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Prop. 57 S
(2019 – 2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under 
Nærings- og fiskeridepartementet, 

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet 
(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Tilråding fra Finansdepartementet 20. mars 2020, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Økonomiske virkninger av virusutbruddet

1.1 Innledning og oppsummering

Virusutbruddet er alvorlig for liv og helse i 
Norge. Hendelsen vil ha stor påvirkning på norsk 
økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den 
nærmeste tiden. Tiltakene mot smittespredning 
rammer enkeltbedrifter og -bransjer hardt, først 
og fremst de næringer som har fått pålegg fra 
myndighetene om å stenge ned virksomheten og 
servicenæringer som reiseliv, restauranter og 
idretts- og kulturarrangementer.

Regjeringen foreslår ytterligere økonomiske 
tiltak i møte med virusutbruddet. Nå legges det 
bl.a. frem forslag om å opprette en garantifasilitet 
på 6 mrd. kroner for å legge til rette for likviditet 
til flyselskaper i situasjonen som er oppstått som 
følge av virusutbruddet. Det foreslås nye tiltak på 
skattesiden for å motvirke akutte, midlertidige lik-
viditetsproblemer og underskudd i mange bedrif-

ter. Videre fremmes det forslag om å opprette to 
statlige låne- og garantiordninger som ble varslet 
av regjeringen 15. mars, jf. nærmere omtale i 
Prop. 58 LS (2019–2020). 

Siden den reduserte økonomiske aktiviteten i 
all hovedsak er tilsiktet å begrense smittespred-
ningen, vil tiltak for å øke etterspørselen på kort 
sikt være lite målrettet og i noen tilfeller motvirke 
virusbekjempelsen. 

Regjeringen legger stor vekt på at de økono-
miske tiltakene som settes inn, bidrar til at produk-
sjonskapasiteten ikke blir varig svekket, slik at pro-
duksjon og sysselsetting raskt kan komme tilbake 
til et normalt nivå. Målet er å bidra til at ellers 
sunne og levedyktige bedrifter ikke bukker under 
som følge av virusbekjempelsen. Vi skal også ta 
vare på de som nå opplever at inntekten faller bort 
fordi de blir permittert eller mister inntektsgrunn-
laget grunnet de smittebekjempende tiltakene.
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Det er nå besluttet eller foreslått tiltak i fem 
omganger:

Den 13. mars foreslo regjeringen strakstiltak for 
å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende 
situasjon. Dette omfattet midlertidige endringer i 
permitteringsordningen, utsettelse av skatteinnbe-
talinger, midlertidige lettelser i avgiftsbelastninger 
for flyselskapene, økte rammer for kompetansehe-
ving og bedriftsintern opplæring, samt tiltak for å 
styrke helsesektoren og økte bevilgninger til kom-
munene for merutgifter i forbindelse med virusut-
bruddet. Tiltakene anslås å innebære økte utgifter 
og reduserte inntekter i 2020 på til sammen over 
6 mrd. kroner, når det er tatt høyde for oppdaterte 
anslag for antall permitterte.

Den 15. mars varslet regjeringen to garanti- og 
låneordninger på til sammen 100 mrd. kroner. 
Mange bedrifter står overfor en akutt likviditets-
mangel. Tilgang på utvidede lånerammer er nå 
nødvendig for å komme gjennom krisen. De to 
nye lånetiltakene vil avhjelpe denne situasjonen:
– Den statlige garantiordningen for lån til små og 

mellomstore bedrifter får en garantiramme på 
50 mrd. kroner. Det gis 90 pst. statsgaranti på 
hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksi-
malt 50 mill. kroner. 

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

I tråd med vanlig praksis må det foreslås en 
tapsavsetning til garantiordningen for lån til små 
og mellomstore bedrifter. Denne foreslås satt til 
10 mrd. kroner. 

Den 16. mars ble det oppnådd enighet mellom 
alle partiene på Stortinget om ytterligere tiltak ut 
over regjeringens forslag, for å styrke bedriftene 
og motvirke inntektsbortfall for arbeidstakere, 
selvstendig næringsdrivende og frilansere grun-
net virusutbruddet og de smittebekjempende tilta-
kene. Fristene for betaling av merverdiavgift og 
forskuddsskatt ble utsatt, og den lave momssatsen 
på reiseliv mv. redusert. Endringene i Stortinget 
innebærer økte utgifter og reduserte inntekter i 
2020 på til sammen over 30 mrd. kroner ut over 
forslagene fra regjeringen. Forskyving av skatte-
innbetalinger for forskuddsskatt og merverdi-
avgift anslås også å bedre likviditeten i bedriftene 
de nærmeste ukene og månedene med nærmere 
90 mrd. kroner.

Den 19. mars ble det oppnådd enighet mellom 
alle partiene på Stortinget om ytterligere tiltak. 

Dette omfatter midlertidig nedsettelse av arbeids-
giveravgiften, en kompensasjonsordning for 
arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, 
samt merutgifter i helseforetakene, Nav og kom-
munene knyttet til håndtering av den akutte situa-
sjonen. I tillegg kommer kompensasjon for bort-
fall av foreldrebetaling i barnehager og skole-
fritidsordninger i offentlige skoler. Disse end-
ringene ventes å øke utgiftene og redusere inntek-
tene i 2020 med til sammen vel 14 mrd. kroner. 

Flere av anmodningsvedtakene som Stortinget 
vedtok 19. mars, er foreløpig ikke kostnadsbereg-
net, herunder kompensasjon til offentlige kultur-
institusjoner og til studenter som opplever inn-
tektsbortfall, samt rett til å overføre omsorgs-
penger mellom foresatte, ytterligere tiltak overfor 
luftfarten og reduserte takster på riksveiferjer for 
en avgrenset periode. 

I denne proposisjonen foreslår regjeringen at 
det opprettes en garantifasilitet på 6 mrd. kroner 
for å legge til rette for likviditet til flyselskaper i 
situasjonen som er oppstått som følge av virus-
utbruddet. Videre foreslår regjeringen å utsette 
skatteinnbetalinger også for arbeidsgiveravgift, 
noe som anslås å bedre likviditeten i bedriftene de 
nærmeste ukene og månedene med 28 mrd. kro-
ner.

