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Oversikt over krisepakkene 

Om dokumentet 
Siste redigeringstidspunkt: 8. april 2020.  
 
Dette dokumentet er ment for intern bruk. Det er skrevet for å gi et overblikk over vårt arbeid med 
krisepakkene. Arbeidet har vært preget av at regjeringen ikke har vært på høyde med situasjonen. De 
har kommet med forslag til Stortinget som ikke har tatt den enorme arbeidsløsheten, de store 
problemene krisen har skapt for familier og for næringsliv på det alvoret som er nødvendig.  
 
For SVs del har vi gått inn i arbeidet med mål om å redde liv, sikre arbeidsplasser og bedrifter. Vi har 
vært opptatt av å sørge for at folk får penger inn på konto, at det er oppdrag til de næringene som 
kan ta oppdrag, og at de som håndterer denne krisen på vegne av samfunnet, som kommuner og 
sykehus, har penger nok til å betale hva det koster. 
 
Dette er et arbeidsnotat som vil bli oppdatert med videre arbeid. Tar også forbehold om en og annen 
feil.  
 

Dokumentet gir en oversikt over følgende: 
• De forskjellige pakkene fra regjeringen. Kort oppsummering av tiltakene i dem.  
• Forlikene vi har vært del av, og innholdet i dem. 
• De viktigste forslagene vi har fremmet på siden av forlikene. 
• De fleste forslagene fra andre partier som vi har stemt for. 

Koronapakkene - tidslinje 
• Koronapakke 1, fremmet av regjeringen 13. mars 2020. Vedtak i Stortinget 19. mars 2020  
• Koronapakke 2, fremmet av regjeringen 20. mars 2020. Vedtak i Stortinget 21. mars 2020 
• Koronapakke 3, del 1, fremmet av regjeringen 27. mars 2020. Vedtak i Stortinget 31. mars 

2020 
• Koronapakke 3, del 2 om næringsliv, fremmet av regjeringen 3. april 2020. Vedtak i Stortinget 

7. april 2020 
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Koronapakke 1 - oversikt 
• Lagt frem av regjeringen 13. mars. 
• Regjeringen foreslo å bruke 1,05 milliarder kroner på. 300 mill til fylker og kommuner og 750 

mill i økt anslag på dagpenger. I tillegg reduserte de inntektsposter på skatt og 
flypassasjeravgift med 1,96 milliarder. 400 av disse var for utsatt skatt. 

• Pakken til regjeringen fikk kraftig kritikk for å være for liten og for dårlig. 
• Forhandlingene gikk over flere dager, og mye av arbeidet ble gjort mellom to blokker der SV, 

Ap, Sp og FrP utgjorde den ene siden og regjeringspartiene den andre. Det var i tillegg en 
rekke møter i hele finanskomiteen og mellom finanskomiteen og regjeringsapparatet der 
samtlige partier deltok.  

• Til sist hadde SV, Frp, Ap og Sp en omfattende skisse til avtale på bordet. Etter noe frem og 
tilbake, inngikk disse fire partiene og regjeringspartiene et omfattende forlik der 
hovedtrekkene ble slik (regjeringspartiene forhandlet med de fire partiene, men måtte slutte 
seg til hovedtrekkene i det de fire opposisjonspartiene var enige om):  

o Store forbedringer for arbeidstakere som permitteres (20 virkedager full lønn, blant 
annet) 

o Store letter til bedriftene ved at de skånes for nesten alle kostnader ved 
omsorgslønn, sykepenger og lønnsplikt ved permittering  

o I tillegg ble det gitt en stor lette i arbeidsgiveravgiften, gjennom at vi kuttet den med 
4 prosentpoeng i to måneder. Her ønsket SV egentlig et enda større kutt, men det 
ville ikke høyresiden være med på. 

• Innstillingen ble avgitt og behandlet i Stortinget 19. mars 2020 

Koronapakke 1: Regjeringens forslag 
Regjeringens opprinnelige krisepakke inneholdt forslag om:  

• Midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 
mot beskattet overskudd de to foregående årene 

• Utsatt betaling av formuesskatt 
• Oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden 1. januar til 31. oktober 
• Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager 

og oppheve ventedagene for dagpenger for dem som permitteres 
• Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 til 

40 pst.  
• Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 
• Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som 

rammes av virusutbruddet, gjennom økt tilskudd til fylkeskommunene 
• Økte skjønnsmidler til kommunene, 250 til kommunene og 50 til fylkene 
• Endring i pensjonsreglene slik at pensjon ikke faller bort hvis helsepersonell frivillig eller 

etter beordring jobber mer 
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Koronapakke 1: Forliket 
Forliket ender med kraftige forbedringer av krisepakke 1. Regjeringen måtte gå med på store 
endringer til fordel for folk som mister jobben, blir syke, må være hjemme med barn eller bedrifter 
som får store ekstrakostnader på grunn av dette. Det blir enighet om en egen ordning for selvstendig 
næringsdrivende. Aktivitetskrav på sosiale ytelser stilles i bero. Det var stor motstand i 
regjeringspartiene mot veldig mange av forbedringene, og forhandlingene var vanskelige. Det ble 
flyttet flere titalls milliarder og lagt inn strenge bestillinger til regjeringen. Under følger 
vedtakspunktene:  

Permittering 
• Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, 

derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen 
trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

• Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 
% av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G 
etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer 
i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

• Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig 
ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV 
får på plass en teknisk løsning. 

• Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen 
i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en 
midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så 
raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Sykepenger 
• Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet 

til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. 
Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk 
løsning. 

• Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 
av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig 
ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV 
får på plass en teknisk løsning. 

 
Omsorgspenger 

• Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig 
ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV 
får på plass en teknisk løsning. 

• Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger 
til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og 
utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

• Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere 
som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som 
arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig 
næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
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Selvstendig næringsdrivende og frilansere 
• Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og 

frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-
pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt 
av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag 
etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen 
trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem 
som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien. 

Ekstraordinære tiltak for bedrifter og bransjer 
Stortinget ber regjeringen:  

• Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. 
• Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. 

april 2020. 
• Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen 

trer i kraft fra og med 1. januar 20201. 

Sosiale ytelser 
• Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre. 
• Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, 

får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år 
avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Luftfart og lånegarantier 
• Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart. 
• Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig 

ordning inntil videre. 
• Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. 

