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Det handler om å trygge arbeidsplasser
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Kompensasjonsordningen skal bidra til at levedyktige 
bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet skal 
komme seg gjennom krisen. 

På den måten unngår vi unødvendige konkurser og 
oppsigelser. Vi trygger arbeidsplasser. 



Andre bedrifter: 
omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80 %

Kompensasjonsordningen blir todelt

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten:

omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %
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Bedriften har minst 50 prosent av aktiviteten sin fra 
virksomhet som staten har pålagt den å stenge ned



«Omsetningsfall»
faktisk omsetning sammenlignet med antatt 
omsetning i normalsituasjon
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faktisk omsetning i mars 2020 (med virusutbrudd)
Omsetningsfall mars =  1 -

antatt omsetning i mars 2020 (uten virusutbrudd)

Eksempel:



«Omsetningsfall»
faktisk omsetning sammenlignet med antatt 
omsetning i normalsituasjon
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Eksempel:
faktisk omsetning i mars 2020 

Omsetningsfall i mars = 1-
antatt omsetning i mars uten virusutbrudd

= omsetning i mars 2019 justert for vekstfaktor 
(basert på omsetningsendring fra januar 2019 til februar 2020)



«Uunngåelige faste kostnader»
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Kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven:

6300  Lokaler (husleie) 
6340 Lys, varme 
6395  Renovasjon, vann og avløp  
6400  Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700  Fremmed tjeneste (regnskap, revisor, rådgiving o.l.) 
6995  Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040  Forsikring og avgifter på transportmidler
7500  Forsikringspremier
Rentekostnader minus renteinntekter (flere poster)

Ikke kostnader som varierer med aktivitetsnivå



Trinnvis utbetalingssystem
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 Beregnet kompensasjonsbeløp inntil 30 millioner kroner blir utbetalt i 
sin helhet. 

 Beregnet kompensasjonsbeløp over 30 millioner kroner blir utbetalt 
etter følgende modell:

30 millioner + 50% av beløpet over 30 millioner

 Maksgrense: 
80 millioner kroner per måned per selskap/konsern



Konsern må søke samlet om kompensasjon 
over 30 millioner kroner
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Felles 
søknad

Datterselskap

Datterselskap

Datterselskap

Datterselskap

Datterselskap

Søknaden gjelder 
individuelt for hvert enkelt 
selskap i konsernet, men 

søknaden må leveres 
samlet (aggregert)
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Søknad om kompensasjon for mars

Søknad om kompensasjon for april

Søknad om kompensasjon for mai

Nå

Midt i 
juni

Midt i 
mai



Vurderinger før neste runde

 Uunngåelige lønnsutgifter

 Sesongbedrifter

 Behov for ytterligere avgrensninger
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Enkel å bruke, vanskelig å misbruke

 Enkel og ubyråkratisk

 Kontrollmekanismer underveis og etterpå

 Åpenhet
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Kompensasjonsordning.no
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