåværende tidspunkt lar det seg ikke gjøre å tallfeste konsekvensene. Det er ikke et akutt 
likviditetsbehov i kommunesektoren nå. Regjeringen vil i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske 
konsekvensene for kommune-sektoren av virusutbruddet, og regjeringen vil da komme tilbake 
til Stortinget med forslag til ytterligere tiltak for kommunene. 

 Redusert aktivitet i økonomien vil påvirke skatteinngangen i 2020 negativt, med betydelige 
konsekvenser for kommunesektoren. Kommunene og fylkeskommunene vil få et direkte 
inntektstap som følge av bortfall av brukerinntekter i flere sektorer. Dette gjelder i særlig grad 
barnehage og SFO i kommunene, og kollektivtrafikk i fylkeskommunene. Den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten vil ha behov for økt kapasitet som følge av virusutbruddet og flere 
kommuner opplever nå merutgifter særlig til smittevernutstyr og bruk av helsepersonell. Dette 
vil inngå i den helhetlige vurderingen av kompensasjonen av kommunene i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2020 

 

Finanskom 31. mars 

 Komiteen vil understreke at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger 
av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepidemien. 

 Stortinget øker kommunerammen med 3,75 milliarder kroner  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/
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 Øker den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner, med henblikk på å kompensere 
kollektivselskapene for tapte billettinntekter.  

 Øker skjønnsmidler til fylkesmannen med 150 millioner kroner for å avhjelpe kommuner som 
har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. 

 I 2009 var et av de mest effektive tiltakene for å sikre arbeidsplasser at kommune kjøpte 
vedlikeholds- og anleggstjenester, og gjennom dette sikret oppdrag for håndverkere, 
anleggsbransjen og andre yrkesgrupper. I 2009 ble det bevilget 4 milliarder kroner til dette, og 
komiteen mener at det minst bør bevilges tilsvarende beløp til kommunene og fylkene i den 
kommende tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak tilpasset dagens situasjon. 

 Ber regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte vedlikeholdsprosjekt 
på offentlige bygg. 

 

Helse: 

Prop 13. mars : 

 For å sikre at helsemyndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å håndtere situasjonen har 
regjeringen utløst fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven.   

 Spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil få økte kostnader 
knyttet til bl.a. økt beredskap, analyse av prøver og pasientbehandling. Det gis fullmakt til at 
det kan pådras uforutsette og nødvendige utgifter for å bidra til at befolkningen får tilgang til 
nødvendige legemidler og medisinsk utstyr, samt trygge nødvendig kapasitet av 
laboratorieanalyser uten bevilgningsmessig dekning. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 
med forslag til tilleggsbevilgninger på et senere tidspunkt, for å sikre at aktiviteten kan 
opprettholdes ut året.   

 

Finanskom 19. mars 

 Sykehusene må sikres tilstrekkelige midler når de nå planlegger å møte korona-pandemien og 
styrker intensivkapasiteten. Sykehusene og andre virksomheter innenfor helse må få dekket 
uforutsette og nødvendige utgifter knyttet til legemidler og medisinsk utstyr i perioden krisen 
varer.  

 Det må sikres tilstrekkelige midler for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Bedrifter og bransjer: 

Skatt og avgift 

Prop 13. mars :  
 Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet 

mot beskattet overskudd fra tidligere år.  
 Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få 

utsettelse av betaling av formuesskatt.  
 
Forlik 16. mars: 

 Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.  
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 Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. 
april 2020.  

 Redusere lav momssats til 8 pst. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.  
o Prop 57 S 20. mars: Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden 

fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. Lav sats for merverdiavgift omfatter 
persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, 
fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer. 

 

Finanskom 19. mars 

 Vil ha en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, 
tilsvarende to måneder. Ved kompensasjon for virkningene av korona-pandemien for offentlig 
sektor tas det hensyn til verdien av differensiert arbeidsgiveravgift. 

 For Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres det i en tilsvarende periode med 
250 mill. kroner.  

 

Prop 57 S 20. mars 

 Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen 
omfatter også lønnsdelen av finansskatten. 

 

Prop 27. mars: 

 I denne proposisjonen foreslår regjeringen at den lave satsen i merverdiavgiften settes ned 
med enda én prosentenhet, til 7 pst. Endringen foreslås å tre i kraft 1. april 2020 og vare til og 
med 31. oktober 

 Betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. 

juli. Tidligere har fristen for betaling av første termin blitt utsatt fra 15. mars til 1. mai.  

 

Finanskom 31. mars 

 Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d 
(bl.a. for industri) fra 20 til 30 prosent, og ber regjeringen komme til dette i RNB. Videre ber 
Stortinget ber regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip 
(utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent, og 
ber regjeringen komme tilbake med dette i RNB. 

 Komiteen ønsker en ytterligere lettelse for de bransjene som er omfattet av lav momssats, og 
foreslår på denne bakgrunn at denne momssatsen midlertidig settes til 6 pst. frem til 31. 
oktober 2020. 

 Stortinget ber regjeringen komme tilbake før påske 2020 med forslag om å gjeninnføre det 
tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske 
prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping 
over en fireårsperiode.  

 Komiteen vil videre til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020 
ba regjeringen vurdere hvorvidt det finnes muligheter innenfor regelverket til å frita 
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kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass, og ber regjeringen komme tilbake med 
en oppfølging av dette senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

 Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og 
bryggerinæringen til juni 2020. 

 Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsatt innbetaling av andre særavgifter.  
 

Prop 3. april  

 Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG . Fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til 
kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser ble avviklet 1. 
januar 2020. Stortingets forutsetning i anmodningsvedtak nr. 447 av 31. mars 2020 følges opp 
ved å sette avgiften på naturgass og LPG til slik anvendelse til null fra 1. april 2020. Forslaget 
vil omfatte både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter. 

 Utsatt forfallstidspunkt for særavgifter (drivstoffbransjen og bryggerinæringen) Departementet 
vil ved forskriftendringer følge opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 448 og 449 av 31. mars 
2020 om å utsette innbetalingen av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen.  

 

Finanskom 7. april  

 Utsatt forfallstidspunkt for særavgifter (drivstoffbransjen og bryggeribæringen). Komiteen tar 
omtalen til etterretning og slutter seg til regjeringens forslag til endring i skattebetalingsloven. 

 

Kredit og garantier: 

Prop 13. mars : 
 Låne- og garantiordningene i Innovasjon Norge kan avhjelpe situasjonen for bedrifter som får 

likviditetsproblemer. Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og 
garantiordninger vurderes å være de mest aktuelle i en situasjon der bedriftene skulle få 
midlertidige utfordringer med likviditet. 

 Midlene til låneordningene er i liten grad bundet opp, og tilgjengelige rammer vil være store. 
Lavrisikolåneordningen har en ramme på 2,5 mrd. kroner, mens innovasjonslåneordningen har en 
ramme på 1,4 mrd. kroner. Vekstgarantiordningen vil, gjennom samarbeid med private banker, 
kunne gi utlån på opp til om lag 1 mrd. kroner i 2020. 

 
15. mars: pressemelding fra Finansdepartementet om Regjeringens forslag til garantier og lån 
 

 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter. 
 Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter. 