 

 	

 
1 Obs! Grunnet problemer med statsstøtte og tilbakevirkende kraft ble denne endret noe i senere forlik.  
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Koronapakke 1: Stortingets endelige vedtak 
Behandling 19. mars 2020 

Koronapakke 1: Vedtatte bevilgninger  
Utgifter:    

Kap. Post Formål Kroner 
2541   Dagpenger   
  

70 
Dagpenger, overslagsbevilgning, 
forhøyes med fra kroner 8 964 800 000 
til kroner 9 689 800 000. 

725 000 000 

  
 

 

Vedtak 403    
I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:  

Kap. Post Formål Kroner 
    Utgifter   
571   Rammetilskudd til kommuner:   
  

64 
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 
572, post 64,forhøyes med fra kr 1 084 
000 000 til kr 1 334 000 000 

250 000 000 

        
572   Rammetilskudd til fylkeskommuner:   
  

60 Innbyggertilskudd, forhøyes med fra kr 
36 960 708 000 til kr 37 010 708 000 50 000 000 

        
605   Arbeids- og velferdsetaten   
  

1 Driftsutgifter,forhøyes med fra kr 12 
204 655 000 til kr 12 404 655 000 200 000 000 

        
    Inntekter   
5501   Skatter på formue og inntekt:   
  

70 

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra 
personlige skattytere, nedsettes med 
fra kr 80 900 000 000 til kr 80 500 000 
000 

400 000 000 

        
5561   Flypassasjeravgift:   
  

70 Flypassasjeravgift, nedsettes med fra kr 
1 900 000 000 til kr 340 000 000 1 560 000 000 

 

Koronapakke 1: Andre vedtak  
• Stortinget samtykker i at bevilgningene i statsbudsjettet for 2020 under kap. 732 post 70 og 

77 og kap. 2711 post 76 overskrides med utgifter til nødvendige legemidler og medisinsk 
utstyr, samt nødvendige laboratorieanalyser til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. 

• Fullmakt til overskridelse: Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 
kan overskride bevilgningen under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter 
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for å dekke lønnskostnader til nødvendig overtid og nyansettelser som kan håndtere nye 
oppgaver i forbindelse med utbruddet av covid-19. 

• Stortinget ber regjeringen komme så raskt som mulig tilbake til Stortinget med et konkret 
forslag om at selvstendig næringsdrivende og frilansere bør ha tilgang til midlertidig 
inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp, inntil en ny ordning kommer på plass. 

• Stortinget ber regjeringen komme så raskt som mulig tilbake til Stortinget med en 
kompensasjonsordning for kultursektoren og en ordning for idrett og frivillighet. Ordningene 
skal innrettes som søknadsbaserte ordninger om kompensasjon for en andel av netto tapte 
inntekter i forbindelse med at et kultur- eller idrettsarrangement avlyses eller et 
kulturarrangement utsettes, som følge av myndighetspålagt stengning av et arrangement 
som var planlagt før myndighetspålegg. Søkere vil måtte dokumentere tapene, samt 
dokumentere at tapene ikke dekkes må annen måte. Offentlige virksomheter eller selskaper 
hvis hoveddel av inntektene består av offentlig driftstilskudd og arrangementer med færre 
enn 50 deltakere bør ikke omfattes av ordningen. Regjeringen bes utarbeide en forskrift med 
nærmere retningslinjer for ordningene og hvordan midlene skal fordeles. 

• I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om flypassasjeravgift gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd skal lyde: 
Fra 1. november 2020 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales 
avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med følgende beløp per 
passasjer: 
a) kr 76,50 for flyginger med sluttdestinasjon i Europa 
b) kr 204 for andre flyginger 
Endringen under I trer i kraft 1. januar 2020. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen 
for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som 
mulig. 

• Stortinget ber regjeringen legge til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i 
spesielt betydningsfulle norske bedrifter for å sikre nasjonalt eierskap. 

• Stortinget ber regjeringen kompensere flyselskapene som opererer FOT-ruter for differansen 
mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på FOT-rutene som følge av korona-
pandemien, samt at tilskudd til FOT-rutene forskuddsbetales hver måned inntil videre. 

• Stortinget ber regjeringen legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre 
offentlige instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av korona-pandemien, 
som kommuner, helsevesen og Nav, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere 
oppgaven. 

• Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige 
virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av 
smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett. 

• Stortinget ber regjeringen utarbeide en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard på grunn av 
konsekvensene koronaviruset har hatt og vil får for bosetningen på Svalbard. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene har tilstrekkelige midler når de nå planlegger å 
møte korona-pandemien og styrker intensivkapasiteten. Sykehusene og andre virksomheter 
innenfor helse må få dekket uforutsette og nødvendige utgifter knyttet til legemidler og 
medisinsk utstyr i perioden krisen varer. 
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• Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelige midler til Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet for å dekke uforutsette og nødvendige kostnader knyttet til pandemien, 
og komme tilbake til Stortinget med forslag til tilleggsbevilgninger. 

• Stortinget ber regjeringen overfor kommunene bidra til at kritiske tjenester, som apparatet 
for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, 
barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift, og fremme eventuelle bevilgningsforslag 
som er nødvendig for å sikre dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020. 

• Stortinget viser til vedtak nr. 389, mandag 16. mars 2020, om å gi lærlinger inntektssikring, 
og presiserer at dette også skal ha virkning for lærlinger som blir permittert. 

• Stortinget ber regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre 
foresatte for foresatte i familier der personer på regjeringens liste over kritiske 
samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og som må jobbe som følge av pandemien. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig 
inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, 
og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som 
er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avregnes mot senere utbetalinger. 

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av 
arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Ved 
kompensasjon får virkningene av korona-pandemien for offentlig sektor tas det hensyn til 
verdien av differensiert arbeidsgiveravgift. 

• For Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres det i en tilsvarende periode med 
250 mill. kroner. Regjeringen bes komme tilbake til hvordan dette kan gjøres. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på 
riksveiferjer for en avgrenset periode. 

• Stortinget ber regjeringen legge til rette for at fylkeskommunene kan nyttiggjøre seg av BIO-
midlene og sørge for at de raskest mulig kommer arbeidstakerne til gode. 
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Koronapakke 1: Mindretallsforslag 
Listen under gir ikke noen helhetlig oversikt over temaer som ble diskutert i forhandlingene, men er 
mer et resultat av spørsmål som var i diskusjonen lenge, uten at enighet kom helt i havn. 
 
