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Målet med kompensasjonsordningen er at levedyktige foretak 
skal komme seg gjennom krisen

Koronaepidemien treffer Norge og 

regjeringen iverksetter omfattende tiltak 

for å bekjempe koronaviruset

Koronaviruset og påfølgende tiltak har 

medført at tusenvis av virksomheter har 

mistet store deler av sin omsetning

12.mars

Regjeringen vedtar en kompensasjons-

ordning for virksomheter med stort 

inntektsfall som følge av virusutbruddet

2.april

Ordningen utvikles i samarbeid mellom finansnæringen og Skatteetaten. Skatteetaten tildeles forvaltningsansvaret for ordningen. 



Foretak med stort omsetningsfall har gjennom komp.ordningen 
fått dekket en andel av sine uunngåelige faste kostnader 

• Gjennom ordningen kan foretak søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av 
virusutbruddet og smitteverntiltakene.

• Tilskuddet størrelse beregnes på bakgrunn av omsetningsfall, størrelsen på foretakets 
uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er myndighetsstengt eller ikke.

• Ordningen ble lansert den 18. april, mellom 250 og 300 medarbeidere i Skatteetaten har blitt 
mobilisert i arbeidet med utvikling og drift av ordningen.

• Ordningen gjaldt i første omgang for mars, april og mai, men har blitt forlenget til å gjelde for 
månedene juni, juli og august. 

• For siste søknadsperiode har det kommet endringer i hvordan støtten til sesongbedrifter utmåles 
og minstebeløpet for støtte har blitt fjernet.

Money



Kompensasjonsordningen 

for næringslivet lanseres 

etter kun tre uker med 

utvikling.

18 APRIL 27.000 virksomheter har mottatt..

..2.4 milliarder kroner i støtte

Antall konkurser er fortsatt lavt 

sammenlignet med tidligere år

Virksomheter rapporterer om bedre 

likviditet og lavere risiko for konkurs

Ordningen ser ut til å fungere til sitt formål, men vil erstattes 
av ordninger med fokus på omstilling og vekst



Når krisen nå går inn i en ny fase er anbefaling fra Holdenutvalget 
å erstatte  komp.ordningen med en lønnstilskuddsordning

20. april oppheves flere 

smitteverntiltak og regjeringen 

starter en gradvis gjenåpning av 

samfunnet

For å gi insentiver til økt aktivitet 

blant virksomheter anbefales 

Holdeutvalget å erstatte 

komp.ordningen nye ordninger

Regjeringen beslutter å innføre en ny 

og midlertidig lønnstilskudds-

ordning, hvor Skatteetaten blir tildelt 

forvaltningsansvaret.

20.april: gjenåpning av 

barnehager og frisørsalonger

27. april: delvis gjenåpning av 

skoler

1. juni: åpner for barer, 

svømming og fornøyelsesparker

Kilder: Statistikk permitterte (NAV)

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/permitterte


 Regjeringen har foreslår en ordning hvor arbeidsgivere får støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

 Støtten beregnes på bakgrunn av omsetningsfall og antall permitterte som tas tilbake i jobb.

 Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august.

 Det tas sikte på at det søkes samlet for begge månedene i oktober og at det blir en felles utbetaling.

 Uoffisielle tall fra NAV tilsier at mellom 35.000 og 45.000 virksomheter hadde permitterte i starten av juni.

 Regjeringen har på usikkert grunnlag anslått at ordningen vil gi utbetalinger på om lag 4 mrd. kroner.

 I utforming av ordningen er det vektlagt at den skal være enkel og praktisk mulig å gjennomføre på kort tid.

 Det legges opp til en saksbehandling som i stor grad vil være automatisert, samt risikobasert kontroll.

Formålet med lønnsordningen er å redusere antall permitterte, 
for å motvirke risikoen for langvarig høy arbeidsledighet



Forskrift vil etter planen være klar i løpet av juni, og 
utviklingsarbeidet vil pågå for fullt i august og september

JUNI AUGUST SEPTEMBERJULI

Lansering av ordningForskrift vedtattStart

JURIDISK

SYSTEM

FORRETNING

SOMMERFERIE

Hovedleveranser

 Landingsside og søknadsskjema

 Systemløsning for automatisk 

prosessering av søknader

 Rutiner og verktøystøtte for 

saksbehandling, veiledning, 

etterkontroll og klage

 Apparat for saksbehandling, 

veiledning, etterkontroll og klage

 Offentlig innsynsløsning



Prosjektorganisering Løsningsutforming Forvaltningsorganisasjon

 Flere nøkkelressurser fra 

arbeidet med komp.ordningen 

videreføres til utvikling av 

lønnstilskuddsordning for å 

sikre helhet og kontinuitet i 

arbeidet med ordningene.

 Det legges opp til å benytte 

kjente løsningsmønstre og 

verktøy der det er mulig.

 I utvikling av den tekniske  

løsningen vil prosjektet 

etterstrebe å kopiere 

løsninger fra andre prosjekter.

 Det arbeider per i dag rundt 

300 ansatte med å forvalte 

oppgaver i komp.ordningen.

 For å bygge videre på erfaring 

og kompetanse vil enkelte av 

ressursene videreføres til 

forvaltning av lønnsordningen.

I utvikling av lønnstilskuddsordningen vil etaten bygge videre 
på erfaringene fra arbeidet med kompensasjonsordningen