Tabell 1.1 oppsummerer de omfattende økono-
miske tiltakene som så langt er satt inn for å møte 
virusutbruddet, inkludert forslagene regjeringen 
nå legger frem. På den korte tiden som har vært 
til disposisjon, har det ikke vært mulig med en full 
gjennomgang av hvordan endringene i de økono-
miske utsiktene påvirker budsjettet. Det er bety-
delig usikkerhet rundt mange av de angitte kost-
nadsanslagene. Anslagene påvirkes i stor grad av 
det videre forløpet for økonomien, og særlig av 
hvor mange som blir permittert og arbeidsledige. 
Slik situasjonen er nå, er dette meget usikkert. 
Det videre forløpet avhenger av omfanget av 
virusutbruddet og hvor lenge de strenge smitte-
verntiltakene anses nødvendige. 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 nød-
vendig for å begrense virusutbredelsen. Rent tek-
nisk er kostnadsanslagene basert på at de stren-
geste smitteverntiltakene opprettholdes i to måne-
der, for deretter gradvis å vende tilbake til det nor-
male. Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig 
ut i kostnadsanslagene. Departementet vil komme 
tilbake med oppdaterte anslag og forslag til ved-
tak etter hvert som situasjonen utvikler seg. 
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Anmodningsvedtaktene fra Stortinget vil bli fulgt 
opp med konkrete budsjettforslag, og da vil også 
anslagene kunne bli endret. 

De økonomiske tiltakene så langt summerer 
seg til over 65 mrd. kroner, inkludert en tapsavset-
ning på 10 mrd. kroner til den nye garantiordnin-
gen for lån til små og mellomstore bedrifter og 
6 mrd. kroner i tapsavsetning til garantiordningen 
for luftfarten. I tillegg svekkes budsjettet med 
45 mrd. kroner på grunn av reduserte skatteinntek-
ter som følge av lavere aktivitet i økonomien og 
høyere utgifter som følge av en kraftig økning i for-
ventet antall registrerte ledige og sykepengemotta-
kere. Økningen i registrert ledighet er først og 
fremst knyttet til flere permitterte. Samlet sett 
svekkes den oljekorrigerte budsjettbalansen med 
over 110 mrd. kroner. Dette er utenom enkelte av 
Stortingets anmodningsvedtak, se omtalen ovenfor.

Forskyving av skatteinnbetalinger anslås å 
bedre likviditeten til bedriftene de nærmeste 
ukene og månedene med i alt nærmere 120 mrd. 
kroner. Videre utgjør garantiordningen for lån til 
små og mellomstore bedrifter og låneordningen 
gjennom Statens obligasjonsfond til sammen 
100 mrd. kroner. 

Samlet sett innebærer alle de økonomiske til-
takene som nå er iverksatt (endringene i offent-
lige budsjetter og regelverk, samt utsettelse av 
skatteinnbetalinger), at likviditeten i bedrifter og 

husholdninger bedres med 230 mrd. kroner for-
holdsvis raskt. Lånegarantiordningen på 50 mrd. 
kroner vil i tillegg bedre likviditeten i bedriftene. 
Til sammen blir dette 280 mrd. kroner. Til sam-
menligning var den kvartalsvise verdiskapingen i 
fastlandsbedriftene før virusutbruddet rundt 
600 mrd. kroner1. Det er således svært omfat-
tende tiltak som er satt inn. De tradisjonelle bud-
sjettindikatorene har det ikke vært mulig å opp-
datere på den korte tiden departementet har hatt 
til disposisjon. 

De økonomiske tiltakene som er satt inn for å 
møte virusutbruddet, er midlertidige. Regjerin-
gen følger situasjonen nøye, og vil komme tilbake 
med en vurdering av varigheten og plan for avvik-
ling av de midlertidige tiltakene. 

Øvrige økonomiske tiltak

Foruten de tiltakene som er satt inn i budsjettpoli-
tikken og de nye statlige garanti- og låneordnin-
gene, er det også satt inn en rekke andre tiltak i 
den økonomiske politikken.

Norges Bank satte 13. mars ned styrings-
renten fra 1½ til 1 pst., og er ifølge pressemeldin-
gen forberedt på å sette renten ytterligere ned. 

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.1 Anslåtte endringer i oljekorrigert budsjettunderskudd for 2020 som følge av økonomiske tiltak og 
endrede utsikter for økonomien. Mrd. kroner

2020

Motvirke inntektsbortfall for bedrifter 24,5

Motvirke inntektsbortfall for personer 18,1

Styrking av helsesektoren, kommuner og Nav 0,6

Øvrige kompensasjonsordninger 4,6

Luftfartssektoren, inkl. tapsavsetning til garantiordning 8,7

Tapsavsetning, statlig lånegarantiordning via bankene 10,0

SUM Økonomiske tiltak 66,3

Automatiske stabilisatorer (viktige anslagsendringer utenom effekten av politikktiltak) 45,0

Reduserte skatteinntekter 24,0

Økte utgifter til dagpenger 16,0

Økte utgifter til sykepenger 5,0

SUM Svekkelse av budsjettbalansen 111,2

1 Korrekturfeil. Riktig beløp er 500 mrd. kroner, jf. rettebrev 
fra finansministeren til Stortinget datert 21. mars 2020.
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Videre sa banken at en lavere rente ikke kan for-
hindre at virusutbruddet får store konsekvenser 
for norsk økonomi, men det vil kunne dempe til-
bakeslaget, lette betjeningen av gjeld og begrense 
risikoen for mer langvarige konsekvenser for pro-
duksjon og sysselsetting. 

Finansdepartementet reduserte 13. mars, 
etter råd fra Norges Bank, kravet til motsyklisk 
kapitalbuffer i bankene fra 2,5 til 1 pst. med umid-
delbar virkning. Reduksjonen av motsyklisk kapi-
talbuffer vil gi bankene økt utlånskapasitet og kan 
motvirke at bankene strammer inn på sin utlåns-
praksis. Norges Bank uttalte i rådet om motsy-
klisk kapitalbuffer 13. mars at når bankenes gene-
ralforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i 
tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære 
situasjonen landet nå er i. Finanstilsynet sendte 
16. mars brev til banker og andre finansforetak, 
der tilsynet uttrykte en forventning om at fore-
takenes styrer foretar en ny vurdering av over-
skuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med 
utgangspunkt i krisen og den økonomiske usik-
kerheten som nå foreligger. 

Norges Bank har samtidig åpnet for at ban-
kene kan få ubegrenset tilgang på lån, mot sikker-
het, med ekstra lang løpetid. I tillegg har Norges 
Bank midlertidig lempet på kravene til hvilke ver-
dipapirer bankene kan stille som sikkerhet for lån 
i Norges Bank, og det har blitt opprettet midler-
tidige dollar-likviditetsordninger (swap lines) mel-
lom Norges Bank og Federal Reserve. Det legger 
til rette for at bankene har tilgang på trygg finan-
siering, og at rentene holdes nede.