Mindretallsforslag fra SV i Innst. 197 S:  
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og 
Rødt:  

1. Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sikre nasjonalt 
og spredt eierskap gjennom låne- og støtteordninger.  

2. Stortinget ber regjeringen utvide vekstgarantiordningen gjennom at staten dekker en 
tilstrekkelig stor andel av bankenes risiko for likviditetslån til små og mellomstore bedrifter.  

3. Stortinget ber regjeringen sikre garantiordninger for utvidet kreditt for bedriftene i reiselivet.  
4. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at alle lån i Innovasjon Norge fryses midlertidig. 

Det vil si at bedriftene skal kunne få avdragsfrihet for sine lån uten at det påløper renter og 
omkostninger for dette.  

5. Stortinget ber regjeringen sikre at utlåns- og tilskuddsrammene i Innovasjon Norge styrkes og 
at de gjennom risikolån og forsterkede tilskuddsordninger i større grad kan bidra til å sikre 
bedriftenes behov for bedret likviditet ut ifra den situasjonen som nå er. Dette bør i størst 
mulig grad skje sammen med banker/finansinstitusjoner.  

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at selskaper som mottar statlig garanti for lån, 
tilbud om statlig obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser på statlige låneordninger om 
å forplikte seg til å sette en maksimumsgrense for godtgjørelse til ansatte i konsernledelsen 
og andre ledende ansatte i 2020 og 2021, eksempelvis gjennom et krav om nullvekst.  

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det settes en grense for utbetaling av 
utbytte for selskaper som mottar statlig garanti for lån, tilbud om statlig 
obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser på statlige låneordninger under lånets løpetid.  

8. Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge til rette for en kompensasjon for 
kulturinstitusjoner med mer enn 50 pst. offentlig støtte, som er rammet av avlysninger på 
grunn av koronaviruset og helsemyndighetenes råd.  

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt:  
9. Stortinget ber regjeringen midlertidig frita flyselskapene for alle lufthavnavgifter i perioden 

fra 1. januar 2020 og inntil videre og fremme forslag om nødvendig kompensasjon av Avinor i 
revidert nasjonalbudsjett for 2020.  

10. Stortinget ber regjeringen klargjøre at kompensasjonsordningen omfatter alle virksomheter, 
også underleverandører, som grunnet myndighetenes pålegg taper inntekter, og på egnet 
måte sørge for at reelle tap blir dekket for kulturaktører dersom den ekstraordinære 
situasjonen knyttet til koronaviruset vedvarer.  

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:  
11. Stortinget ber regjeringen midlertidig gi ekstrastipend til alle studenter tilsvarende 

ekstrastipendet som normalt er tiltenkt elever og studenter som ikke kan jobbe ved siden av 
utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt:  
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12. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at banker og andre 
kredittinstitusjoner innvilger perioder med avdragsfrihet på sine utlån til alle som har behov 
for det.  

13. Stortinget ber regjeringen sørge for at det offentliges egne gjeldsinndrivere stanser 
tvangsinndrivelser, fryser forsinkelsesrenter og stiller krav i bero og gjennomfører andre 
tilsvarende tiltak mens krisen pågår.  

14. Stortinget ber regjeringen sørge for at private inkassobyrå stanser tvangsinndrivelser, fryser 
forsinkelsesrenter og stiller krav i bero og gjennomfører andre tilsvarende tiltak mens krisen 
pågår.  

15. Stortinget ber regjeringen pålegge bankene som nå har fått redusert kapitalbufferkrav, om 
inntil videre ikke å utbetale utbytter.  

16. Stortinget ber regjeringen sikre lik dekningsgrad for alle som mottar dagpenger enten de er 
permittert eller er arbeidsledig.  

17. Stortinget ber regjeringen inngå en avtale med næringslivsorganisasjonene om en krisepakke 
for næringslivet, hvor det settes et absolutt krav om null utbytte inntil videre for selskap som 
mottar statlig garanti for lån, tilbud om statlig obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser 
på statlige låneordninger under lånets løpetid.  
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Koronapakke 2 (bankpakken) - oversikt 
• Lagt frem av regjeringen 20. mars 2020, men deler av pakken ble presentert i dagene før 
• Pakken handlet først og fremst om tiltak rettet mot bankene og næringslivet, samt en 

tiltakspakke for flybransjen.  
• Regjeringens bevilgningsforslag til pakke 2. 
• Stortinget avga innstilling 21. mars 2020. 

Koronapakke 2: Regjeringens forslag  
• Garantiordning for luftfarten (6 mrd. kroner) 
• Posten for kjøp av innenlandske flyruter økes med 1 mrd. kroner 
• Opprettet ordning for hjemtransport av nordmenn i utlandet 
• Statens obligasjonsfond – kapitaltilskudd på 50 mrd. kroner 
• Ny statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – 50 mrd. kroner. 

Tapsavsetning på 10 mrd. kroner. 
• Oppfølging av forslag om utsettelse av ulike skatter:  

o Lav sats i moms reduseres f.o.m. 20. mars t.o.m. 31. oktober.  
o Frist for innbetaling av første termin mva 14. april utsettes til 10. juni 
o Frist for innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april 

til 1. september  
o Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august. 

Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatt. 
• Utsettelse av overføring av skatteoppkrevingen fra kommune til stat 
• Redusert lav momssats fra 12 til 8 prosent (men med virkning fra 1. april) 
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Koronapakke 2: Forliket 

Koronapakke 2: Vedtatte bevilgninger 
Kap. Post Formål Stortingets vedtak 
    U t g i f t e r    
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 fra kr 718 100 000 til kr 1 
718 100 000 

1 000 000 000 

        

(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 

        
    I n n t e k t e r    
5501   Skatter på formue og inntekt:   
  

74 
Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere 
utenom petroleum, nedsettes med fra kr 86 700 000 
000 til kr 86 330 000 000 

