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Vedrørende situasjonen for næringslivet 

Vi viser til henvendelse 14. februar i år om situasjonen for næringslivet hvor det pekes på at 

Osloregionen er den regionen i Norge som over tid har blitt rammet hardest av pandemien 

og at det fortsatt er behov for støtte. Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsen, 

men vi vil forsikre om at innspillet er lest og tatt i betraktning i våre vurderinger. 

 

Koronapandemien og flere perioder med smittevernrestriksjoner har påvirket oss alle, og vi 

har stor forståelse for at mange bedrifter har stått i en vanskelig situasjon over lang tid. Nå 

har mange etter hvert kunnet returnere til en mer normal hverdag. Vi vil imidlertid fortsette å 

følge nøye med på utviklingen i tiden fremover. 

 

Regjeringen iverksatte flere tiltak som skullel bidra til å holde folk i arbeid og holde hjulene i 

næringslivet i gang. Basert på tilbakemeldinger fra næringslivet og andre relevante aktører, 

justerte vi også flere av tiltakene for å øke treffsikkerheten. På kort tid fikk vi blant annet på 

plass en lønnsstøtteordning. Denne ordningen la til rette for at foretak kunne holde sine 

ansatte i arbeid fremfor å permittere dem. 

 

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ble også gjenåpnet for perioden 

mellom november 2021 og februar 2022, med månedlige tilskuddsperioder. Mange 

restauranter og utesteder har hatt kostnader forbundet med varelager som går ut på dato på 

grunn av smittevernrestriksjonene, og regjeringen gjeninnførte derfor 

kompensasjonsordningen for tapt varelager. Vi sørget også for at bedrifter kunne gi bort 

varer til veldedige formål dersom de ikke kunne benytte seg av eller selge før varene gikk ut 

på dato, og på den måten bidra til å redusere matsvinn. 
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Side 2 
 

Den automatiske løsningen i kompensasjonsordningen hadde noen begrensninger. Noen 

begrensninger følger også av statsstøtteregelverket. Dette innebærer at enkelte 

virksomheter falt uheldig ut. Den kommunale kompensasjonsordningen ga imidlertid 

kommunene mulighet til å kompensere virksomheter som av ulike årsaker falt utenfor de 

andre ordningene, eller som ble særskilt hardt rammet av smitteverntiltak.  

 

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ble gjenåpnet for perioden fra 

desember 2021 og ut juni 2022. I tillegg ble det innført en ny ordning for utsatt innbetaling av 

skatter og avgifter, som skal bidra til å lette på situasjonen for kriserammede bedrifter.  

Her er en oversikt over de ekstraordinære støtteordningene for næringslivet på 

regjeringen.no. 

 

Arbeidstakernes trygghet for egen økonomi gjennom koronapandemien er prioritet nummer 

én for denne regjeringen, og trygge arbeidsplasser er en forutsetning for inntektssikringen. Å 

sørge for at norsk næringsliv har gode, forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å oppnå 

dette. Staten vil likevel ikke kunne bære alle kostnadene ved en pandemi eller ved varige 

endringer i etterspørselsmønstrene i markedet. I tiden fremover må vi finne løsninger som 

gjør at vi kan leve med viruset. Det kan for mange virksomheter gi økt utrygghet. Vi vil kunne 

se at flere foretak går konkurs eller avvikles i tiden fremover. Det vil gi enkeltpersoner og 

virksomheter særlige utfordringer. Regjeringen vil fortsette å følge nøye med på utviklingen i 

næringslivet.  

 

I tillegg til de koronarelaterte tiltakene, finnes det en rekke ordninger i det næringsrettede 

virkemiddelapparatet som skal legge til rette for omstilling, forskning og utvikling, 

gründervirksomhet og innovasjon i næringslivet. Ordningene omfatter finansiering i form av 

tilskudd, lån, garantier og egenkapital, og andre former for støtte i form av infrastruktur eller 

kompetanse. Innovasjon Norge og Norges forskningsråd forvalter de fleste av ordningene for 

støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter, men også en rekke andre aktører som Siva, 

Norsk Romsenter, Design og arkitektur Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfinansiering har virkemidler som skal støtte opp under denne typen prosjekter. 

 

Vi takker for innspillet dere har sendt. Tilbakemeldingene har vært verdifulle i arbeidet med 

økonomiske tiltak for å avhjelpe de negative konsekvensene av smittevernrestriksjonene. 

 

Med hilsen 

 

 

Julie Rønning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Geir Evensen 

avdelingsdirektør 
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