Fall i oljeprisen og usikkerhet i finansmarke-
dene har ført til kraftige svekkelser i kronekur-
sen. 19. mars annonserte Norges Bank at banken 
på bakgrunn av de ekstraordinære forholdene i 
markedet for norske kroner løpende vil vurdere 
behovet for intervenering i valutamarkedet. 

1.2 Den økonomiske situasjonen

Virusutbruddet er alvorlig for liv og helse i 
Norge. Hendelsen vil ha stor innvirkning på 
norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig 
ned den nærmeste tiden. Tiltakene mot smitte-
spredning rammer enkeltbedrifter og -bransjer 
hardt, først og fremst de næringene som har fått 
pålegg fra myndighetene om å stenge ned virk-
somheten, servicenæringer som reiseliv og 
idretts- og kulturarrangementer. Fall i produk-
sjon og inntjening kan gi akutte, midlertidige lik-
viditetsproblemer og underskudd i mange bedrif-
ter. I tillegg kommer konsekvensene av helt eller 

delvis nedstenging av offentlige funksjoner og til-
bud. 

I de mest berørte delene av privat sektor kan 
verdiskapingen nesten falle bort i perioden med 
smitteverntiltak, eksempelvis innenfor personlig 
tjenesteyting og i hotell- og restaurantbransjen. 
Industrien, og andre deler av norsk næringsliv, er 
tett sammenvevd i internasjonale verdikjeder, ved 
at de bruker importert produktinnsats eller 
eksporterer produkter som inngår i produksjon i 
utlandet. Utslag av smitteverntiltak i andre land 
kan på den måten redusere verdiskapingen her 
hjemme. Høy usikkerhet og lavere aktivitet vil 
føre til at forbruk skyves ut i tid, og at bedrifter 
venter med å investere. Anslag for den økono-
miske veksten hos Norges handelspartnere juste-
res stadig nedover. Flere andre land justerer nå 
ned vekstutsiktene for inneværende år. For de 
fleste land gir det negativ vekst. Lavere aktivitet 
ute vil gi lavere etterspørsel etter norske eksport-
varer. Alle næringer vil merke konsekvenser av at 
ansatte er syke eller i karantene, eller er for-
hindret fra å jobbe fordi de passer barn. Samlet 
sett vil dette trekke aktiviteten i økonomien 
betydelig ned.

Selv med et markert fall i produksjonen på kort 
sikt, er det grunn til å tro at veksten vil ta seg raskt 
opp igjen når virusutbruddet er over, og veksten 
neste år kan da bli høyere enn tidligere lagt til 
grunn. Smitteverntiltakene og virusutbruddet inne-
bærer lavere aktivitet i økonomien. For å kunne 
lage anslag for utviklingen i norsk økonomi har 
departementet måttet gjøre en forutsetning om 
hvor lenge dagens situasjon med omfattende ned-
stenging av virksomheter vil fortsette. Dette er en 
ren teknisk forutsetning, og ikke en helsefaglig 
vurdering av hva som er nødvendig for å begrense 
virusutbredelsen. Rent teknisk er anslagene for 
utviklingen i norsk økonomi basert på at de stren-
geste smitteverntiltakene opprettholdes i to måne-
der, for deretter gradvis å vende tilbake til det nor-
male. Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut 
i anslagene. Basert på denne tekniske forutsetnin-
gen vil aktiviteten i privat sektor i fastlandsøkono-
mien bli trukket ned med 15–20 pst. de neste to 
månedene, for deretter å ta seg opp igjen. På års-
basis innebærer dette isolert sett at aktiviteten trek-
kes ned med om lag 4 pst. Utslaget blir vesentlig 
større i de næringer som rammes hardest, og i 
noen næringer er aktiviteten helt stengt ned.

Fastlands-BNP anslås nå å falle med 1 pst. i 
2020. Anslaget er med det 3,5 prosentenheter 
lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020. 
Veksten i fastlandsøkonomien hadde allerede 
dempet seg før virusutbruddet. De isolerte effek-
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tene av smitteverntiltakene kan anslås til 2¾–3 
prosentenheter. Anslagene er svært usikre. Det er 
satt inn omfattende tiltak i den økonomiske poli-
tikken for å dempe de langsiktige effektene på 
økonomien, se omtale i avsnitt 1.3.

Sammenfallende med virusutbruddet har olje-
prisen falt kraftig, se figur 1.1. Oljeselskapene er 
bedre rustet til å håndtere lavere oljepris i dag enn 
de var etter oljeprisfallet i 2014. Næringen har gjen-
nomført omfattende kostnadskutt og effektivise-

ring de siste årene, og utbygginger på norsk sokkel 
trenger derfor ikke en like høy pris som før for å 
være lønnsomme. Skulle oljeprisen bli liggende på 
dagens nivå, vil likevel etterspørselen fra oljevirk-
somheten kunne gå ned. Prisene i terminmarkedet 
tilsier imidlertid at oljeprisen vil ta seg opp igjen de 
nærmeste årene, men usikkerheten er nå stor. 
Virusutbruddet gir driftsutfordringer for deler av 
oljevirksomheten fordi ansatte er syke, i karantene 
eller hjemme for å passe barn, eller fordi de ikke 

Figur 1.1 Råoljepris – spotpris og terminpris

Kilder: Macrobond, ICE og Finansdepartementet.
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Figur 1.2 Antall søknader om dagpenger. Akkumulert vekst siden 2. mars

Kilde: Nav.
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får varer og tjenester som er viktige for å opprett-
holde driften. Flere ansatte i petroleumsrettet virk-
somhet har fått permitteringsvarsel. Deler av leve-
randørindustrien var i en krevende lønnsomhets-
situasjon allerede før oljeprisen gikk ned og kan 
rammes hardt dersom oljeprisen blir liggende på et 
lavt nivå over lengre tid. Regjeringen vil i så fall vur-
dere å komme med målrettede tiltak, slik det ble 
gjort etter oljeprisfallet i 2014. 