370 000 000 

       
5502   Finansskatt:   
  

70 Skatt på lønn, nedsettes med fra kr 2 080 000 000 til 
kr 2 075 000 000 5 000 000 

  
71 Skatt på overskudd, nedsettes med fra kr 2 460 000 

000 til kr 2 450 000 000 10 000 000 

        
5521   Merverdiavgift:   
  

70 Merverdiavgift, nedsettes med fra kr 325 600 000 
000 til kr 324 010 000 000 1 590 000 000 

        
5700   Folketrygdens inntekter:   
  

72 Arbeidsgiveravgift, nedsettes med fra kr 202 600 
000 000 til kr 202 355 000 000 245 000 000 
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Koronapakke 2: Mindretallsforslag 
Listen under er SVs forslag. I tillegg til disse forslagene var det noen forslag fra Rødt og MDG. SV 
stemte for enkelte av disse også, men mot forslag som enten ikke var i tråd med avtalen vi hadde 
inngått eller forslag som var dårlige. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at lån som gis gjennom Statens obligasjonsfond ikke 
bidrar til nye investeringer i fossil energi eller infrastruktur. (Innst. 200 S) 

• Stortinget ber regjeringen sikre at lån som gis gjennom Statens obligasjonsfond bidrar til 
det grønne skiftet og derigjennom gjør både økonomien og samfunnet vårt mindre 
petroleumsavhengig og mer rustet for fremtiden. (Innst. 200 S) 

• Stortinget ber regjeringen sikre at lån som gis med garanti fra staten ikke bidrar til nye 
investeringer i fossil energi eller infrastruktur. (Innst. 200 S) 

• Stortinget ber regjeringen sikre at lån som gis med garanti fra staten bidrar til det grønne 
skiftet og derigjennom gjør både økonomien og samfunnet vårt mindre 
petroleumsavhengig og mer rustet for fremtiden. (Innst. 200 S) 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at banker som staten garanterer lån for, ikke betaler 
ut utbytte inntil kapitalbufferen igjen er hevet. (Innst. 201 L) 
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Koronapakke 3 (del1) - oversikt 
• Pakken ble lagt frem av regjeringen 27. mars 2020.  
• Pakken ufører en rekke av Stortingets tidligere pålegg til regjeringen, og kommer med en 

del nye tiltak. 
• Også her et tiltakene som Regjeringen kommer med alt for dårlige.  De stoppet nærmest 

arbeidet for å tette hull i de ytelsene som utgjør sikkerhetsnettet for folk som blir 
rammet, og er ikke i nærheten av å komme med gode nok tiltak for å få fart i økonomien 
og trygge arbeidsplasser. 

• Forhandlingene var veldig mye vanskeligere og det var stor motstand, fra de fleste 
partiene, mot nye sosiale tiltak for eksempel for studenter og folk som trenger bostøtte. 

• I denne pakken fikk vi veldig gode vedtak på havvind, karbonfangst og lagring, bedre 
avskrivningsregler for industri og skipsfart, bedre studiefinansiering for studenter, bedre 
bostøtte og veldig mye mer. 

• Også her går det meste av forhandlingene mellom SV, Ap, FrP og Sp på en side og 
regjeringspartiene på den andre. Det var også en del kontakt mellom enkeltpartier og 
regjeringspartiene. Selve avtalen ble landet i felles møte mellom SV, Ap, Høyre, FrP, Sp, 
Venstre og KrF. Partiene Rødt og MDG var til stede på møter i hele finanskomiteen og i 
møte mellom finanskomiteen og regjeringen. 

• Innstilling ble avgitt og behandling skjedde 31. mars 2020.  

Koronapakke 3: Regjeringens forslag 
Forslag som er rene utkvitteringer av tidligere vedtak i Stortinget er utelatt fra denne listen, siden de 
allerede er nevnt tidligere i dette dokumentet.  
• Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet (dette var regjeringens første 

melding om skisse, ikke selve innholdet i pakken) 
• Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. Kroner, inkluderer styrking av ordningene 

innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner. 
• Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. Kroner. Kan brukes til 

delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, 
internasjonalisering og utvikling. 

• Rentestøttefond – 300 mill. kroner. Avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for 
eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. 

• Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner. Oppstarts- og vekstselskaper. 
• Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner 
• Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. Kroner. Økt investeringskapital i Investinor 

for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase. 
• Forlenget dagpengeperiode for oppsagte. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut 

maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. 
• Forlenget dagpengeperiode for permitterte. Tilsvarende som forrige punkt. 
• Forskutteringsordning dagpenger. NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger.  
• Vurdering av behov for forlengelse av varighetskrav for diverse ytelser (varsles), dvs. forlengelse 

utover det som alt er regulert for AAP i §5-1 i forskriften 
• Redusert lav merverdiavgiftssats. Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 

prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. 
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• Redusert arbeidsgiveravgift (varsles, følges opp i RNB). Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 
4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark 
og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner. 

• Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere 
• Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper (ny 

lovhjemmel). 
 

Koronapakke 3: Forliket 
Forliket flyttet over 8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens forslag. Regjeringens forslag 
kostet rundt 43 milliarder kroner, forliket kostet over 51 milliarder. Obs på at mye av kostnadene i 
regjeringens forslag er rene endringer som følge av tidligere vedtak i Stortinget og nye 
kostnadsanslag (dagpenger, sykepenger og omsorgslønn alene utgjør 30,555 milliarder kroner). 
Det er mange viktige endringer, denne listen er bare et utvalg: 

• Nesten fem milliarder mer til kommunene og fylkene, inkludert noe skjønnsmidler og en 
milliard til kollektiv via fylkene 

• En milliard til kultur 
• 150 millioner ekstra til livslang læring 
• En halv milliard til bostøtte, for å øke inntektsgrensene. Anslår 8-10 000 flere mottakere av 

bostøtte frem til 31. oktober  
• 600 millioner til vedlikehold av riksvei 
• 200 millioner til vedlikehold i regi av Jernbanedirektoratet 
• 100 millioner til rassikring 
• 100 millioner til Klimasats (tilskudd til utslippskutt i kommer og fylker) 
• En milliard til å ettergi ekstralån for studenter 
• 100 millioner til innovasjonstilskudd og 50 millioner til arbeidet med klynger, begge under 

Innovasjon Norge 
• 184,5 millioner i økning på Miljøteknologiordningen (tilskudd til utvikling, bygging og testing 

av ny miljøteknologi i tidlig fase) 
• Lav sats MVA redusert til 6 prosent frem til 31. oktober (mot regjeringens forslag om 7 

prosent, som var på basis av et pålegg fra tidligere forlik om å gå ned til 8 fra januar). 
Kostnaden er beregnet til 300 millioner.  

