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15. mai 2020 

Sak 10/20 Koronasituasjonen for næringsdrivende - vedlegg 

Regjeringen og Stortinget har siden mars blitt enige om to krisepakker, samt en bankpakke, som 

skal dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.  

Mest relevante tiltak for næringsdrivende er:  

Foruten det som ble lagt fram i forrige møte: 

 

• Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere:  

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn 

søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Ordningen 

gjelder fra 14. mars i år og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes 

koronautbruddet. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt 

under 6G (ca. 600 000 kroner). Kompensasjonen gis fra og med dag 17, slik at søker 

selv må dekke de 16 første dagene med inntektstap. NAV skriver at de har laget en ny 

digital søknad på nav.no hvor de som søker om kompensasjon vil få detaljert veiledning 

underveis i søknadsprosessen. NAV vil behandle søknadene fortløpende og utbetaling 

vil skje raskt etter at søknaden er behandlet. Det søkes etterskuddsvis for en måned av 

gangen. 

• Sykepenger fra 4. dag dersom sykdom/karantene som skyldes korona 

• Omsorgspenger fra dag 4, dobling av antall dager 

• Ikke-behovsprøvd sosialhjelp 

• Utsatt merverdiavgift - Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes 

fra 14. april til 10. juni 2020. 

• Utsatt forskuddsskatt – Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for 

selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. 

• Redusert momssats – Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i 

perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. 

• Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng. Bedrifter i områder med 0-sats 

kompenseres. Gjelder for perioden mai-juni 2020.  

• «Bankpakke»: 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.   
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…  er 

• Kontantstøtteordningen for dekning av faste kostnader den viktigste.  

Ordningen gjelder foreløpig for mars, april og mai, og kravet for å treffes av ordningen 

er at bedriften har hatt et omsetningstap på mer enn 30 prosent fra samme måned i fjor. 

For mars er kravet 20 prosent omsetningsfall, fordi de inngripende tiltakene ble 

iverksatt halvveis ut i måneden. For bedrifter som er pålagt stenging, vil staten betale 

for 90 prosent av de faste kostnadene. For andre bedrifter vil kompensasjonsgraden 

være lavere. 

Mer info her:  

o https://akademikerne.no/2020/slik-blir-kontantstotteordningen-til-bedriftene 

o https://kompensasjonsordning.no/ 

 

• Det er også satt av 5 mrd til en egen gründerpakke: 

o Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner. 

o Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner. 

o Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 

1,25 prosentpoeng på risikolån. 

o Rentestøttefond – 300 millioner kroner. 

o Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner. 

o Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner. 

o Kapital til investeringsfondet Investinor – 1 mrd. kroner. 

 

Akademikerne har arbeidet aktivt med flere av tiltakene for å sikre en innretning som treffer 

våre medlemmer. Det gjelder særlig kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende 

og frilansere (pkt 1) og kontantstøtteordningen for dekning av faste kostnader (pkt 7). I 

sistnevnte har det særlig vært arbeidet for å sikre at tannlegene er blant de som får dekket 90 

prosent av de faste kostnadene. 

Vi har tatt opp med ASD at staten må sikre yrkesskadedekning som skyldes korona for 

helsepersonell som er selvstendige. Saken er oversendt fra ASD til HOD. 
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