De tiltakene som er innført for å hindre spred-
ning av koronaviruset, har allerede gitt store 
utslag i arbeidsmarkedet. Antall permitterte øker 
nå dramatisk. Siden torsdag 12. mars er det kom-
met inn totalt 154 200 søknader om dagpenger, og 
142 800 av disse gjelder dagpenger ved permitte-
ring, se figur 1.2. Dette betyr at man på under en 
uke har mottatt søknader om dagpenger som til-
svarer over 5 pst. av arbeidsstyrken. Den regis-
trerte ledigheten utgjorde 5,3 pst. av arbeidsstyr-
ken 17. mars. Ledigheten har økt i hele landet. 
Finansdepartementet anslår nå at antallet permit-
terte kan komme opp i 220 000 personer den nær-
meste tiden, før det igjen vil avta. For året sett 
under ett anslås antallet permitterte til om lag 
60 000 personer. Den registrerte ledigheten stiger 
nå kraftig, først og fremst som følge av flere per-
mitteringer. For året under ett anslås den regis-
trerte ledigheten til 4,5 pst. av arbeidsstyrken. 

1.3 Økonomiske tiltak i andre land

Mange land har satt inn omfattende tiltak for å 
begrense de økonomiske skadevirkningene av 
virusutbruddet og smitteverntiltakene. Særlig 
sentralt står ulike tiltak for å bedre likviditeten i 
bedriftene. I mange land gis midlertidige utsettel-
ser av innbetaling av skatter og avgifter, og i flere 
land tilbyr staten også å dekke eller utsette deler 
av bedriftenes sykelønnskostnader. Britiske 
myndigheter har annonsert kontantutbetalinger 
til småbedrifter. Europakommisjonen forbereder 
et rammeverk for rask vurdering av unntak fra 
EUs statsstøtteregelverk, slik at nasjonale tiltak 
for å redde landets bedrifter ikke skal oppfattes 
som ulovlig statsstøtte.

En rekke land har varslet eller innført utvidel-
ser i permitteringsordningene og at det offentlige 
overtar mer av ansvaret for inntektsstøtte til 
arbeidstakerne ved midlertidig nedbemanning. I 
tillegg til å bedre bedriftenes likviditet, bidrar disse 
tiltakene til å gjøre det lettere for bedriftene å til-

passe produksjonen uten å måtte gå til oppsigelser. 
I Danmark har regjeringen og partene i arbeids-
markedet inngått en avtale som innebærer at lønns-
mottakere i hardt rammende bedrifter kan permit-
teres med full lønn i en tremånedersperiode, der 
staten betaler 75 – 90 pst. Fem dager skal dekkes 
av opptjent ferie eller avspasering. I Tyskland kan 
ordningen for delvis permittering (korttidsarbeid) 
brukes i forbindelse med virusutbruddet. I Sverige 
økes den offentlig støtten til både bedrifter og 
arbeidstakere ved delvis permittering. 

En del land har innført ytterligere tiltak for å 
dempe inntektstapet for rammede arbeidstakere og 
selvstendig næringsdrivende. Karensdager i syke-
lønnsordninger er midlertidig fjernet i bl.a. Sve-
rige, og i enkelte land åpnes det for sykelønn for 
dem som ikke har anledning til å jobbe mens de er i 
pålagt karantene. I USA er ordningene for sykelønn 
og arbeidsledighetstrygd bedret. Det vurderes 
utsatt innbetaling av personskatt og utbetaling av 
kontantbeløp til hver enkelt amerikaner. Utvidet 
rett til sykelønn for selvstendig næringsdrivende 
innføres i Sverige og Danmark, og i Storbritannia 
får denne gruppen anledning til å kreve dagpenger.

Mange land innfører nye offentlige låne- eller 
garantiordninger for å sikre at bedrifter har til-
gang på kreditt. Ordningene kan omfatte både 
små og store bedrifter. Blant andre har Tyskland, 
Danmark og Storbritannia annonsert statsgaranti 
for utlån til mindre bedrifter som har fått kraftig 
redusert omsetning på grunn av virusutbruddet. I 
Danmark vil garantien dekke opptil 70 pst. av ban-
kenes nye utlån til å dekke driftstap hos ellers 
sunne bedrifter, i Tyskland og Storbritannia dek-
kes opptil 80 pst. Også EU sentralt vil støtte små- 
og mellomstore bedrifter. Sverige har innført 
statsgarantier for bankers lån til flyselskaper, her-
under SAS. Danmark vil gi tilsvarende garantier til 
SAS. Både Sverige og Danmark har økt eksport-
kredittbyråets garantiramme. 

Styringsrenten er satt betydelig ned i en rekke 
land, og flere sentralbanker tilbyr ekstra likviditet 
til bankene gjennom store utvidelser i kjøp av verdi-
papirer og/eller direkte lån til banker. Sentral-
bankene i USA, Canada, Storbritannia, Japan, 
Sveits og euroområdet har innført koordinerte til-
tak for å styrke dollarlikviditeten i det globale mar-
kedet.

For å frigjøre utlånskapasitet i bankene er 
kapitalkrav eller reservekrav lempet på. Et typisk 
tiltak er reduksjon i motsyklisk buffer.
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2  Forslag om endringer under det enkelte departement

2.1 Nærings- og fiskeridepartementet

Kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet

Post 23 (Ny) Spesielle driftsutgifter til 
administrasjon av garantiordning luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge 6 mill. kroner til 
GIEK for administrasjon av en ny garantiordning 
for luftfart på kap. 900, (ny) post 23 Spesielle 
driftsutgifter til administrasjon av garantiordning 
luftfart, jf. omtale under kap. 900, (ny) post 50 Til-
skudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart. 

Post 50 (Ny) Tilskudd til tapsavsetning for 
garantiordning luftfart

Regjeringen vil legge til rette for likviditet til fly-
selskaper i situasjonen som er oppstått som følge 
av virusutbruddet, gjennom å foreslå at det opp-
rettes en garantifasilitet for selskaper med norsk 
flylisens (AOC).

Flybransjen er i en kritisk situasjon etter 
spredningen av koronaviruset. Flyselskapene 
utgjør en sentral del av kritisk norsk infrastruktur. 
Det er uklart hvilke effekter en eventuell konkurs 
i ett eller flere av de tre største, Norwegian Air 
Shuttle ASA (NAS), SAS AB eller Widerøe Flyve-
selskap AS (Widerøe) kan få. Regjeringen ønsker 
å bidra til at det under og i tiden etter denne kri-
sen vil være et forsvarlig flytilbud. Dersom sel-
skapene ikke får tilgang på økt likviditet, er det en 
betydelig risiko for konkurser. Regjeringen vil, 
gjennom en garantifasilitet, bidra til å unngå dette. 
Tilrettelegging for likviditet bør skje til lavest 
mulig finansiell kostnad for staten. Det bør vises 
aktsomhet med å bruke av det offentliges midler 
til å støtte finansielle kreditorer og eiere som har 
akseptert høy risiko.