 Gjenoppretter Statens obligasjonsfond. 
 

o Prop 57 S 20. mars: Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore 
bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på 
hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner. 

o Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å styrke tilgangen til kreditt for norske 
selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner. Folketrygdfondet 
vil stå for den operative gjennomføringen. Ordningen får en ramme på 50 mrd. kroner. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-232l/?all=true#m8
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Forlik 16. mars: 
Stortinget vil utover dette be regjeringen:  

 Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.  
 

Finanskom 19. mars 

 Mindretallet (hele opposisjonen) foreslo å utvide vekstgarantiordningen, gjennom at staten 
dekker en tilstrekkelig stor andel av bankenes risiko for likviditetslån til små og mellomstore 
bedrifter.  

 Videre foreslo mindretallet å sikre garantiordninger for utvidet kreditt for bedriftene i reiselivet.  
 Mindretallet ville også legge til rette for at alle lån i Innovasjon Norge fryses midlertidig. Det vil 

si at bedriftene skal kunne få avdragsfrihet for sine lån uten at det påløper renter og 
omkostninger for dette.  

 Mindretallet ba også regjeringen sikre at utlåns- og tilskuddsrammene i Innovasjon Norge 
styrkes og at de gjennom risikolån og forsterka tilskuddsordninger i større grad kan bidra til å 
sikre bedriftenes behov for bedret likviditet ut ifra den situasjonen som nå er. Dette bør i størst 
mulig grad skje sammen med banker/finansinstitusjoner. 

 

23. mars pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet 

 Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng 
for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. 
april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere 
å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer. I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 
1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital. 

 

Prop 27. mars 

 Statens obligasjonsfond, er også gitt en ramme på inntil 50 mrd. kroner. Ordningen er rettet 
mot større norske selskap. Mange bedrifter i Norge er større enn de som omfattes av 
garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter, uten at de har tilgang på 
finansiering i obligasjonsmarkedet. Regjeringen jobber nå med en utvidelse av hvilke bedrifter 
som kan få lån under ordningen. En utvidelse fastsettes i forskrift, og må godkjennes av ESA 
før den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av 
neste uke. 

 

 Gründere og unge vekstbedrifter Det foreslås i denne proposisjonen en rekke tiltak som har til 
hensikt å nå ut til bredden av selskap som rammes av virusutbruddet, herunder selskap i 
oppstartsfasen. Det er viktig for norsk økonomi at gründere og unge vekstbedrifter, ikke faller 
mellom ordningene som opprettes. Regjeringen foreslår derfor i denne proposisjonen økte 
tilskudd på 3,1 mrd. kroner under Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Samtidig foreslås det 
1 mrd. kroner i økt investeringskapital i Investinor Videre foreslås rammen for Innovasjon 
Norges innovasjonslåneordning økt med 1,6 mrd. kroner og tilhørende tapsavsetning på 720 
mill. kroner. 
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 Kommunalbanken Koronavirusutbruddet har skapt stor uro i kapitalmarkedene, der behov for 
økt likviditet har ført til salg av lett omsettelige verdipapirer. Norske kommuner finansierer seg i 
betydelig grad i verdipapirmarkedene. Denne gjelden må refinansieres når verdipapirene 
forfaller. Enkelte kommuner har slitt med å få refinansiert sine lån, og dette bidrar til ytterligere 
stress i markedet. Frem til og med juni 2020 forfaller verdipapirer utstedt av kommunene på 
om lag 37 mrd. kroner. For å legge til rette for at markedene fungerer best mulig, og for å 
unngå at kommunenes refinansiering av verdipapirer med kort løpetid bidrar til å forsterke 
stresset i markedene, foreslås det å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill. kroner 
 

 Det er besluttet å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter jf. 

Prop. 58 LS (2019–2020), Prop. 57 S (2019–2020) og Innst. 200 S (2019–2020). 

Finansdepartementet har, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, gitt 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) i oppdrag å administrere ordningen. Dette gis som et 

særskilt oppdrag til GIEK, på siden av dets ordinære virksomhet.  

 

Finanskom 31. mars 

 Vil legge til rette for at det i særlige tilfeller bør gis lån som overstiger 50 millioner kroner 
 Ber om en bredere vurdering av innretning av lånegarantiordningen  

 

 Gründer og oppstart 
 Vurdere om det er hensiktsmessig å justere Investinors mandat. 
 Øke bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 mill. kroner.  
 Trekker frem klynger som et effektivt virkemiddel, og vil styrke denne bevilgningen med 50 mill. 

kroner.  
 Ber om forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskap i RNB 2020 

 

2. april pressemelding Finansdepartementet 

 Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter åpnes for større bedrifter, herunder 
bedrifter med mer enn 250 ansatte.. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent 
av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. De større bedriftene kan låne opptil 150 
millioner kroner under ordningen, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore 
bedrifter er 50 millioner kroner. Stortinget har vedtatt en samlet garantiramme på 50 milliarder 
kroner.  

 

Eierskap 

Finanskom 19. mars 

 Flertallet: AP, SP, SV, FrP, Rødt: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at staten om 
nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter for å sikre nasjonalt 
eierskap.» 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-apnes-for-storre-bedrifter/id2696177/
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 I tillegg foreslo et mindretall (hele opposisjonen): Stortinget ber regjeringen, senest i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sikre nasjonalt og spredt eierskap gjennom låne- og 
støtteordninger.  

Utbytter og lønn i selskaper som omfattes av statlige krisetiltak 

 Hele komiteen: Understreker at staten nå legger til rette for å bruke betydelige ressurser for å 
hjelpe norske bedrifter gjennom krisen i forbindelse med korona pandemien. Legger til grunn at 
selskaper som benytter seg av statens hjelpetiltak, som for eksempel statlig garanti for lån, 
statlig obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser under lånets løpetid ikke henter ut utbytter 
fra selskapene til privat forbruk.  Legger videre til grunn at selskapene viser tilbakeholdenhet 
når det gjelder lønn og bonuser til ansatte. Når staten stiller opp for selskapene legges det til 
grunn at det vises lønnsmoderasjon. 

 

 Mindretallet: (hele opposisjonen) ønsker at selskaper som mottar statlig garanti for lån, tilbud 
om statlig obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser på statlige låneordninger om å forplikte 
seg til å sette en maksimumsgrense for godtgjørelse til ansatte i konsernledelsen og andre 
ledende ansatte i 2020 og 2021, eksempelvis gjennom et krav om nullvekst. 

 Mindretallet: (hele opposisjonen) vil at det skal settes en grense for utbetaling av utbytte for 
selskaper som mottar statlig garanti for lån, tilbud om statlig obligasjonsfinansiering eller 
likviditetslettelser på statlige låneordninger under lånets løpetid. 

 

Kompensasjonsordning - Dekking av faste kostnader 

27. mars pressekonferanse Finansdepartementet + Næringsdepartementet 

 Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de 
faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av 
virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og 
administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. 
Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange 
bedrifter som kommer til å benytte seg av den. 

 

Finanskom 31. mars: 

 Kompenserende ordning for SMB fremlegges for Stortinget 3.april. Flertallet understreker at 
ordningen bør gjelde i første omgang ut mai.  

