
Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

5. mars 2021

Ny lønnsstøtteordning



Hva er målet med ordningen?

Få permitterte raskere tilbake i jobb

Gi bedriftene starthjelp og bedre muligheter til å 
drive opplæring av ansatte
planlegge og forberede gjenåpning

Ordningen skal ikke hjelpe alle, men den skal hjelpe de som 
har vært rammet lenge
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Støttebeløp på 

inntil 25 000 kr/mnd
per permittert*) som tas 

tilbake

Gjelder i perioden 

15. mars – 30. juni 2021

Omfatter alle med

omsetningsfall på minst 
15% 

sammenlignet med samme 
periode i 2019

*) Må være permittert per 5. mars 2021 og minst en av datoene 15. nov. 1., 15. eller 31. desember 2020



Lettere å bruke, vanskelig å misbruke
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Ved ny nedstengning kan ansatte bli permittert på nytt uten at allerede 
opptjent støtte eller fremtidig støtte går tapt

Ansatte i andre typer stillinger enn den som ble tatt tilbake kan bli permittert 
uten at allerede opptjent støtte eller fremtidig støtte går tapt

De avtalefestede reglene i arbeidslivet skal gjelde både ved tilbakekalling fra 
permittering og ved eventuell re-permittering. 

Åpenhet: Fullt innsyn i hvem som har fått støtte og hvor mye



Hvor stort blir støttebeløpet?
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Støtte per permittert ansatt som blir tatt tilbake, i 1 000 kroner



Eksempel

• Kalle tar tilbake tre ansatte i 
100% stilling 5. april

• I mars-april er omsetningsfallet 
50%

6



Hvor mye lønnsstøtte 
får Kalles Konditori i 
mars og april?

• Kalle tar tilbake tre ansatte i 100% 
stilling 5. april. 

• I mars-april er omsetningsfallet 
50%.
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Mars: 
Ingen ansatte er tatt tilbake, dermed får 
han ingen støtte.

April: 
Omsetningsfall på 50% gir 20 000 kroner i 
støtte per ansatt i måneden. Det blir 667 
kroner per dag.

De tre ansatte jobber 26 dager i april.

Støttebeløpet blir: 
667 kr * 26 dager * 3 ansatte = 52 000 kr
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Ideelle, frivillige og 
lærlinger: 

15 000 kroner

Deltidsansatte: 

Støtten skaleres 
tilsvarende stillingsbrøk

Maksimal støtte per måned: 
25 000 kroner * 250 ansatte
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