Den svenske staten besluttet i mars å tilby kre-
dittgarantier for et tyvetalls flyselskaper som har 
hoveddelen av sin virksomhet eller hovedkontor i 
Sverige. Formålet var å dempe effekten av virus-
utbruddet. Den svenske staten stiller 5 mrd. SEK 
til rådighet, hvorav 1,5 mrd. er rettet mot SAS. 
Også den danske staten bidrar med 1,5 mrd. SEK 
til SAS. 

Etter tiltakene fra Danmark og Sverige er 
situasjonen ikke lenger like prekær for SAS, men 
det kan endre seg gitt den generelle usikkerheten 
nå. Widerøe er også relativt godt stilt, men det er 
likevel stor usikkerhet fremover. For disse selska-
pene kan en garantifasilitet fungere som et sikker-
hetsnett. NAS er i en mer utfordrende situasjon. 

Staten har benyttet finansielle rådgivere 
(Pareto Securities) og juridiske rådgivere (advo-
katfirmaet Wiersholm) i vurderinger av en mulig 
garantifasilitet.

Regjeringen har prioritert å utforme en løs-
ning som gir alle aktørene anledning til delta på 
strenge vilkår. Nærings- og fiskeridepartementet 
vil fastsette vilkår for ordningen som skal ivareta 
følgende hensyn: 
1. En garantifasilitet med ramme på 6 mrd. kro-

ner. 
2. Garantifasiliteten tilbys alle flyselskaper med 

norsk AOC (flylisens). NAS får tilgang til 
3 mrd. kroner, SAS 1,5 mrd. kroner og øvrige 
selskaper inkludert Widerøe 1,5 mrd. kroner. 
Følgende betingelser settes for alle selskape-
nes deltagelse: 
a. Lån til selskapene garanteres med opptil 90 

pst. av staten. Resterende 10 pst. av risikoen 
må dekkes av en kommersiell motpart 
(bank eller annen finansinstitusjon). Sel-
skapene kan trekke på ordningen over en 
tremåneders periode. Tilbakebetalings-
tiden er maksimalt to år. 

b. Egenkapitalandel på minimum 8 pst. ved 
slutten av siste kvartalsrapportering før 
virusutbruddet. 

c. Selskaper som ikke oppfyller punkt b. kan 
alternativt oppfylle et krav om at alle eksis-
terende finansielle kreditorer går med på 
moratorium som innebærer ettergivelse av 
renter og utsettelse av avdrag i en periode 
på tre måneder. Moratoriet må forankres 
med alle kreditorene. Det er krav om at sel-
skapet ila. tremånedersperioden gjennom-
fører forbedringer som ville gitt en egen-
kapitalandel på 8 pst. per siste avlagte kvar-
talsrapportering før virusutbruddet, jf. kra-
vet i punkt b. Garantipremie og avdrag skal 



12 Prop. 57 S 2019–2020
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet 

(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
tilfalle staten før andre kreditorer så lenge 
egenkapitalkravet ikke er oppfylt.

d. Garantipremien på benyttet fasilitet fast-
settes av Nærings- og fiskeridepartemen-
tet. Garantiene skal prises i lys av risikoen, 
over lånets løpetid.

e. Lån under garantifasiliteten skal ikke 
benyttes til utbytte og bonusutbetalinger til 
ledende ansatte.

Også for selskaper som ikke benytter ordningen i 
tremånedersperioden kan tilgangen være verdifull 
for å redusere usikkerhet.

NAS' situasjon er særlig krevende. Gjennom 
denne ordningen stiller staten strenge vilkår, som 
kan bidra til en realitetsorientering blant eiere, 
finansielle kreditorer og andre aktører. Dersom 
disse ikke vil bidra til ovennevnte tiltak, ser ikke 
staten noen mulig løsning for NAS der staten 
bidrar.

Rammen til NAS inndeles i tre transjer hvor 
ulike vilkår for trekk må oppfylles. Transje én er 
på inntil 300 mill. kroner uten andre betingelser 
enn 10 pst. ekstern deltagelse. Transje to er på 
inntil 1,2 mrd. kroner som stilles til rådighet ved 
innføring av moratorium. Transje tre innebærer at 
den totale kapitalen stilles til rådighet når selska-
pet oppfyller kravet til egenkapitalandel. 

Fordelingen av rammen innebærer at det tas 
høyde for den ulike situasjonen mellom selska-
pene. Dette må sees i lys av at SAS har tilgang til 
svensk og dansk støtte. 

Garantien staten stiller til rådighet er usikker, 
og vurderes å være beheftet med høy risiko. Det 
foreslås derfor at det bevilges et beløp tilsvarende 
størrelsen på statens garantiforpliktelse på kap. 
900, post 50. Inntekter under fasiliteten vil tilfalle 
staten. 

Rammen er avgrenset til selskaper med norsk 
flylisens (AOC). Regjeringen ser ikke at tiltaket 
kan rettes mer presist inn mot norsk aktivitet, 
grunnet operasjonell og finansiell struktur i bran-
sjen. 

Tiltakspakken må notifiseres til ESA. Europa-
kommisjonen og ESA kommer til å vedta retnings-
linjer for støtte gitt etter EØS-avtalen art 61 (3) b. 
Så lenge ordningen er innenfor retningslinjene, vil 
den bli godkjent. Det vil også gå raskt, i løpet av et 
par dager fra notifikasjonen er sendt. Dersom 
støtteordningen faller utenfor retningslinjene, vil 
det fortsatt være mulig å notifisere den etter art. 
61 (3) b. Det vil imidlertid kreve en bedre argu-
mentasjon for hvorfor den skal godkjennes, og 

muligens kreve litt mer tid. Det vil avhenge av 
hvor mye ordningen fraviker retningslinjene. 

Å utstede garantiene på vegne av staten gis 
som et særskilt oppdrag til GIEK, på siden av dets 
ordinære virksomhet. 

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn en ny 
garantifullmakt med en ramme på 6 mrd. kroner. 
Regjeringen foreslår videre å bevilge 6 mrd. kro-
ner på kap. 900, ny post 50 Tilskudd til tapsavset-
ning for garantiordning luftfart. 