 

 
2. april pressemelding Finansdepartementet 

 Kompensasjonsordning for faste kostnader: Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 
prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på 
kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets 
uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i 
utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på 
faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få 
dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Bedriftene som ikke er 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/


 

 16 

pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer vil få 
dekket inntil 80 prosent fratrukket en egenandel. Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 
millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner. Skatteetaten 
skal være tilskuddsmyndighet og forvalte ordningen. 

 

Finanskom 7. april  

 Kompensasjonsordning for bedrifter: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Rødt, 
slutter seg regjeringens forslag til innretning av kompensasjonsordningen for bedrifter med 
betydelig omsetningsreduksjon som følge av virusutbruddet. Flertallet påpeker at arbeidet med 
kompensasjonsordningen av nødvendighet har skjedd svært raskt. Mange av detaljene i 
ordningen vil derfor fastsettes gjennom forskrift. 

 Stortinget ber regjeringen vurdere ulike tiltak som kan bidra til at levedyktige bedrifter 
fortsetter driften fremfor å stenge ned.  

 Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet med forskriftene, sikre et mest mulig stramt og 
finmasket regelverk for å forhindre at kontantoverføringer til bedriftene fra den midlertidige 
kompensasjonsordningen flytter penger ut av landet i strid med intensjonen i ordningen.  

 Stortinget ber regjeringen følge situasjonen for oppstarts- og vekstbedrifter tett, og fortløpende 
vurdere hvordan de ulike tiltakene treffer dem.  

 Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i kompensasjonsordningen kan 
periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader 
som er påløpt for å skape en inntekt, henføres til samme periode (måned) som inntekten.  

 Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men 
ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med en økonomisk 
kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner 
og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift, ivaretas.  

 Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan private og ideelle aktører som yter velferdstjenester 
kan kompenseres for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet.  

 Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes 
spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.  

 

Finanskom 7. april  

 Kompensasjonsordning: Forslag fra mindretall: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:  
Ber regjeringen legge fram en vurdering av hvorvidt utbytte i virksomheter som mottar støtte til 
faste kostnader kan begrenses, gjennom en midlertidig endring i aksjeloven og 
allmennaksjeloven, hvor støttebeløpet kommer til fradrag før man kommer frem til det endelige 
utbyttegrunnlaget, f.eks. ved å ta inn «mottatt kompensasjon» i annet ledd, og komme tilbake 
med dette i rimelig tid før andre utbetaling av støtten.  

 

 Kompensasjonsordning Forslag fra mindretall: Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:  
Ber regjeringen sørge for at kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med 
koronaviruskrisen tilfaller den seriøse delen av arbeidslivet, blant annet gjennom krav om at 
bedriftene i hovedsak utfører arbeid ved hjelp av fast ansatte og at bedriftene ikke har endelige 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-232l/?all=true#m8
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-232l/?all=true#m8
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vedtak eller rettskraftige dommer mot seg knyttet til for eksempel arbeidslivskriminalitet, sosial 
dumping og heller ikke for brudd på utlendingsloven.  

 

Forskning 

Prop 27. mars 

 Forskningsrådet har tatt flere initiativer for å hjelpe næringslivet, blant annet redusert 
saksbehandlingstid for Skattefunn-søknader. 

 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til næringsrettet forskning og utvikling med 250 mill. 
kroner for å opprettholde forskningsbasert omstilling og innovasjon. Engangs-bevilgningen skal 
bidra til å opprettholde FoU-aktiviteter i hele bredden av næringslivet. For å redusere risikoen 
for at pågående prosjekter avsluttes som følge av virusutbruddet, vil Forskningsrådet blant 
annet kunne øke den statlige støtteandelen innenfor rammen av statsstøtteregelverket. 

Finanskom 31. mars 

 Øke bevilgningen til Petromax 2 fra 195 millioner kroner til 245 millioner kroner  
 Øke bevilgningen til Demo 2000 fra 70 millioner kroner til 150 millioner kroner  
 Ber regjeringen vurdere bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan 

underbygge det grønne skiftet. 

11. april pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet 

 Forskningsrådet skal lyse ut 30 millioner kroner til forskning på helseinnovasjon tilknyttet 
korona. 

 

9. april pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet 

 Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 20 millioner kroner til forskning på økonomiske 
perspektiver knyttet til korona-krisen. 

 

Luftfart: 

Prop 13. mars : 
 Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. 

januar 2020 til og med 31. oktober 2020. 
 Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020. 

 
Forlik 16. mars: 
Stortinget vil utover dette be regjeringen:  

 Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.  
 Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. 

  
18. mars: pressemelding fra Næringsdepartementet: 

 Regjeringen gir transportbransjen midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot å 
samarbeide, som følge av korona-epidemien. Det betyr blant annet at SAS og Norwegian nå 
kan samarbeide om rute-tilbudet.  

Finanskom 19. mars 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/30-millioner-til-forskning-pa-helseinnovasjon-tilknyttet-korona/id2697299/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/20-millioner-til-forskning-pa-de-okonomiske-konsekvensene-av-korona/id2697276/
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 Flertallet: (AP, SP, SV, FrP) «Stortinget ber regjeringen kompensere flyselskapene som opererer 
FOT-ruter for differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på FOT-rutene 
som følge av korona-pandemien, samt at tilskudd til FOT-rutene forskuddsbetales hver måned 
inntil videre.» 

o Prop 57 S 20. mars: Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for 
kommersiell drift, 1 000 mill. kroner. 

 

 Et mindretall (AP, SP, SV og Rødt) foreslo også å midlertidig frita flyselskapene for alle 
lufthavnavgifter i perioden fra 1. januar 2020 og inntil videre, og at regjeringen fremmer forslag 
om nødvendig kompensasjon av Avinor i revidert nasjonalbudsjett for 2020. 
 

19. mars: pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet 
 Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 

milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene 
kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i 
flytilbudet i Norge. 

 Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 
milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot 
Widerøe og øvrige flyselskaper. 

 Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten 
bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre 
kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent. 

 Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper 
som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste 
kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette 
avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også 
gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere. 

 SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en 
umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og 
avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 
milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et 
tilfredsstillende nivå.  

 Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. 
 

20. mars prop 57 S 

 Regjeringen ønsker å bidra til at nordmenn på reise i utlandet kommer seg trygt hjem til Norge. 
Staten vil dekke dokumenterbare merkostnader ved å opprettholde enkelte avganger 
flyselskapene ellers ville innstilt, for å fly nordmenn på reise hjem inntil 31. mars 2020. 

 Det kan oppstå behov for at norske myndigheter må dekke et uforutsett transportbehov knyttet 
til frakt av medisinsk utstyr og smittevern mv. Det foreslås derfor at staten anskaffer 
flyberedskap fra flyselskapene om å stille slik kapasitet til disposisjon for innenlands og 
utenlands behov. 

 

Finanskom 7. april  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-233s/?m=4
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 Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av april, komme 
tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner som er pålagt å holde åpent, kan 
sikres videre drift. 