• 3 milliarder kroner til innovasjonslån via Innovasjon Norge 
• Overskridelsesfullmakt på 200 millioner til Reisegarantifondet 
• Nye midlertidige avskrivningsregler for skip og til industrien 
• Vedtak om å få fart i investeringer i karbonfangst og lagring og havvind 
• Og en hel serie vedtak om forskjellige ordninger 
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Koronapakke 3: Vedtatte bevilgninger 

Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

160   Helse       
  

70 Helse, kan overføres, økes med fra kr 3 410 686 
000 til kr 3 610 686 000 

200 000 000 200 000 000 0 
            

258 
 21 Tiltak for livslang læring. Spesielle driftsutgifter, 

kan overføres, økes med fra kr 233 376 000 til 
kr 383 376 000 150 000 000 0  150 000 000 

            
325   Allmenne kulturformål       
  

77 
(NY) Kompensasjonsordninger for arrangører 

på kultur-, frivillighets- og 
idrettsfeltet, bevilges med 1 000 000 

000 900 000 000 100 000 000 

440 
  Politidirektoratet - politi- og 

lensmannsetaten       
  

1 Driftsutgifter, økes med fra kr 18 642 616 
000 til kr 18 874 616 000 

232 000 000 232 000 000 0 
            
453   Sivil klareringsmyndighet       
  

1 Driftsutgifter, økes med fra kr 32 527 000 til 
kr 39 527 000 

7 000 000 7 000 000 0 
            
455   Redningstjenesten       
  

71 
Tilskudd til frivillige organisasjoner i 

redningstjenesten, økes med fra kr 56 819 000 
til kr 66 819 000 

10 000 000 10 000 000 0 
            

457 
  

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
      

  
1 Driftsutgifter, økes med fra kr 370 306 000 til 

kr 375 306 000 
5 000 000 5 000 000 0 

            
480   Svalbardbudsjettet       
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

  
50 Tilskudd, økes med fra kr 385 808 000 til kr 

392 808 000 
7 000 000 7 000 000 0 

            
541   IT- og ekompolitikk       
  

60 Bredbåndsutbygging, økes med fra kr 256 
142 000 til kr 406 142 000 

150 000 000 150 000 000 0 
            

554 
  

Kompetansesenter for distriktsutvikling 
      

  
73 Merkur, kan overføres, økes med fra kr 59 

409 000 til kr 89 409 000 
30 000 000 30 000 000 0 

            

571 
  

Rammetilskudd til kommuner 
      

  
60 Innbyggertilskudd, økes med fra kr 137 050 

768 000 til kr 140 800 768 000 3 750 000 
000 0 

3 750 000 
000 

            
  

64 
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, 

post 64, økes med fra kr 1 334 000 000 til kr 1 
484 000 000 

150 000 000 0 150 000 000 
            

572 
  

Rammetilskudd til fylkeskommuner 
      

  
60 Innbyggertilskudd, økes med fra kr 37 010 

708 000 til kr 38 260 708 000 1 250 000 
000 0 

1 250 000 
000 

            
581   Bolig- og bomiljøtiltak       
  

70 Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med fra 
kr 2 842 343 000 til kr 3 342 343 000 

500 000 000 0 500 000 000 
            
701   E-helse, helseregistre mv.       
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

  

21 
Spesielle driftsutgifter, kan 

overføres, økes med fra kr 486 537 000 til kr 
566 537 000 

80 000 000 80 000 000 0 
            
732   Regionale helseforetak       
  

70 
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes 

under postene 72, 73, 74 og 75, økes med fra kr 
945 110 000 til kr 990 110 000 

45 000 000 45 000 000 0 
            
740   Helsedirektoratet       
  

21 
Spesielle driftsutgifter, kan 

overføres, økes med fra kr 27 441 000 til kr 35 
441 000 8 000 000 8 000 000 0 

            
865   Forbrukerpolitiske tiltak       
  

71 (NY) Tilskudd til 
Reisegarantifondet, bevilges med 

102 000 000 102 000 000 0 
919   Diverse fiskeriformål       
  

75 
Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan 

overføres, økes med fra kr 17 000 000 til kr 22 
000 000 

5 000 000 5 000 000 0 
            
920   Norges forskningsråd       
  

50 Tilskudd til forskning, økes med fra kr 2 089 
400 000 til kr 2 339 400 000 

250 000 000 250 000 000 0 
            

950 
  

Forvaltning av statlig eierskap 
      

  
54 Risikokapital, Investinor AS, økes med fra kr 

50 000 000 til kr 400 000 000 
350 000 000 350 000 000 0 

            
  

91 Kapitalinnskudd, Investinor AS, økes med fra 
kr 92 000 000 til kr 742 000 000 

650 000 000 650 000 000 0 
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

          0 
1320   Statens vegvesen     0 
  

22 

Drift og vedlikehold av riksveier, kan 
overføres, kan nyttes under post 29 og post 
30, økes med fra kr 6 431 800 000 til kr 7 031 
800 000 

600 000 000 0 600 000 000 
          0 
  

72 
Kjøp av riksveiferjetjenester, kan 

overføres, økes med fra kr 1 487 900 000 til kr 1 
537 900 000 

50 000 000 50 000 000 0 
            
1352   Jernbanedirektoratet       
  

71 

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og 
vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under 
post 72, post 73 og post 74, økes med fra kr 8 
677 500 000 til kr 8 877 500 000 

200 000 000 0 200 000 000 
          0 
1360   Kystverket     0 
  

30 
Nyanlegg og større vedlikehold, kan 

overføres, økes med fra kr 249 300 000 til kr 
349 300 000 

100 000 000 0 100 000 000 
            
1420   Miljødirektoratet       
  

61 
Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan 

overføres, økes med fra kr 187 832 000 til kr 
287 832 000 

100 000 000 0 100 000 000 
            

1645 
  

Statlig garantiordning for lån til små og 
mellomstore bedrifter 
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

  

23 
(NY) Spesielle driftsutgifter til administrasjon 

av statlig garantiordning for små og 
mellomstore bedrifter, bevilges med 

10 000 000 10 000 000 0 

1820 
  

Norges vassdrags- og energidirektorat 
      

  

22 

Flom- og skredforebygging, kan overføres, 
kan nyttes under postene 45, 60 og 
72, økes med fra kr 220 000 000 til kr 320 000 
000 

100 000 000 0 100 000 000 
            

1830 
  

Forskning og næringsutvikling 
      

  

