


Nasjonale tiltak for å håndtere 
koronasituasjonen for næringslivet



/ NASJONALE TILTAK

Forvalting av statlige finansierte krisepakker

• Kompensasjonsordning for omsetningssvikt 
forvaltes av Skatteetaten

• Statlig lånegaranti til SMB forvaltes av bankene

• Endrede regler for dagpenger og permittering 
forvaltes av NAV

• Forlenget eller fornyet oppholdstillatelser for 
utenlandske arbeidstakere forvaltes av UDI

• Styrking av tilskudd til gründere og vekst-bedrifter 
forvaltes av Innovasjon Norge

• Midler til FOU-prosjekter forvaltes av 
Forskningsrådet



/ NASJONALE TILTAK

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få 
kompensasjon. 

Todelt ordning: 

• Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil 
få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige 
faste kostnader per måned

• Bedrifter som ikke er pålagt å stenge får inntil 90 
prosent minus egenandel



/ NASJONALE TILTAK

• Statlige lånegaranti for lån til små og mellomstore 
bedrifter

• Gjenoppretting av statens obligasjonsfond

• Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt 
innbetaling av arbeidsgiveravgift og 
forskuddsskatt for selskaper

• Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økes 
midlertidig til 20 prosent



/ NASJONALE TILTAK FOR KORONASTIUASJONEN

Lavere kostnader for arbeidsgiver ved:

• Permitteringer

• Sykefravær og egenmeldinger

• Rett til dagpenger ved permitteringer i påsken



/ NASJONALE TILTAK

• Fornyelse av oppholdstillatelser til 
sesongarbeidere

• Utenlandske arbeidstagere som allerede er i 
Norge kan få forlenget oppholdstillatelsen



/ INNOVASJON NORGE – ØKT BEVILGNING

• 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd

• 500 millioner kroner til etableringstilskudd 

• 300 millioner kroner til rentestøtte for 
innovasjons- og risikolån

• 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for 
private innovasjons- og gründermiljøer

• Økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 
milliarder kroner, til totalt 3 milliarder kroner

• Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 
184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner 
kroner



/ FORSKNINGSRÅDET

• Skatte FUNN

• Næringsrettet forskning

• Innovasjonsprosjekter i næringslivet

• Midler til å mobilisere tjenestenæringer til 
forskning 

• Ekstra midler til petroleumsforskning



/ REGIONALT FORSKNINGSFOND AGDER

Kvalifiseringsstøtte – forprosjekt for næringslivet 

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos 
næringslivet på Agder

• Støttegrenser: Kr 100 000 – 300 000

• Antatt tilgjengelige midler: Kr 3 300 000,-

• Prosjektvarighet: 2 – 12 måneder



/ FORSKNINGSMOBILISERING AGDER

Samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Norges 
Forskningsråd. For å stimulere små og mellomstore 
bedrifter til å benytte seg av forskning i innovasjons-
og utviklingsprosesser. 

1. Forprosjektmidler: 80 % støtte til nye     
forskningsprosjekter, inntil kr. 300 000,-

2. Mobilitet: «Forskere til låns»: 100 %, inntil          
kr. 300 000,- - Støtte til forsker



/ Innsendte søknader om dagpenger under 
permitteringer i Agder per kommune etter 9. mars 
2020, oppdatert 06. april