 

Vei og tog 

Finanskom 19. mars 

 Vil ha forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferjer for en avgrenset periode. 
Prop 27. mars 

 Regjeringen foreslår å redusere takstene på riksveiferjer med 20 pst. i perioden 1. april – 30. 
juni. Det anslås at forslaget vil redusere billettinntektene med om lag 50 mill. kroner, gitt siste 
trafikkanslag fra Statens vegvesen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen på posten 
med 50 mill. kroner 
 

 Kjøp av persontransport med tog Regjeringen har iverksatt strakstiltak for å opprettholde 
togtilbudet inntil videre. For å bidra til togselskapenes likviditet er det iverksatt umiddelbare 
tiltak. Jernbane-direktoratet utbetaler fullt vederlag på rutene basert på ordinær ruteplan, mens 
togselskapene kan tilpasse kapasiteten til transportbehovet, i samråd med direktoratet. Dette 
bidrar til å dekke opp for deler av inntektsbortfallet hos selskapene. Bane NOR utsetter også 
innbetaling av kjøreveisavgift for å gi togoperatørene bedre likviditet. 
 

Finanskom 31. mars 

 For å styrke anleggsbransjen og kunne få utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen 
offentlig infrastruktur mener komiteen det bør settes av til sammen 1 mrd. kroner til 
vedlikehold og utbedringer. 600 millioner kroner til vei, 200 millioner kroner til bane , 100 
millioner kroner til havner og farleder  og 100 millioner kroner til flom, ras og skred.  

 Offentlige anbud innen vei, jernbane og farled må utformes slik at norske aktører har en reell 
mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette ikke medfører økte kostnader ved 
prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene, og det må stilles krav til 
kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for oppdraget, samt krav 
til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen. 

 Ber om en oversikt over mulig forsert vedlikehold på vei og jernbane. 
 Ber om en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan 

forseres. 

Prop 3. april 

 Midlertidig kjøp av grunnleggende togtilbud – 550 millioner kroner. Som følge av den reduserte 
reiseaktiviteten har billettinntektene til togselskapene falt betydelig. Regjeringen foreslår 550 
millioner kroner for å ta høyde for at staten kan inngå midlertidige tilleggsavtaler med 
togselskapene for å opprettholde et grunnleggende togtilbud for arbeidsreiser. 

 
Infrastruktur 
Finanskom 31. mars 

 Midlertidig styrke bevilgningen til bredbåndsutbygging med 150 mill. kroner. 
 Vil redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom.   

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-550-millioner-kroner-ekstra-til-kjop-av-togtjenester-fra-togselskapene/id2696589/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-550-millioner-kroner-ekstra-til-kjop-av-togtjenester-fra-togselskapene/id2696589/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-550-millioner-kroner-ekstra-til-kjop-av-togtjenester-fra-togselskapene/id2696589/
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Klima og investeringer  

Finanskom 31. mars 
 Som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av 

handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner. Vil ha et finansieringsprogram for 
fornyelse av nærskipsflåten til senest RNB. 

 Vil ha forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps 
hurtigbåter innen RNB 2020 

 Vil fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og –lagring senest i statsbudsjettet 
2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, 
Trondheim og Stavanger. 

 Øke miljøteknologiordningen til 750 millioner kroner 
 Ber om forslag til flere klimatiltak på norsk sokkel, senest innen revidert budsjett, som også har 

potensiale til å utløse flere muligheter for norsk leverandørindustri 
 

Oljenæringen 

Finanskom 7. april  

 Tiltak for petroleumssektoren 
 Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Miljøpartiet De Grønne, viser til merknader i 

Innst. 216 S (2019–2020), der komitéflertallet blant annet skrev følgende: 
 «Flertallet, har merket seg at flere store aktører på norsk sokkel har utsatt viktige 

investeringsprosjekter som følge av virkningene av korona-pandemien og fallet i oljepris og 
etterspørsel. Aktiviteten på norsk sokkel er svært viktig for leverandørindustrien med små og 
store bedrifter over hele landet. Disse bedriftene og denne kompetansen er også viktig på kort 
og lang sikt for å utvikle ny grønn teknologi. Derfor mener flertallet at det er avgjørende å 
holde aktiviteten oppe i olje- og gassrelatert industri gjennom denne krisen.» 

 Flertallet understreker viktigheten av at regjeringen vurderer tiltak knyttet til denne situasjonen, 
og at regjeringen vil komme raskt tilbake med en vurdering av disse 
spørsmålene. Flertallet legger til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak 
som omhandler disse vurderingene så snart som mulig. Flertallet mener det må skje før 
framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. 

 

 

Investeringstiltak olje, havvind, bygg og anlegg 

Finanskom 31. mars 
 Ber om forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk 

leverandørindustri senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 
 Ber om mulige finansieringsmodeller som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter 

innenfor flytende havvind senest i statsbudsjettet for 2021. 
 Ber om forslag til en krisepakke til vedlikehold og investeringsprosjekter for å bidra til aktivitet i 

blant annet bygg- og anleggsbransjen  
 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-233s/?m=4
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Landbruk 
Finanskom 31. mars 

 Ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt 
norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten må herunder 
vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell 
overproduksjon av enkelte planteprodukter.  

 Ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at 
matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede 
lønns- og arbeidsforhold innen landbruket. 

 

1.april: pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet 

 Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre 
halvparten av timene på meldekortet, for at det skal bli mer gunstig å kombinere dagpenger og 
sesongarbeid i landbruket  

 

Sosiale ytelser:  

Forlik 16. mars:  
 Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.  
 Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får 

forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for 
mottakerne.  

Finanskom 19. mars 

 Bostøtte: forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de 
midlertidige korona-tiltakene skal ikke gå til fradrag i bostøtten. 

 Sosialhjelp: komiteen viser til at regjeringen vil legge frem forslag om å innføre en hjemmel i 
sosialtjenesteloven som pålegger kommunene å yte inntektssikring for selvstendig 
næringsdrivende der de får hjemmel til å se bort fra de vanlige kravene om å først bruke 
oppsparte midler mv. 

Prop 27. mars 

 Bostøtte: Det vil trolig bli noe økt forbruk av bostøtte som følge av at en del husstander 
midlertidig vil ha lavere inntekt enn vanlig. Regjeringen har foreløpig ingen forutsetninger for å 
anslå hvor stor en ev. merutgift kan bli. Bostøtten er en regelstyrt overslagsbevilgning. Det er i 
denne omgang ikke foreslått å endre reglene, og merutgiftene vil være en ren anslagsendring 

Finanskom 31. mars 

 Ber om ytterligere forbedringer i inntektssikringsordningene senest i revidert nasjonalbudsjett 
2020  

 Vil  sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de 
midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. Bostøtte som er utbetalt i påvente 
av senere ytelse, må også avregnes mot senere utbetalinger. 

 Vil øke Husbankens låneramme midlertidig med 5 mrd. kroner og sikre flere tilgang til blant 
annet startlån, samt vurdere ytterligere utvidelse ved behov. 

 Vil ha en midlertidig økning av inntektsgrense i bostøtteordningen til 31. oktober, innenfor et 
samlet proveny på 500 millioner kroner.  
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Prop 3. mars 72 L  

 Det foreslås lovendringer som gir unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk 
sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad 
eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet som følge av Covid-19-pandemien. 

 

6. mars pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet 

 Trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av 
lønnsoppgjøret. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke 
vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020. 