Andre saker

Videre vurdering av finansieringsordninger rettet mot 
oppstart- og tidligfaseselskaper

Regjeringen er opptatt av at norsk næringsliv skal 
komme seg på best mulig måte gjennom krisen 
som har oppstått som følge av virusutbruddet, 
også de som er i oppstartsfasen eller tidligfase. 
Regjeringen har foreslått svært omfattende tiltak 
for å bedre norske bedrifters tilgang på likviditet. 
Tiltakene som allerede er iverksatt, og de som 
foreslås i denne proposisjonen og Prop. 58 LS 
(2019–2020), vil kunne hjelpe bedrifter av alle 
størrelser og i alle bransjer. 

Bedret tilgang på likviditet vil også komme sel-
skaper i oppstartsfasen til gode. Det er viktig for 
norsk økonomi at fremtidige bedrifter, som skal 
være med på omstillingen av Norge, nå ikke faller 
mellom ordningene som opprettes. Oppstartssel-
skaper kan falle utenfor garanti- og låneordninger 
dersom de mangler verdier som det kan tas pant i, 
jf. omtale i Prop. 58 LS (2019–2020). 

Tidligere uro og nedgang i finansmarkedene 
har blitt etterfulgt av lavere vilje til utlån og inves-
teringer i små og mellomstore bedrifter. Særlig 
gjelder dette i de segmentene av markedet hvor 
risikoen allerede oppleves som stor. Kapitaltil-
gangsutvalget peker på at årene etter finanskrisen 
var preget av at færre investorer og investerings-
miljøer ønsket å investere i vekstbedrifter i tidlige 
faser. Det skyldtes blant annet høy risiko, og at 
det går lang tid mellom investering og realisering. 
Med den betydelige usikkerheten i kapitalmarke-
dene som vi nå observerer, vil risikable innova-
sjonsprosjekter, gründere og vekstselskaper igjen 
kunne oppleve svekket tilgang på risikovillig kapi-
tal. 

Regjeringen vil raskt komme tilbake med nær-
mere vurderinger av behov for tiltak, og vil priori-
tere å bruke eksisterende ordninger, slik at til-
takene kan få effekt raskt.
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2.2 Samferdselsdepartementet

Kap. 1310 Flytransport

Post 70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

I Saldert budsjett 2020 er det bevilget 718,1 mill. 
kroner til kjøp av regionale flyruter. Kjøpet gjelder 
flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell 
drift. 

Flyselskapene som opererer eksisterende 
ruter med statlig kontrakt (FOT-ruter), opprett-
holder kapasiteten i rutenettet inntil videre. Kon-
traktene med Samferdselsdepartementet åpner 
for reforhandling ved vesentlige eller uforutsette 
endringer i forutsetningene som ligger til grunn 
for avtalen. Hovedoperatøren har varslet Samferd-
selsdepartementet om inntektssvikt og bedt sta-
ten kompensere for differansen mellom bortfall av 
inntekter og reduserte kostnader som følge av 
virusutbruddet. Regjeringen vil gjennomføre en 
reforhandling av kontraktene. Endringene vil 
gjelde i en tidsbegrenset periode og avsluttes så 
snart etterspørselen normaliserer seg. Regje-
ringen vil fortløpende vurdere behovet for for-
lengelse. 

Som følge av virusutbruddet har det kommer-
sielle grunnlaget for en betydelig del av norsk per-
sonflytrafikk falt bort. Velfungerende flyruter er 
viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjo-
ner, som helse- og pasienttransport. Etterspørse-
len etter personreiser med fly har falt betydelig i 
Norge de siste ukene, i tråd med helsefaglige råd 
om redusert reiseaktivitet. Det er krevende å gi 
gode prognoser for utviklingen i persontranspor-
ten fremover. Regjeringen ønsker å opprettholde 
et grunnleggende tilbud av flytransport gjennom 
en periode med redusert reiseaktivitet som følge 
av virusutbruddet, slik at det opprettholdes en 
viss frekvens mellom regionene og enkelte lokale 
ruter. Samferdselsdepartementet har innledet dia-
log med NHO Luftfart og de tre flyselskapene 
med norsk lisens om dette. Regjeringen foreslår 
at staten skal kjøpe flyruter på strekninger hvor 
det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell 
drift. Det legges til grunn at statens utgifter 
begrenses som følge av billettinntekter til selska-
pene. Det vil fortløpende bli vurdert når grunntil-
budet på aktuelle ruter kan dekkes av markedet 
selv. 

Bevilgningsbehovet er usikkert og regjerin-
gen vil komme tilbake med en nærmere vurde-
ring i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 
Da det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare i 
tid, vurderes det som hensiktsmessig å ta høyde 
for økte utgifter på inntil 1 mrd. kroner. Regjerin-

gen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilg-
ningen under kap. 1310 Flytransport, Post 70 Kjøp 
av innenlandske flyruter med 1 000 mill. kroner. 

Post 71 (Ny) Kjøp av hjemtransport med fly av 
nordmenn på reise og særskilt frakt

Regjeringen ønsker å bidra til at nordmenn på 
reise i utlandet kommer seg trygt hjem til Norge. 
Regjeringen arbeider tett sammen med flyselska-
pene om å bistå norske borgere med å returnere 
til Norge. Regjeringen har formidlet til flyselska-
pene Widerøe, Norwegian og SAS at staten vil 
dekke dokumenterbare merkostnader ved å opp-
rettholde enkelte avganger flyselskapene ellers 
ville innstilt, for å fly nordmenn på reise hjem inn-
til 31. mars 2020. Samferdselsdepartementet vil gå 
i nærmere dialog med selskapene om aktuelle 
strekninger. Dette vil særlig gjelde destinasjoner 
der det nå befinner seg mange norske borgere 
som er fast bosatt i Norge, og som er på midlerti-
dig reise i utlandet.

Flyselskapene vil ta normal betaling fra de rei-
sende og administrere flyvninger på vanlig måte. 
Billetter bookes hos flyselskapene på vanlig måte. 
Flyselskapene skal begrense merkostnadene så 
langt det er mulig. Samferdselsdepartementet 
koordinerer kjøp av hjemtransport med Utenriks-
departementets eksisterende ordning for bistand 
til norske borgere i utlandet. Det vises til nær-
mere omtale nedenfor.

Regjeringen mener det kan oppstå behov for at 
norske myndigheter må dekke et uforutsett trans-
portbehov 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. Samferdselsdepartementet 
koordinerer beredskapsbehov med Helse- og 
omsorgsdepartementet og om nødvendig andre 
berørte departementer.

Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner 
under kap. 1310 Flytransport, ny post 71 Kjøp av 
hjemtransport med fly av nordmenn på reise og 
særskilt frakt, for å ta høyde for utgifter til disse 
formålene. Bevilgningsbehovet er usikkert, og 
regjeringen vil komme tilbake med en nærmere 
vurdering i forbindelse med revidert nasjonalbud-
sjett.

Eventuelt strengt nødvendige, ekstraordi-
nære flyvninger for å hente nordmenn på reise 
hjem utover det som dekkes av ovennevnte, vil 
kunne gjennomføres med eksisterende ordning 
under Utenriksdepartementet. Det vises til full-
makt fra Stortinget om å overskride bevilgningen 
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på kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til 
norske borgere i utlandet, ved behov for bistand 
fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av 
norske borgere i kriserammede land. Fullmakten 
gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjel-
der for denne typen bistand, jf. Meld. St. 12 (2010–
2011). Det må være tale om en alvorlig situasjon. 
Saker som gjelder liv og helse, mindreårige, situa-
sjoner med alvorlige menneskerettighetsbrudd 
og/eller alvorlige humanitære situasjoner, priori-
teres. Saker som gjelder liv og helse kan også 
omfatte personer som har særlige behov, er syke 
og pleietrengende. Fullmakten ble for eksempel 
brukt til å evakuere norske borgere fra Japan i 
2011 i forbindelse med jordskjelvet og etter-
følgende atomulykke. Ordningen forutsetter at 
den enkelte selv skal betale ordinær billettpris for 
reisen. Det har ikke vært mulig å forutsi om og 
eventuelt hvor det vil være behov for evakuering i 
forbindelse med virusutbruddet.

2.3 Finansdepartementet

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 95 (Ny) Kapitalinnskudd, Statens 
obligasjonsfond

Departementet foreslår å gjenopprette Statens 
obligasjonsfond (obligasjonsfondet), som ble opp-
rettet i forbindelse med finanskrisen i 2009, og 
avhendet i løpet av 2014. Fondet skal bidra til økt 
likviditet og kapital til obligasjonsmarkedet gjen-
nom kjøp av rentebærende instrumenter utstedt 
av norske selskaper. Finansdepartementet har 
ansvaret for forvaltningen av obligasjonsfondet og 
plasserer det som et separat kapitalinnskudd i 
Folketrygdfondet. Obligasjonsfondet etableres 
med en ramme for obligasjonskjøp på inntil 
50 mrd. kroner, og Folketrygdfondet vil få i opp-
gave å investere fondet i ordinære obligasjonslån 
til markedsmessige vilkår etter et mandat fastsatt 
av departementet.

Det vises til nærmere omtale av forslaget i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Statens lånebehov i 2020

Statens lånebehov for 2020 fulgte av forslaget til 
statsbudsjett for 2020. I tråd med lov om Statens 
pensjonsfond ble det oljekorrigerte underskuddet 
på statsbudsjettet foreslått dekket ved en over-
føring fra Statens pensjonsfond utland. Avdrag på 
statsgjelden, netto utlån og kapitalinnskudd til 
statsbankene mv. ble foreslått dekket ved nye 

låneopptak og/eller ved å trekke på statens kon-
tantbeholdning. Stortingets vedtatte statsbudsjett 
for 2020 innebar et brutto finansieringsbehov 
anslått til 10,1 mrd. kroner.

I tråd med vanlig praksis ble det lagt opp til at 
finansieringsbehovet i hovedsak dekkes ved opp-
tak av nye, langsiktige lån innenlands. For å iva-
reta hensynet til å opprettholde et velfungerende 
marked for statspapirer legges det normalt opp til 
å søke å jevne ut den langsiktige opplåningen over 
flere år. I Prop. 1 S (2019–2020) ble det foreslått en 
fullmakt på 75 mrd. kroner for opptak av nye, 
langsiktige lån. Stortinget samtykket til dette ved 
behandlingen av Innst. 5 S (2019–2020).

Forslaget om opprettelse av Statens obliga-
sjonsfond innebærer en ramme for kjøp av obliga-
sjoner på inntil 50 mrd. kroner som skal finan-
sieres med opplåning i markedet. Opprettelsen av 
fondet tilsier dermed en økning i lånebehovet på 
inntil 50 mrd. kroner. Lånefullmakten for 2020 må 
ta høyde for at obligasjonsfondets ramme kan bli 
fullt utnyttet i løpet av året. Dette tilsier at lånefull-
maktene for 2020 økes med et beløp tilsvarende 
den øvre rammen for Statens obligasjonsfond. 
Regjeringen ber på denne bakgrunn om at full-
makten til å ta opp langsiktige lån i 2020 økes fra 
75 mrd. kroner til 125 mrd. kroner, jf. forslag til 
romertallsvedtak. De øvrige lånefullmaktene fore-
slås ikke endret.

Kap. 1645 (Nytt) Statlig garantiordning for 
lån til små og mellomstore bedrifter

Post 50 (Ny) Tilskudd til tapsavsetning for statlig 
garantiordning for lån til små og mellomstore 
bedrifter 

Regjeringen foreslår en ny lov om statlig garanti 
for lån. Formålet med loven er å styrke små og 
mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at 
staten gjennom en midlertidig garantiordning til-
byr risikoavlastning til finansforetak. Garantiord-
ningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til 
bedrifter som står overfor en akutt likviditets-
mangel som følge av virusutbruddet. Staten vil 
etter forslaget garantere for 90 pst. av lånebeløpet. 
Ordningen vil gjøre det mindre risikabelt for 
finansforetakene å gi lån til bedrifter med likvidi-
tetsmangel, og dermed bidra til at levedyktige 
bedrifter i norsk næringsliv kan komme seg gjen-
nom krisen. Det foreslås en samlet garantiramme 
på 50 mrd. kroner. Garantiordningen utgjør stats-
støtte, og den må derfor utformes i tråd med EUs 
statsstøtteregler og godkjennes av ESA før den 
kan benyttes.
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Staten vil garantere for 90 pst. av hvert lån pro 
rata. Det vil si at staten og finansforetaket dekker 
henholdsvis 90 pst. og 10 pst. av tap fra første 
krone på hvert garanterte lån. Gjennomsnittlig tap 
anslås til 20 pst. Det innebærer at det foreslås å 
bevilge en tapsavsetning på 10 mrd. kroner. 

