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Statsbudsjettet 2021 -– Skatteetaten -– Supplerende tildelingsbrev nr. 2
1. Innledning
Stortinget har vedtatt innføring av en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars–31.
juni 2021, jf. Prop. 94 LS (2020–2021) Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), Innst. 297 L (2020–2021) og Innst.
298 S (2020–2021). Videre ble 29. mars 2021 forskrift nr. 1041 om endring i forskrift til
utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), fastsatt av Finansdepartementet.
Dette supplerende tildelingsbrevet inneholder føringer for Skatteetatens oppfølging av
Stortingets vedtak om ny lønnsstøtteordning og de budsjettmessige konsekvensene av
vedtaket.
2. Midlertidig tilskuddsordning ved avbrutt permittering (lønnsstøtteordningen)
I Prop. 131 L (2019−2020) Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i
møte med virusutbruddet), foreslo regjeringen å innføre en ordning med tilskudd til arbeidsgivere som tok egne permitterte ansatte tilbake i arbeid. Ordningen gjaldt for juli
og august 2020. Ordningen ble videreført i Prop. 140 L (2019–2020) Endringer i lov 23.
juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og gjaldt da for tilskudd for oktober, november og desember 2020. Skatteetaten har ansvaret for å forvalte ordningen for søknadsperioden mars–desember
2020.
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Stortinget har nå vedtatt en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars–30. juni, jf.
Prop. 94 LS (2020–2021) Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og Innst. 297 L (2020–2021). For lovvedtaket – se
LOV-2021-03-26-13. Etter sanksjonen ble forskrift til utfylling og gjennomføring av lov
om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet),endret ved se FOR-2021-03-29-1041.
Skatteetaten er tilskuddsmyndighet etter lovens § 8. Ordningen skal forvaltes i henhold
til tilskuddsregelverket og i tråd med krav i reglement for økonomistyring i staten og
bestemmelser om økonomistyring i staten. Finansdepartementet viser til omtale av den
midlertidige lønnsstøtteordningen i Prop. 127 S (2019–2020), Prop. 131 L (2019–2020),
Prop. 140 L (2019–2020) og Prop. 94 LS (2020–2021).
Departementet ber Skatteetaten om å organisere tilskuddsforvaltningen på en effektiv
og hensiktsmessig måte.
Skatteetaten må være forberedt på at det kan bli aktuelt med endringer i forskriften om
tilskuddsordningen.
2.1 Mål og målgruppe for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å redusere antallet permitterte som følge av virusutbruddet, for å motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge festner seg på et
høyt nivå. Tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til at permitterte kommer i arbeid,
vil også bidra til å dempe inntektsulikhet som oppstår som følge av virusutbruddet. Videre er ordningen ment å bidra til at bedrifter kan forberede seg på en tid hvor det igjen
kan være normal aktivitet. Ordningen legger også til rette for at bedrifter kan ta tilbake
ansatte med sikte på opplæring i perioden frem til aktiviteten tar seg opp.
Målgruppen for ordningen er de foretak som følger av loven §§ 1 og 3 og forskriftens
kap. 1.
2.2 Tildelingskriterier
Bestemmelser om vilkår for å motta tilskudd og tilskuddets størrelse følger av loven §§
5 og 6 og forskriften kap. 2 og 3.
2.3 Opplegg for oppfølging og kontroll
Lovens §§ 9 til 21 og forskriftens kap. 4 og 5 har bestemmelser som har betydning for
forvaltning og kontroll av ordningen, herunder om innhenting av opplysninger, innholdet i søknader og søkerens opplysningsplikt, sanksjoner, utbetaling, tilbakebetaling og
innkreving.
Ordningen skal komme seriøse foretak til gode. Det er viktig for legitimiteten til ordningen at det etableres gode mekanismer for kontroll og tiltak mot misbruk og utnyttelse av ordningen. Slik risiko vil bli redusert gjennom hjemler og muligheter for
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risikobasert kontroll, både i forbindelse med tildelingen av støtte og i form av etterkontroll. Etaten må etablere systemer, rutiner og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 2.4 og 6.3.5.
2.4 Rapportering
Skatteetaten skal rapportere om forvaltningen av tilskuddsordningen iht. de generelle
kravene om årsrapportering som følger av tildelingsbrevet for 2021. Departementet ber
også om at etaten redegjør for status i arbeidet med ordningen i rapport for 1. og 2. tertial 2021. Etaten skal annen hver uke rapportere om statistikk for søknader, vedtak og
utbetalinger, så lenge ordningen varer.
2.5 Kriterier for måloppnåelse og evaluering
Andelen permitterte som tas tilbake i arbeid blant virksomhetene som omfattes av ordningen, kan danne grunnlag for en vurdering av om ordningen har hatt ønsket effekt.
Også utviklingen i arbeidsmarkedet kan gi informasjon om effekter av tiltaket. Finansdepartementet vil ta nærmere stilling til hvorvidt ordningen skal evalueres og et ev.
opplegg for dette.
Søknadsportal:
I Prop. 94 LS (2020-2021) under kap. 3, er det anført at regjeringen vil legge til rette for
at informasjon om fylkeskommunenes støtteordninger til kompetansehevende tiltak,
herunder tilskudd til bedriftsintern opplæring, vil bli gjort lett tilgjengelig for bedriftene
som søker om støtte i lønnstilskuddsordningen. Vi ber Skatteetaten påse at nevnte informasjon fremkommer i søknadsportalen på en hensiktsmessig måte.
3. Budsjett-tildeling
Ved behandling av Innst. 298 S (2020–2021) vedtok Stortinget 11. mars 2021 følgende
bevilgninger for kap. 1634:
Kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet
Post Formål
21
Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
fra 130 000 000 til 223 700 000
72
Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra 300 000 000 til 1 200 000 000

Kroner
93 700 000

900 000 000

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 meddeler Finansdepartementet med dette at Skatteetaten i 2021 gis adgang til å disponere
disse bevilgningene.

Med hilsen
Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
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