 

 

7. april: Mindretallsinnstilling (arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven osv. 
Innst. 234 L (2019–2020) ) 

 Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det fortsatt er 
personer som ikke er omfattet av allerede vedtatte og foreslåtte tiltak for inntektssikring. (..) 
Det vises i den forbindelse til at Stortinget i tilknytning til behandlingen av Prop. 67 S (2019–
2020) fattet følgende vedtak:  

 «Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av ytterligere forbedringer i 
inntektssikringsordningene senest i revidert nasjonalbudsjett 2020».  

 Disse medlemmer vil på denne bakgrunn spesielt vise til behovet for å se nærmere på 
situasjonen for følgende grupper:  

- Permitterte ansatte som tar annet midlertidig arbeid, frivillig eller etter beordring, og som taper 
inntekt og inntektsgrunnlag for fremtidige ytelser etter folketrygdloven, herunder også personer 
med uføretrygd.  

- Behovet for automatisk behandling av søknader/klager fra personer som ikke er omfattet av 
den etablerte ordningen for dagpenger, herunder personer som har vært eller er i karantene 
etter folketrygdlovens § 11-31 om arbeidsavklaringspenger.  

- Forlengelse av arbeidsavklaringspenger tilstått etter folketrygdlovens §§ 11-17 og 11-18.  
- Behovet for at enslige forsørgere med overgangsstønad får rask beskjed om at de vil omfattes 

av forlengelse av perioden for tidsavgrensede ytelser (jf. Prop. 67 S (2019–2020).  
- Uføre med gradert uføretrygd som permitteres fra, eller mister vikar- eller tilkallingsoppdrag i 

mindre stillingsbrøker.  
- EØS-borgere som på grunn av reiserestriksjoner er avskåret fra å søke dagpenger, som de ved 

opphold i Norge, ville hatt krav på.  
- Muligheten for å innlemme ansatte i fiskeindustrien uten rett til ordinære dagpenger under 

permittering, i de nye reglene for lønn og dagpenger under permittering.  
- Forhindre permitteringer som følge av at offentlige myndigheter setter inn annet personell for å 

hindre smittespredning, og som overtar ordinære oppgaver fra ansatte i de virksomhetene som 
til vanlig utfører oppgavene.  

- Tiltak for å forhindre unødig permittering av ansatte i kulturinstitusjoner som mottar 50 pst. 
eller mer i offentlig støtte.  

- Vurdere tilpasninger i forskrift om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. 
av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen, for å forhindre 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringer-i-kvalifiseringsprogrammet-og-aktivitetsplikten/id2696471/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2003.04.2020&utm_content=Pensjon,%20trygd%20og%20sosiale%20tjenester
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-utsetter-trygdeoppgjoret-til-hosten/id2696904/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.04.2020&utm_content=Pensjon,%20trygd%20og%20sosiale%20tjenester
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-234l/?all=true#m8
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forskjellsbehandling mellom utsendte arbeidstakere og arbeidstakere som er tilbudt fast jobb i 
Norge.  

- Vurdere om det er andre bransjer enn landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, 
matindustri og petroleumsnæring som bør omfattes av revidert rundskriv G07-2020 om 
utenlandsk arbeidskraft i samfunnskritiske næringer.  

- Situasjonen for ilandsatte kadetter som ikke er omfattet av noen former for inntektssikring.  
- Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: 
- I Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og på egnet måte, komme tilbake til Stortinget 

med en vurdering av behovet for å utvide sosialtjenestelovens § 51 a til å omfatte alle som nå 
står helt uten inntekt, uten hensyn til økonomisk behovsprøving etter § 18.  

- II Stortinget ber regjeringen vurdere om det er behov for fullmakt til forenklet saksbehandling 
etter lov om sosiale tjenester -etter hvert som kommunene tar i bruk digitale løsninger for 
søknad om sosialhjelp.  

- III Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fremme forslag om 
utvidet rett til sykepenger for personer som nå har fått nødvendig oppfølging i Nav og 
behandling i helsevesenet satt på vent, uavhengig av diagnose.  

- Forslag fra Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti:  
- Forslag 1: Stortinget ber regjeringen vurdere en midlertidig unntaksbestemmelse som gir 

Statens pensjonskasse fullmakt til å sette ned boliglånsrenten og innføre tiltak for personer som 
nå sitter med to boliglån.  

 

Norges Bank  

Beslutninger tatt 13. mars:  

 Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentenheter til 1 pst. 
 Ekstraordinære F-lån til bankene. 
 De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske 

pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til 
pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er 
nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende 
styringsrenten. 

 (F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. F-lån er 
lån mot sikkerhet i verdipapirer til flytende rente og gitt løpetid.) 

 

19. mars 

 Styringsrenten reduseres med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent 
 Etablering av midlertidige dollar-likviditetsordninger mellom sentrale sentralbanker. 
 Pressemelding: De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske 

kroner, og endringene i kronekursen har vært historisk store. På bakgrunn av dette vurderer 
Norges Bank løpende om det er behov for at Norges Bank skal intervenere i markedet ved kjøp 
av norske kroner. 

 Grunnet markedssituasjonen de siste dagene vil Norges Bank fra 19. mars 2020 legge ut 
ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner. 

 

31. mars  
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 Norges Bank utvider perioden bankene skal tilbys ekstraordinære F-lån i norske kroner til 
utgangen av mai 2020. 

 

Finanssektoren 

Kapitalbuffer: 

 Norges Bank ga 13. mars råd om at motsyklisk kapitalbuffer reduseres til 1 pst. 
 Finansdepartementet besluttet samme dag å følge Norges Banks råd om å sette ned det 

motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 pst med umiddelbar virkning. 

Overskuddsdisponering i finanssektoren 

15. mars: brev fra Finanstilsynet til banker og forsikringsselskap 

 Finanstilsynet forventer at styrene i foretakene revurderer overskuddsdisponeringen som følge 
av krisen og den økonomiske usikkerheten framover. Tilsynet skriver at det er viktig at bankene 
er i stand til å bære betydelige utlånstap som kan oppstå i tiden framover, og samtidig har god 
evne til å yte ny kreditt til kredittverdige kunder og til å gi betalingsutsettelser til kredittverdige 
kunder som får likviditetsproblemer. 

 

25. mars pressemelding fra Finanstilsynet 

 Finanstilsynet foreslår at Finansdepartementet fastsetter en forskrift om at overskudd for 2019 i 
banker og forsikringsforetak inntil videre holdes tilbake. Etter Finanstilsynets vurdering er det 
nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker 
soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre 
utdelinger av overskudd. 

 

26. mars brev fra Finansdepartementet 

 Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering 
av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet 
vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut 
overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter 
med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er 
redusert. 

 

 

Boliglån 

23. mars: pressemelding Finansdepartementet 

 Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften. 
 Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 

2020, men kan bli forlenget. Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, 
kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-krav-til-nye-utlan-med-pant-i-bolig-boliglansforskriften/id2677836/
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disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse 
andelene økes nå til 20 prosent både i Oslo og resten av landet. 

