
Nettmøte om korona 
– for bedrifter i Inderøy 

kommune og andre 
interesserte 

20. mars 2020



Statlige tiltak



Reduksjon i arbeidsgiveravgifta, med 
4 prosentenheter.



Utsatt momsoppgjør 2. termin (ord. 
forfall 10.04.). Ingen ny dato annonsert.



Statlig lånegaranti for lån til små og 
mellomstore bedrifter:



Staten garanterer for 90 prosent av 
beløpet i nye lån på inntil 50 millioner 
kroner. Garantiordningen får en total 

ramme på 50 milliarder kroner.



Administreres av bankene, maksimalt 
3 års løpetid og gjelder kun for lån 

som bli innvilget etter at lovforslaget 
har trådt i kraft og fram til 1. juni 2020.



Nye regler for permitteringer (trer i 
kraft i dag, 20. mars):



Full lønnsdekning i 20 dager for 
permitterte.



2 dagers lønnsdekning fra 
arbeidsgiver, og 18 dager fra NAV 

under permittering.



NB! Arbeidsgivere som allerede har 
betalt to eller flere dager med 

lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper 
flere dager med lønnsplikt.



Ordinære dagpengevilkår etter 20 
dager.



Bestemmelsen om tre dagers ventetid 
før dagpengeutbetalingene starter, 

oppheves. Dermed slipper de som blir 
permittert å gå tre dager uten inntekt.



Krav til arbeidstidsreduksjon: 
Fra minimum 50% til minimum 40%.



Den nedre inntektsgrensa for rett til 
dagpenger senkes til 0,75G siste 12 

måneder eller 2,25 G siste 36 
måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. 
Reglene vil gjelde både permitterte 

og arbeidsledige.



Lærlinger sikres inntekt på nivå med 
lærlinglønna ved permittering/mistet 

plass.



Sykelønn knyttet til korona:



Arbeidsgivere skal kun betale 
sykelønn for de tre første dagene med 
korona-relatert sykefravær. Nye regler 

gjelder fra 16. mars og gjelder også 
frilansere og selvstendig 

næringsdrivende.



Sist jeg sjekket var ikke dette 
implementert hos NAV.



Arbeidsgivere kan godta egenmelding 
for hele den nåværende 

arbeidsgiverperiode på 16 dager og 
være trygg på at NAV senere godtar å 

refundere sykepengene selv om 
arbeidstakeren brukte egenmelding 
framfor legeerklæring. (Røe Isaksen)



Dobbelt så mange dager med 
omsorgspenger i forbindelse med 

stengte skoler og barnehager.



Arbeidsgiver betaler kun for de første 
3 dagene (ordinært 10 dager).



ENK og frilansere: Får tilsvarende 
antall dager, fratrukket en 

venteperiode på 3 dager. 100% 
kompensasjon fra fjerde dag.



Gjelder for hele kalenderåret 2020, 
uansett grunn (ikke bare knyttet til 

korona).



Inntektssikring til selvstendig 
næringsdrivende og frilansere:



Midlertidig inntektssikring tilsvarende 
80 pst. av gjennomsnittet av de siste 
tre års inntekter oppad begrenset til 
6G. Kompensasjonen inntrer fra og 
med dag 17 etter inntektsbortfallet. 



Foreldre slipper å betale for 
barnehage og SFO når tilbudet er 

stengt pga. koronautbruddet.



Nedsatt laveste momssats fra 12 til 8%



Utbetalte tilskudd for 
kulturarrangement som blir avlyst, 

skal ikke tilbakebetales.



Regjeringa anbefaler at det opprettes 
midlertidige ordninger for 

kompensasjon av tapte 
billettinntekter/deltakeravgifter og 
eventuelle merutgifter som følge av 

pålegg om avlysning.



Noen tips



Opprettholde en så normal 
arbeidshverdag som mulig.



Unngå panikk og bekymringer, og 
hold hodet kaldt.



Ta kontakt med leverandører og 
kunder: Gjør avtaler i god tid, for 

eksempel om tidligere innbetaling og 
utsatt betaling.



Ta kontakt med banken om f.eks. 
rentenedsettelse på lån, eventuell 

avdragsfrihet i en periode 
(nødløsning).



Kutt unødvendige kostnader. 
Tips: Sjekk kontoutskriftene for det 

siste året. Der finner du garantert noe.



Hva Inderøy 
Utvikling gjør



Beredskapsteam, som 
Trygve skal si mer om 

etterpå.



Flere webinarer/nettkurs, 
noen for bare 

medlemmer, andre åpne 
for alle.



Opplegg for ut- og 
innleie av arbeidskraft.



God og faktabasert 
informasjon via 

inderoyutvikling.no