50 
Overføring til Norges 

forskningsråd, økes med fra kr 760 000 000 til 
kr 890 000 000 

130 000 000 0 130 000 000 
            

2410 
  

Statens lånekasse for utdanning 
       

72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med fra 
kr 1 339 845 000 til kr 1 379 934 000 

40 089 000 52 500 000 -12 411 000 
            
  

73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med 
…fra 787 385 000 til 1787 385 000 1 000 000 

000 
1 000 000 

000 0 
            
  

90 
Økt lån og rentegjeld, 
overslagsbevilgning, økes med fra kr 30 728 
717 000 til kr 32 812 217 000 2 083 500 

000 
3 083 500 

000 
-1 000 000 

000 
            
2412   Husbanken       
  

90 Nye lån, overslagsbevilgning, økes med fra kr 
14 810 000 000 til kr 16 184 000 000 1 374 000 

000 0 
1 374 000 

000 
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

2421   Innovasjon Norge       
  

50 Innovasjon - prosjekter, fond, økes med fra 
kr 495 000 000 til kr 4 215 000 000 3 720 000 

000 
3 570 000 

000 150 000 000 
            
  

76 Miljøteknologi, kan overføres, økes med fra 
kr 565 500 000 til kr 750 000 000 

184 500 000 0 184 500 000 
            
2427   Kommunalbanken AS       
  

90 (NY) Aksjekapital, bevilges med 
750 000 000 750 000 000 0 

2541   Dagpenger       
  

70 Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med 
fra kr 9 689 800 000 til kr 23 244 800 000 13 555 000 

000 
13 555 000 

000 0 
            
2650   Sykepenger       
  

70 
Sykepenger for arbeidstakere mv., 

overslagsbevilgning, økes med fra kr 39 890 
000 000 til kr 44 640 000 000 4 750 000 

000 
4 750 000 

000 0 
            
  

71 
Sykepenger for selvstendige, 

overslagsbevilgning, økes med fra kr 1 460 000 
000 til kr 1 860 000 000 

400 000 000 400 000 000 0 
            
  

72 
Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., 

overslagsbevilgning, økes med fra kr 1 100 000 
000 til kr 12 950 000 000 11 850 000 

000 
11 850 000 

000 0 
            
2651   Arbeidsavklaringspenger       
  

70 
Arbeidsavklaringspenger, 

overslagsbevilgning, økes med fra kr 28 489 
000 000 til kr 29 029 000 000 

540 000 000 540 000 000 0 
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

            
5312   Husbanken       
  

90 Avdrag, økes med fra kr 12 710 000 000 til kr 
12 719 000 000 

9 000 000 0 9 000 000 
            
5501   Skatter på formue og inntekt       
  

70 
Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige 

skattytere, reduseres med fra kr 80 500 000 
000 til kr 80 486 000 000 

14 000 000 14 000 000 0 
            
  

72 
Fellesskatt mv. fra personlige 

skattytere, reduseres med fra kr 119 000 000 
000 til kr 118 944 000 000 

56 000 000 56 000 000 0 
            
  

74 
Selskapsskatter mv. fra upersonlige 

skattytere utenom petroleum, økes med fra kr 
86 330 000 000 til kr 86 350 000 000 

20 000 000 20 000 000 0 
            
5521   Merverdiavgift       
  

70 Merverdiavgift, reduseres med fra kr 324 
010 000 000 til kr 323 470 000 000 

540 000 000 240 000 000 300 000 000 
            
5615   Husbanken       
  

80 Renter, økes med fra kr 3 386 000 000 til kr 3 
400 000 000 

14 000 000 0 14 000 000 
            

5617 
  

Renter fra Statens lånekasse for utdanning 
      

  
80 Renter, økes med fra 5 120 420 000 til 5 160 

509 000 40 089 000 52 500 000 -12 411 000 
            
5700   Folketrygdens inntekter       
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Kap. Post Formål 
Stortingets 

vedtak etter 
forliket 

Regjeringens 
opprinnelige 
forslag 

Økninger 
fra 
Stortinget 

  
71 Trygdeavgift, reduseres med fra kr 156 500 

000 000 til kr 156 470 000 000 
30 000 000 30 000 000 0 

            

      
51 191 178 

000 
43 054 500 

000 
8 136 678 

000 
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Koronapakke 3: Andre vedtak 
• Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d 

(bl.a. for industri) fra 20 til 30 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

• Stortinget ber regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip 
(utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 pst., og ber 
regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake senest innen utgangen av april 2020 med forslag om å 
gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og 
metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis 
opptrapping over en fireårsperiode. 

• Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020. 
• Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020. 
• Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter. 
• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning 

for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 
• Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av ytterligere forbedringer i 

inntektssikringsordningene senest i revidert nasjonalbudsjett 2020. 
• Stortinget ber regjeringen øke Husbankens låneramme midlertidig med 5 mrd. kroner og sikre 

flere tilgang til blant annet startlån, samt vurdere ytterligere utvidelse ved behov og ber 
regjeringen komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2020. 

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig økning av inntektsgrensen i 
bostøtteordningen til 31. oktober 2020, innenfor et samlet proveny på 500 mill. kroner. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, 
som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og fremme 
eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av 
senere ytelse, må også avregnes mot senere utbetalinger. 

• Stortinget ber regjeringen foreslå en ordning som innebærer 1 mrd. kroner til konvertering av 
ekstralån til stipend for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall. 

• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring 
av dagpengeregelverket. Endringene skal gi adgang til å ta utdanning og opplæring under 
permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag. Endringene forutsetter at 
fleksibiliteten i arbeidsmarkedet opprettholdes. Mottakere av dagpenger ved oppsigelse har plikt 
til å prioritere pliktene etter reglene i folketrygdloven § 4-5, for fortsatt rett til dagpenger. 

• Stortinget ber regjeringen gå i dialog med høyere utdanningssektoren, inkludert høyere 
yrkesfaglig utdanning, for å kartlegge hvor raskt sektoren kan ha ledig kapasitet for nye 
studenter, og kortere moduler i den perioden arbeidstakere er permittert. 

• Stortinget ber regjeringen se på muligheten av raskt å foreslå nødvendige lovendringer slik at 
fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet. 

• Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som sikrer flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at 
nye lærekontrakter blir tegnet, senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020. 

• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter komme raskt tilbake med et 
konkret forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kroner. 
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• Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig modell 
for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes 
slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette 
ikke medfører økte kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på 
kontraktene, og det må stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette 
er relevant for oppdraget, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og 
egne ansatte på byggeplassen. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en oversikt over mulig forsert vedlikehold på vei 
og jernbane. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over 
samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan forseres. 

• Stortinget ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger. 
• Stortinget ber regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte 

vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg. 
• Stortinget ber regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt 

satsinger som kan underbygge det grønne skiftet. 
• Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for 

oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et 
finansieringsprogram for nærskipsflåten senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

• Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med 
forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter. 

• Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring og 
presentere denne senest i forbindelse med statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av 
karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger. 

• Stortinget ber om at regjeringen kommer tilbake med forslag til en krisepakke til vedlikehold og 
investeringsprosjekter for å bidra til aktivitet i bl.a. bygge- og anleggsbransjen. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake, senest i statsbudsjettet for 2021, med en utredning og 
mulige finansieringsmodeller som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor 
flytende havvind. 

• Stortinget ber regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til 
investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri senest i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett 2020. 

• Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til flere klimatiltak på norsk sokkel, senest innen 
revidert nasjonalbudsjett 2020, som også har potensiale til å utløse flere muligheter for norsk 
leverandørindustri. 

• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som 
stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten 
må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende 
ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter. 

• Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til 
jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man 
sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket. 

• Stortinget ber regjeringen redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom. 
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• Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det i særlige tilfeller under lånegarantiordningen 
bør gis lån som overstiger 50 mill. kroner. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en bredere vurdering av innretningen av 
lånegarantiordningen. 

• Stortinget ber regjeringen vurdere om konkursrettslige tiltak kan redusere risikoen for unødige 
konkurser i levedyktige virksomheter med akutte likviditetsproblemer som følge av utbruddet av 
koronaviruset. 	

Koronapakke 3: Mindretallsforslag SV støttet 
SV fremmet ingen egne mindretallsforslag i behandlingen av koronapakke 3, del 1, men støttet en hel 
rekke forslag fra Rødt og MDG. Under følger alle de forslagene vi stemte for i denne runden. Samtlige 
forslag finner du her. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig med forslag til 
økte bevilgninger til Enovas arbeid for en grønn omstilling og elektrifisering av Norge. 

• Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemiddelapparatet for støtte til ENØK-
investeringer i bolig og næringsbygg og legge frem forslag om forsterkede incentiver for 
slike investeringer. 

• Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemiddelapparatet for støtte til installasjon av 
solenergianlegg i boliger og næringsbygg, og legge frem forslag om forsterkede 
incentiver for slike investeringer.  

• Stortinget ber regjeringen fastsette forskrift som krever at banker og forsikringsforetak 
inntil videre ikke betaler utbytte, i tråd med Finanstilsynets tilrådning. 

• Stortinget ber regjeringen bruke anledningen staten har som eier i DNB til å legge fram 
forslag til behandling på den kommende generalforsamlingen om at banken inntil videre 
ikke skal betale ut utbytte til sine aksjonærer. 

• Stortinget ber regjeringen midlertidig redusere gebyrer og salærer forbundet med 
inkassosaker, herunder kraftig redusert inkassosats, fjerne anledningen til å ilegge tungt 
salær, redusert skrivesalær og redusert gebyr for begjæring om utlegg. 

• Stortinget ber regjeringen gjennom regionale utviklingsmidler sørge for 
opprettelse/styrkning av kommunale næringsfond for å stimulere omstilling og 
videreutvikling i lokale bedrifter. 

• Stortinget ber regjeringen at personer som er i karenstid eller har søkt om gjenopptak av 
AAP etter fullført karenstid automatisk får innvilget gjenopptak av ytelsen. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at utenlandske arbeidstakere med dagpengerettigheter i 
Norge får innvilget stønaden de har krav på, selv om de har blitt sittende fast i utlandet. 

• Stortinget ber regjeringa sikre at VTA-ansatte, arbeidstakere hos arbeidsgiver med 
lønnstilskudd og tiltaksdeltakere fortsatt mottar lønn og ytelser. Tiltaksarrangører 
kompenseres. 

• Stortinget ber regjeringen sikre flere lærlingplasser og styrke fagopplæringen for å dekke 
arbeidskraftmangel. 

• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet legge til rette for og ta 
aktivt i bruk forpliktende avtaler om lån av arbeidskraft mellom bedriftene, tilsvarende 
ordningen med arbeidsleie mellom entreprenører i Oslo, og ordninger som gjør at 
permitterte kan bidra i andre sektorer med arbeidskraftmangel. 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med økte tilskudd til regionale utviklingsmidler 
og kommunale næringsfond. 
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Koronapakke 3, del 2 - næringslivspakken 
• Pakken ble lagt frem av regjeringen 3. april 2020. I tillegg ble det lagt frem noen 

bevilgningsforslag. Pakken ble vedtatt i stortinget 7. april  
• Her kom regjeringens endelige forslag til kompensasjonsordning for bedrifter som taper 

penger som følge av korona-pandemien.  
• Pakken inneholdt også oppfølging av en del av Stortingets vedtak, samtidig som 

regjeringen ikke kom med gode nok oppfølginger på andre felt. 
• Pakken var veldig svak på enkle og klare krav til bedrifter om utbytte, ikke å si opp folk og 

åpenhet. Enkle krav enhver arbeidstaker som mottar støtte fra Nav møter var plutselig 
utenkelig for de fleste partiene når det var direktører og bedriftseiere det var snakk om. 

• Det ble enighet om mange greie, men for svake, punkter. SV fremmet en rekke forslag 
som ville sørget for å hindre misbruk og for å luke ut useriøse bedrifter fra å få penger. 

• Som sist var det en rekke samtaler mellom SV, Ap, Sp og FrP og regjeringspartiene, men 
med vesentlig mindre store enigheter enn tidligere. Både ideologiske skillelinjer og 
manglende vilje hos andre rødgrønne partier til å stille skikkelige krav var sterke hindre i 
prosessen. 

• Innstillingen med de fleste av vedtakene finner du her. I tillegg finner du bevilgninger 
her.  