 

Endrer verdipapirhandelloven 

Prop 27. mars  

 Regjeringen foreslår en endring som skal gjøre det mulig å gi forskriftsregler om pris i pliktig 

tilbud. Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av 

selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder. Forslaget vil åpne for innhenting av 

kapital uten at tilbudsprisen er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.  

 

Barnehage og SFO 

17. mars: pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 
 Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av 

koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. 
Prop 3. april  

 Kompensasjon for redusert foreldrebetaling i SFO – 1 milliard kroner. Foreldre skal ikke betale 
for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak. Barnehager og 
SFO er inntil videre stengt fra og med 13. mars til og med 13. april. Regjeringen foreslår å 
kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og SFO. Regjeringen foreslår derfor å 
øke overføringene til kommunene med 1 milliard kroner. Videre foreslår regjeringen at det 
settes av 10 millioner kroner til en søknadsbasert ordning for SFO ved offentlige finansierte 
skoler og 0,5 millioner kroner til Longyearbyen lokalstyre.  

 

Finanskom 7. april  

 Stortinget ber regjeringen forsterke innsatsen for å ivareta hensynet til sårbare barn under 
virusutbruddet, slik at de sikres deltakelse i blant annet barnehage og SFO. 

 

Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet 

17. mars: brev fra finansdepartementet til Stortingets finanskomite 

 Regjeringen anbefaler at det opprettes midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte 
billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av pålegg om å avlyse eller 
stille arrangementer i bero. Ordningen vil utgjøre cirka 300 millioner kroner for kulturlivet, og 
cirka 600 millioner kroner for idretten og frivilligheten for øvrig. 

Finanskom 19. mars 

 Et mindretall bestående av AP,SV og SP foreslår i tillegg at kompensasjonsordningen skal 
omfatte alle virksomheter, også underleverandører, som grunnet myndighetenes pålegg taper 
inntekter, og ber regjeringen på egnet måte sørge for at reelle tap blir dekket for kulturaktører 
dersom den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset vedvarer. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/1-milliard-til-barnehager-og-sfo-for-a-dekke-tapt-foreldrebetaling/id2696664/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/1-milliard-til-barnehager-og-sfo-for-a-dekke-tapt-foreldrebetaling/id2696664/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-233s/?m=4
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 I tillegg foreslår mindretallet at det skal legges til rette for en kompensasjon for 
kulturinstitusjoner med mer enn 50 pst. offentlig støtte, som er rammet av avlysninger på 
grunn av koronaviruset og helsemyndighetens råd. 

 

Finanskom 31. mars 

 Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner 
kroner. (slik at det totalt blir 1 mrd. kroner) 

 Kompensasjonsordningen vil omfatte en rekke kultur- og idrettsaktører og ber regjeringen 
komme tilbake til Stortinget i løpet av april med en vurdering av omfanget av og virkningen av 
den vedtatte kultur- og idrettspakken. 

Prop 3. april  

 Oppheve totalisatoravgiften for 2020 Som en konsekvens av virusutbruddet har det etter 12. 
mars ikke vært tillatt å arrangere hesteveddeløp i Norge. Dette har medført en nedgang i Norsk 
Rikstotos omsetning, noe som igjen vil kunne medføre reduserte tilskudd til norsk hestenæring. 
For å unngå at totalisatoravgiften begrenser Norsk Rikstotos mulighet til å dele ut tilskudd i 
2020 foreslås avgiften foreslås opphevet for 2020. 

 

Ny koronalov – midlertidig fullmaktslov 

18. mars: proposisjon fra Regjeringen Prop. 56 L 

Regjeringen har fremmet forslag om «Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser 
av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)».  

Forskriftshjemmelen er vidt utformet, men vil bare kunne benyttes til å fastsette tiltak som en følge av 
utbruddet av Covid-19. Det foreslås også at loven gjøres midlertidig, og at den vil opphøre å gjelde 
seks måneder etter ikrafttredelsen. Forskrifter skal snarest mulig etter kunngjøring meddeles 
Stortinget. Stortinget kan til enhver tid treffe vedtak som helt eller delvis opphever forskriften, med 
minst en tredjedel av stemmene. 

Loven vil kunne bli aktuell på en lang rekker områder. Under er det trukket fram noen av de mange 
eksemplene som proposisjonen beskriver som kan bli aktuelt å bli behandlet på bakgrunn av denne 
loven.  

 Regler om bruk av arbeidskraft mv..  
o Det kan være behov for midlertidige unntak fra arbeidsmiljøloven og tilhørende 

forskrifter, eventuelt særlover som eksempelvis skipssikkerhetsloven og 
petroleumsloven med tilhørende forskrifter innen helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. 

o Mulighet til å omdisponere arbeidskraft til der behovet er størst fra en statlig virksomhet 
til en annen. 

o Det vil kunne være behov for en utvidet tjenesteplikt eller beordringsadgang for andre 
grupper enn helsepersonell. 

o Regler om rammene for overtid, arbeidstid per døgn og per uke og krav til hviletid og fri 
på søn- og helgedager vil i den foreliggende krisesituasjonen kunne bli for snevre for 
noen yrkesgrupper. Dersom arbeidslivets organisasjoner sammen ikke finner løsninger, 
vil det kunne være aktuelt å forskriftsfeste unntak med hjemmel i lovforslaget her. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/


 

 27 

 Helseområdet 
o Det kan behov for å fravike fristbestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven 

dersom sykehusene må prioritere pasienter som krever øyeblikkelig og intensiv 
behandling av Covid-19. 

o Det kan være aktuelt å endre reglene for prioritering i spesialisthelsetjenesten.   
 

19. mars: NTB-melding gjengitt i VG.no 

 Saksordfører Jonas Gahr Støre (Ap) vil be ledende juridiske eksperter vurdere regjeringens 
forslag til krisefullmaktslov. - Jeg ønsker å få dette forslaget belyst av ledende juridisk 
ekspertise for å ta med de motforestillingene eller innspillene som måtte komme, særlig på 
virkemåten, sier Støre til NTB. 

 

20. mars: Stortingets nettsider: 

Lovforslaget blir behandlet første gang av Stortinget lørdag 21. mars. Etter planen finner 
andregangsbehandlingen sted tirsdag 24. mars. 

 

21. mars: Vedtak om kriseloven på Stortinget med vesentlige endringer 

 Regjeringen ba om seks måneders varighet for loven. Stortinget sier én måned. 
 Regjeringen ba om en generell fullmakt. Stortinget har begrenset fullmakten til å gjelde lovene 

det haster mest å endre. 
 Regjeringen la opp til at manglende støtte hos en tredel av Stortinget var nok til å stoppe en 

forskrift. Stortinget har sørget for at denne sikkerhetsventilen vil fungere i praksis, også dersom 
Stortinget ikke kan samles på vanlig måte. 

 

Utenlandske arbeidere 

Forskrift fastsatt 15. mars 

 Justisdepartementet har fastsatt forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av 
utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Forskriften har virkning for 
utlendinger som ankommer riket etter 16. mars kl. 08.00. Det presiseres at forskriften ikke er til 
hinder for at norske borgere eller utlendinger med oppholdstillatelse kan reise inn i Norge. Det 
presiseres for øvrig at en utlending ikke lenger vil være «utlending uten oppholdstillatelse» når 
en søknad om oppholdstillatelse er innvilget. 