Det vises til nærmere omtale av forslaget i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt

Post 74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige 
skattytere utenom petroleum

Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbeta-
ling av den andre terminen for forskuddsskatt for 
selskap fra 15. april til 1. september i 2020. Forsla-
get anslås å redusere inntektene med 380 mill. 
kroner påløpt og bokført i 2020, hvorav 370 mill. 
kroner føres på kap. 5501, post 74 Selskapsskatter 
mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum.

Det vises til nærmere omtale av forslagene i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Kap. 5502 Finansskatt

Post 70 Skatt på lønn

Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbeta-
ling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august 
i 2020. Forslaget anslås å redusere inntektene 
med 250 mill. kroner påløpt og bokført i 2020, 
hvorav 5 mill. kroner føres på kap. 5502 Finans-
skatt, post 70 Skatt på lønn.

Det vises til nærmere omtale av forslagene i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Post 71 Skatt på overskudd

Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbeta-
ling av den andre terminen for forskuddsskatt for 
selskap fra 15. april til 1. september i 2020. For-
slaget anslås å redusere inntektene med 380 mill. 
kroner påløpt og bokført i 2020, hvorav 10 mill. 
kroner føres på kap. 5502, post 71 Skatt på over-
skudd. 

Det vises til nærmere omtale av forslagene i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Kap. 5521 Merverdiavgift

Post 70 Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale 
merverdiavgift for første termin fra 14. april til 

10. juni 2020. Regjeringen forslår også midlertidig 
å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 
til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og 
med 31. oktober 2020. Det samlede provenytapet 
ved forslagene anslås til 1 590 mill. kroner påløpt 
og bokført i 2020. 

Det vises til nærmere omtale av forslagene i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Kap. 5700 Folketrygdens inntekter

Post 72 Arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbeta-
ling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august 
i 2020. Forslaget anslås å redusere inntektene fra 
med 250 mill. kroner påløpt og bokført i 2020, 
hvorav 245 mill. kroner føres på kap. 5700, post 72 
Arbeidsgiveravgift.

Det vises til nærmere omtale av forslagene i 
Prop. 58 LS (2019–2020).

Andre saker

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten

Prosessen med overføringen av skatteoppkrevin-
gen fra kommunene til Skatteetaten har inntil nå 
vært helt i rute mht. overføring 1. juni 2020. Det er 
blant annet gjennomført organisasjonsendringer i 
Skatteetaten for å legge til rette for overtagelsen av 
nye oppgaver og ansatte. Avgivende kommuner 
har også gjort betydelig arbeid for å tilpasse egen 
organisasjon til overføring. Blant annet har de 
berørte kommunene i samråd med Skatteetaten 
kartlagt alle berørte ansatte. Inntil i forrige uke var 
etaten i rute med å ha innplassering klar i april. 
Også arbeidet med nødvendige IT-tilpasninger er 
kommet langt og etaten har funnet lokaler til alle 
ansatte som skal over. Den pågående situasjonen 
med omfattende tiltak mot koronaviruset medfører 
imidlertid utfordringer for en overføring med god 
kvalitet og uten ytterligere risiko for stabil og sik-
ker produksjon. Skatteetaten viser blant annet til at 
klargjøring av lokaler, gjennomføring av innplasse-
ring og nødvendig opplæring kan bli vanskelig å 
gjennomføre innen 1. juni. 

Skatteetaten har hatt dialog med KS og et 
utvalg kommuner for å vurdere konsekvenser for 
kommunene og hvilket overføringstidspunkt som 
vil være mest hensiktsmessig. Etaten anbefaler i 
brev 19. mars 2020 til Finansdepartementet at 
tidspunktet for overføringen av skatteoppkrevin-
gen fra kommunene til Skatteetaten bør utsettes 
til 1. november 2020. 
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Finansdepartementet mener det i lys av den 
pågående situasjonen er fornuftig at over-
føringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 
og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbe-
faling om overføring 1. november 2020. Regje-
ringen kommer tilbake til Stortinget i for-
bindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 
med de budsjettmessige konsekvensene av tids-
forskyvningen.

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om endringer i statsbudsjettet 2020 under 
Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdsels-
departementet og Finansdepartementet (økono-
miske tiltak i møte med virusutbruddet).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeri-
departementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med 
virusutbruddet) i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under 
Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet 

og Finansdepartementet (økonomiske tiltak 
i møte med virusutbruddet)

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

900 Nærings- og fiskeridepartementet:

(NY) 23 Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning luftfart, 
bevilges med 6 000 000

(NY) 50 Tilskudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart,  
bevilges med ............................................................................................. 6 000 000 000

1310 Flytransport:

 70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, forhøyes med ............... 1 000 000 000

  fra kr 718 100 000 til kr 1 718 100 000

(NY) 71 Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt 
frakt, bevilges med ................................................................................... 100 000 000

1600  Finansdepartementet:

(NY) 95 Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond, bevilges med .................... 50 000 000 000

1645  Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter:

(NY) 50 Tilskudd til tapsavsetning for statlig garantiordning for lån  
til små og mellomstore bedrifter, bevilges med.................................... 10 000 000 000
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Inntekter:

II

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at det kan gis tilsagn om 
garantier frem til 1. juli 2022 for lån innenfor en 
ramme på 6 000 mill. kroner til flyselskaper med 
norsk AOC flylisens, og innenfor vilkår som settes 
av Nærings- og fiskeridepartementet. Garantiene 
skal ha maksimal løpetid på to år.

III

Statslån

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 
2020 kan ta opp nye langsiktige innenlandske 
statslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

Kap. Post Formål Kroner

5501  Skatter på formue og inntekt:

 74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, 
nedsettes med........................................................................................... 370 000 000

  fra kr 86 700 000 000 til kr 86 330 000 000

5502  Finansskatt:

 70 Skatt på lønn, nedsettes med .................................................................. 5 000 000

  fra kr 2 080 000 000 til kr 2 075 000 000

 71 Skatt på overskudd, nedsettes med........................................................ 10 000 000

  fra kr 2 460 000 000 til kr 2 450 000 000

5521  Merverdiavgift:

 70 Merverdiavgift, nedsettes med............................................................... 1 590 000 000

  fra kr 325 600 000 000 til kr 324 010 000 000

5700  Folketrygdens inntekter:

 72 Arbeidsgiveravgift, nedsettes med ......................................................... 245 000 000

  fra kr 202 600 000 000 til kr 202 355 000 000
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