Koronapakke 3, del 2: Regjeringens forslag 
• Kompensasjonsordning for foretak med inntektssvikt som følge av koronaviruset – 50 

milliarder kroner (varslet 27. mars, fremmet 3. april) 
• Midlertidig stønad til lærlinger – 250 millioner kroner 
• Regjeringen foreslår en midlertidig ordning som gir en kompensasjon til lærlinger på 100 

prosent av lønn opp til 1,5 G, og 62,4 prosent av lønn mellom 1,5 og 6 G, der lønnen er 
lærlingelønnen ved permittering eller opphør av læreplassen. 

• Kompensasjon for redusert foreldrebetaling i SFO – 1 milliard kroner (nytt forslag, men 
bestemt av Stortinget for lengst) 

• 3 millioner kroner for å gjøre hjemmeundervisning enklere (nytt forslag) midlertidig 
tilskuddsordning som skal gi støtte til initiativer som støtter opplæringstilbudet hjemme i 
forbindelse med koronakrisen. 

• Korona-informasjonen til innvandrergrupper – 6,6 millioner kroner 
• Midlertidig kjøp av grunnleggende togtilbud – 550 millioner kroner til midlertidige 

tilleggsavtaler med togselskapene for å opprettholde et grunnleggende togtilbud for 
arbeidsreiser. 

• Totalisatoravgiften (avgift på hesteveddeløp) oppheves midlertidig for 2020 – 100 
millioner kroner. 

• Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger. Regjeringen foreslår 
midlertidige lovendringer slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal 
kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.  

• 20 millioner kroner til beitekrisen i reindriften. 
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Koronapakke 3, del 2: Forliket 
Her ble det ikke noe forlik om detaljene, men nesten alle partier stilte seg bak at det skal være en 
pakke. Det ble mye merknader som dro i riktig retning, men regjeringspartiene, Frp, Sp og Ap var ikke 
med på det som burde vært helt selvsagte krav når det deles ut milliarder til næringslivet. 
 
Det følgende er en oppsummering av enigheter og forskjeller i finanskomiteens innstilling:  

• Det innføres en kraftig ordning som er livsviktig for utrolig mange bedrifter og titusenvis av 
arbeidsplasser. 

• Et flertall går nå inn for å pålegge regjeringen å sikre bedrifter innen Varig tilrettelagt arbeid, 
stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og 
museumsdrift.   

• Det er bred enighet i Stortinget om at bedrifter må utvise moderasjon, særlig på bonus, 
lederlønn og utbytte. Dette er sterke signaler, men ikke klare nok grenser. 

• SV ønsket langt mer konkrete forslag for å faktisk stoppe dem som ønsker å utnytte 
ordningene, og vi har lagt inn en rekke forslag om dette.   

• Flertallet gikk ikke inn for å hindre oppsigelser i bedrifter som får støtte. Derfor har SV også 
lagt inn egne forslag på dette. 

• Vi er også godt fornøyd med at et samlet Storting nå er enige om at vi ikke skal ha en 
situasjon der penger fra denne ordningen når selskaper som ikke trenger dem og som bare 
sluser pengene ut av landet.  

• Det er enighet om å se på hvordan oppstarts- og vekstbedrifter kan treffes bedre, men ikke 
enighet om klare vedtak.  

• Det er enighet om at det er viktig med åpenhet rundt ordningene, og det forutsettes av 
Stortinget at det er stor grad åpenhet, men enighetene er for uklare så også her foreslår SV 
mer forpliktende vedtak.  

• Vi ville også ha mer forpliktende vedtak på blant annet krav til utleiere av næringseiendom 
og at mottakerbedrifter må være en del av det seriøse arbeidslivet   

• Regjeringen er pålagt å følge opp sårbare barn spesielt, slik at de sikres deltakelse i 
blant annet barnehage og SFO. Når et bredt flertall vedtar en så sterk formulering, forventer 
vi at regjeringen følger opp dette tett.   

• Bostøtte: Et bredt flertall har nå bestilt rask handling fra regjeringen sånn at de som trenger 
det får rask hjelp.  
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Koronapakke 3, del 2 forslag fra SV 
Disse forslagene er forslag vi fremmet som ble stemt ned. I arbeidet med innstillingen var heller ikke 
Ap med på forslag om å hindre utbytte, men de snudde inn mot votering og stemte for likevel. 
Forslaget om å nekte bedrifter oppsigelser i perioden de mottar stor statsstøtte stemte 
Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, KrF, Venstre, MDG og Senterpartiet mot. SV stemte også for en rekke 
andre forslag rundt lignende tema (fremmet av Sp, R og MDG), særlig knyttet til åpenhet og kontroll 
med bruken av pengene.  
 

• Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av 
kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke si opp noen ansatte i perioden man mottar 
kompensasjonsmidler. 

• Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av 
kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke ta utbytte for inntektsårene 2020 og 2021, 
med mindre utbytte benyttes til investeringer i egen virksomhet, tilskudd til samfunnsnyttige 
formål eller der hvor utbytte tas ut som ordinær lønn, det vil si ikke høyere enn gjennomsnitt 
for de siste to årene. 

• Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av 
kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke øke lederlønn eller styrehonorar ut over 
gjennomsnittlig lønnsvekst. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse 
med koronaviruskrisen tilfaller den seriøse delen av arbeidslivet, blant annet gjennom krav 
om at bedriftene i hovedsak utfører arbeid ved hjelp av fast ansatte og at bedriftene ikke har 
endelige vedtak eller rettskraftige dommer mot seg knyttet til for eksempel 
arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og heller ikke for brudd på utlendingsloven. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at kontantoverføringer til bedriftene, den midlertidige 
kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen, ikke blir ført ut 
av landet. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at faste kostnader til nærstående parter og virksomheter 
i samme konsern ikke dekkes i den midlertidige kompensasjonsordningen for bedrifter i 
forbindelse med koronaviruskrisen. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at den midlertidige kompensasjonsordningen for 
bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen avgrenses mot selskaper som har morselskap i 
lavskatteland, for eksempel som definert i EUs svarteliste og Skattedirektoratets liste over 
lavskattland. 

• Stortinget ber regjeringen følge nøye med på utviklingen av tildeling av kompensasjon og 
bruke fullmaktene aktivt i tilfelle kompensasjonsordningen fører til at en uforholdsmessig 
stor andelen av støtten går til husleie, og om nødvendig bruke husleielovens bestemmelser 
til å regulere direkte. 

• Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir gjort tilgjengelig en søkbar offentlig tilgjengelig 
oversikt som minst inneholder informasjon om hvilke foretak som har mottatt støtte og hvor 
mye hvert foretak har mottatt. 