 

30. mars  pressemelding Justisdepartementet 

 Det åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og 
matindustri. Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fastsatt endringer i 
bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er 
kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge. Med «næring hvor det er kritisk behov 
for arbeidskraft», menes landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, 
petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett. 

 



 

 28 

9. april pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet 

 Flere EØS-borgere kan komme til Norge: Regjeringen har besluttet å endre 
bortvisningsforskriften, slik at blant annet flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan reise inn 
i Norge. Blant annet vil det ikke lenger være et vilkår om at den enkelte EØS-arbeidstaker er 
ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Det vil heller ikke lenger være et 
krav om at EØS-arbeidstakere hadde påbegynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble 
innført 16. mars 2020. Reglene om karantene vil imidlertid gjelde også for arbeidskraft fra EØS-
området. 
 

14. april pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet 

 Indre grensekontroll videreføres: Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som 
et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene skal videreføres i 
20 nye dager fra og med 15. april kl. 08.00.  

 

Svalbard 

Finanskom 19. mars 

 Stortinget ber regjeringen utarbeide en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard på grunn av 
konsekvensene koronaviruset har hatt og vil får for bosetningen på Svalbard. 

 

Prop 27. mars  

 Det etableres en midlertidig stønadsordning basert på sosialhjelpssatser for personer utenfor 
EU/EØS-området som oppholder seg på Svalbard. Tredjelandsborgere som oppholder seg på 
Svalbard, omfattes i utgangspunktet ikke av dagpengeordningene eller økonomisk stønad etter 
lov om sosiale tjenester. 

 

Studenter 

Finanskom 19. mars 

 Flertallet: ber om en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever 
inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.   

 

26. mars pressemelding Kunnskapsdepartementet 

 Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for 
april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner. I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på 
grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner. 

 

Finanskom 31. mars 

 Vil ha en ordning som innebærer 1 mrd. kroner til konvertering av ekstralån til stipend 
for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall 

 Ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-eos-borgere-kan-komme-til-norge/id2697280/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/indre-grensekontroll-viderefores/id2697338/
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Prop 3. april  

 Hjelp til studenter som har mistet arbeidsinntekter – 1 milliard kroner etter Stortingsvedtak som 
ba om nytt forslag. Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen er blitt utvidet til 15. 
april, og resten av studiestøtten for semesteret vil bli utbetalt samlet i april. I tillegg kan 
studenter som har mistet inntekt, søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Søkere som 
bekrefter at de har mistet inntekt og som kan dokumentere det på forespørsel fra Lånekassen, 
får omgjort 8000 kroner til stipend. 

 

Eksamen 

25. mars pressemelding Kunnskapsdepartementet 

o Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i 
videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. 
Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. 
Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om. 

 

Vaksinestøtte 

Prop 27. mars 

 Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) er et partnerskap av 
offentlige, private og humanitære organisasjoner som skal stimulere, koordinere og finansiere 
utvikling av vaksiner mot utvalgte sykdommer, særlig der denne utviklingen ikke skjer gjennom 
markedsinsentiver. CEPI startet tidlig arbeidet med å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Det 
foreslås nå en ytterligere støtte til CEPI på 200 mill. kroner til finansiering av forskning og 
utvikling, samt forberedelse og gjennomføring av kliniske utprøvinger for en vaksine mot 
koronaviruset. For å bidra til at CEPI kan få et solid og langsiktig finansielt grunnlag for 
virksomheten, foreslår regjeringen ytterligere bidrag til CEPI på 2 mrd. kroner i perioden 2021–
2030 

 

Tilskudd til frivillige organisasjoner  
Prop 27. mars 

 Helsemyndighetenes pålegg og råd i forbindelse med virusutbruddet har fått betydelige 
konsekvenser for aktiviteten i de frivillige organisasjonene. Mange planlagte prosjekter og tiltak 
står i fare for å bli avlyst, utsatt eller nedskalert. For å unngå økonomisk usikkerhet om videre 
drift i de frivillige organisasjonene, legger regjeringen opp til enkelte endringer i gjeldende 
tilskuddsregelverk som innebærer at organisasjonene beholder statlige tilskudd innenfor 
rammen av tildelte midler. 

 

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten  

Prop 27.mars 

 Over hele landet bistår nå frivillige organisasjoner i redningstjenesten den statlige 
helsetjenesten og kommunene med oppdrag knyttet til håndteringen av koronapandemien For 
å understøtte arbeidet til de frivillige organisasjonene og det økte utstyrsbehovet 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
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organisasjonene har som følge av pandemien, foreslår regjeringen å øke bevilgningen på 
posten med 10 mill. kroner. 

 

Politiet 

Prop 27.mars 

 For at politiet skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag, er det ønskelig at Politidirektoratet kan 
ansette inntil 400 politiutdannede i midlertidige stillinger i seks måneder. Tiltaket er også 
nødvendig av hensyn til kontinuitetsplanlegging i politiet, ettersom etaten er rammet av 
virusrelatert karantene- og sykefravær. På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke 
bevilgningen på posten med 232 mill. kroner 

 

Forbrukerpolitiske tiltak  
Prop 27.mars 

 Tilskudd til Reisegarantifondet Utbruddet av koronavirus og smitteverntiltakene som er satt i 
verk innebærer en markert nedgang i reiseaktivitet. Det er derfor grunn til å vente flere 
konkurser blant pakkereisearrangører. Etter pakkereiseloven har de reisende særlige rettigheter 
(reisegaranti) ved konkurs hos arrangør, herunder krav på tilbake-betaling for reisetjenester 
som ikke blir levert. Reisegarantifondets egenkapital på 15 mill. kroner, som kan trekkes på om 
garantiene ikke er tilstrekkelige, antas å være utilstrekkelig til å dekke forventede krav.  
Regjeringen foreslår derfor å tilføre Reisegarantifondet midler over statsbudsjettet. Merbehovet 
er usikkert og avhengig av den videre utviklingen av pandemien. 

 

Finanskom 31. mars 

 Komiteen mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber 
regjeringen raskt gi en vurdering av om fondet bør ha en rolle for forbrukerne før 
pakkereiseselskapene blir insolvent, og ber regjeringen raskt komme tilbake til Stortinget med 
et forslag om hvordan dette kan gjøres, for eksempel etter dansk modell 

 

Finanskom 7. april  

 Stortinget mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber 
regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan dette kan gjøres, for 
eksempel etter dansk modell. 

 

6. april pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet 

 Det foreslås halvering av gebyrer og salærer i inkassosaker for saker under 2500 kroner. Det 
foreslås også reduksjoner for større inkassokrav. 

 

Konkurslovgivning 
Finanskom 31. mars 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-233s/?m=4
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dffdf/id2696931/
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 Stortinget ber regjeringen vurdere om konkursrettslige tiltak kan redusere risikoen for unødige 
konkurser i levedyktige virksomheter med akutte likviditetsproblemer som følge av utbruddet av 
Covid-19 

 

Støtte til distrikts-butikker 

Prop 27.mars 

 De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer mange dagligvarebutikker som er 
med i Merkur-programmet. Totalt er om lag 600 butikker med i programmet. Mange Merkur-
butikker er avhengige av omsetning fra hytteeiere og andre tilreisende for å kunne opprettholde 
sin drift. Det foreslås å øke bevilgningen med 30 mill. kroner til et ekstra tilskudd for å dekke 
tap.  

 

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 

27. mars pressemelding Landbruks- og matdepartementet  

 Åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen 
inntil 60 millioner kroner.  

 

 

 

Foreldede beregninger av hva krisen koster (oppdatert tabell på side 1) 

20. mars: Prop 57 S: foreløpige beregninger av hva krisen koster 

 Anslåtte endringer i oljekorrigert budsjettunderskudd for 2020 som følge av økonomiske tiltak 
og endrede utsikter for økonomien. Mrd. kroner. NB! Svært usikre anslag. 

 

Kilde: Finansdepartementet, Prop 57 S 20. mars 2020.  

 

Mer om kostnadsanslaget for koronakrisen 
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Prop 27. mars 

 Finansdepartementet anslår at aktiviteten i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning vil falle 
med 15–20 pst. den nærmeste tiden, mens virussituasjonen fortsatt er akutt og de strenge 
smitteverntiltakene vedvarer i Norge og andre land. Fastlands-BNP anslås å falle med 2 pst. fra 
2019 til 2020, men anslaget er usikkert, og fallet kan bli større. Til sammenligning ble 
nedgangen anslått til 1 pst. for en uke siden. 

 De norske økonomiske tiltakene så langt summerer seg til i over 75 mrd. kroner, inkludert en 
tapsavsetning på 10 mrd. kroner til den nye garantiordningen for lån til små og mellomstore 
bedrifter og 6 mrd. kroner i tapsavsetning til garantiordningen for luftfarten. I tillegg svekkes 
budsjettet med nærmere 60 mrd. kroner på grunn av reduserte skatteinntekter som følge av 
lavere aktivitet i økonomien og høyere utgifter som følge av en kraftig økning i antall registrerte 
ledige og utgifter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Samlet sett svekkes den 
oljekorrigerte budsjettbalansen med over 135 mrd. kroner. Dette er utenom den nye 
støtteordningen for bedrifter med stor omsetningssvikt som følge av virusutbruddet, og enkelte 
av Stortingets anmodningsvedtak, som foreløpig ikke er kostnadsberegnet. 

 Forskyving av skatteinnbetalinger anslås å bedre likviditeten til bedriftene de nærmeste ukene 
og månedene med i alt om lag 125 mrd. kroner. 

 Samlet sett innebærer alle de økonomiske tiltakene som nå er iverksatt (endringene i offentlige 
budsjetter og regelverk, samt utsettelse av skatteinnbetalinger), at likviditeten i bedrifter og 
husholdninger bedres med 260 mrd. kroner forholdsvis raskt. I tillegg utgjør garantiordningen 
for lån til små og mellomstore bedrifter og låneordningen gjennom Statens obligasjonsfond til 
sammen minst 100 mrd. kroner. 

 Videre kommer effekten av redusert styringsrente. Dersom vi legger til grunn et gjennomslag til 
utlåns- og innskuddsrentene på 1 prosentenhet, tilsier enkle beregninger at netto effekter i 
2020 vil utgjøre lettelser på om lag 19 mrd. kroner for husholdningene og om lag 14 mrd. 
kroner for bedriftene. 

 Det direkte produksjonstapet i norsk økonomi kan anslås til over 110 mrd. kroner dersom 
dagens situasjon varer i to måneder, etterfulgt av en gradvis tilbakevending til det normale. 
Produksjonstapet øker med 30–40 mrd. kroner per måned så lenge den akutte situasjonen 
vedvarer. 

 

 For å kunne lage kostnadsanslag har departementet måttet gjøre en forutsetning om hvor 
lenge dagens situasjon med omfattende nedstenging av virksomheter vil fortsette. Dette er en 
rent teknisk forutsetning, og ikke en helsefaglig vurdering av hva som er nødvendig for å 
begrense virusutbredelsen. Rent teknisk er kostnadsanslagene basert på at den akutte 
situasjonen opprettholdes i to måneder, for deretter gradvis å vende tilbake til det normale. 
Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene. 
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 Hvor lenge de enkelte land vil trenge å opprettholde de strenge tiltakene, vil ha stor betydning 
for hvor stort fallet i BNP vil bli. Det nederlandske planbyrået har beregnet at mens tre måneder 
med strenge tiltak kan gi et fall i landets BNP på 1,2 pst., kan seks måneder gi et fall i BNP på 
mellom 5 pst. og 7,7 pst. 

 Mulige forløp for fastlands-BNP med ulik varighet på den akutte situasjonen i Norge og utlandet 
kan tilsi et fall på mellom 1½–7 pst. Det er satt inn omfattende tiltak i den økonomiske 
politikken for å dempe de langsiktige effektene på økonomien 

 

30. mars: brev fra Finansdepartementet til Stortinget - foreløpige beregninger av hva krisen 
koster 

 Anslåtte endringer i oljekorrigert budsjettunderskudd for 2020 som følge av økonomiske tiltak 
og endrede utsikter for økonomien. Mrd. kroner. NB! Svært usikre anslag. 

 Økonomiske tiltak fremlagt så langt anslås å svekke budsjettet med nærmere 137 mrd. kroner. 
Dette er 60 mrd. kroner høyere enn i Prop. 67 S lagt frem 27. mars.  I tillegg til de aktive 
tiltakene, kommer virkningen av automatiske stabilisatorer, dvs. reduserte skatter og økte 
utgifter i inntektssikringsordningene for permitterte, arbeidsledige og syke. Automatiske 
stabilisatorer svekker budsjettet med nær 60 mrd. kroner, basert på de samme 
forløpsforutsetningene. Samlet sett innebærer dette en svekkelse av den oljekorrigerte 
budsjettbalansen på 196 mrd. kroner. 
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 Tabell 1 Endringer i oljekorrigert budsjettunderskudd for 2020 som følge av økonomiske tiltak og endrede 
utsikter for økonomien (mrd. kroner) 

 

 

Om notatet: 

Notatet er organisert etter ulike tiltaksområder, og nye tiltak og vedtak legges fortløpende under de 

forskjellige tiltaksområdene. Kilden og dato til tiltakene står over hvert tiltak, under følger en 

ordforklaring til de som framkommer hyppigst.   

Prop 13. mars = Regjeringens forslag til krisetiltak 13. mars. Prop. 52 S (2019 – 2020) og Prop. 53 LS 

(2019–2020) 

Forlik 16. mars = Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt  (heretter omtalt 
som partiene) om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for 
Norge  Pr. 16.03.2020 kl. 08.45   
 
Finanskom 19. mars = finanskomiteens innstilling 19. mars om økonomiske tiltak i møte med 
virusutbruddet 

Prop 27. mars = Regjeringens forslag til krisetiltak 27. mars. Prop. 67 S (2019 – 2020) 

Finanskom 31. mars = finanskomiteens innstilling 31. mars om økonomiske tiltak 
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Finanskom 7. april = finanskomiteens innstilling 7. april om økonomiske tiltak Innst. 233 S (2019–2020) 
og Innst. 232 L (2019–2020) 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-233s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-232l/?all=true#m8

