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Kompensasjonsordningen



Det handler om hva slags samfunn vi skal 
ha når vi har tatt hverdagen tilbake 
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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. 



Uunngåelige faste kostnader
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1. Lokaler (husleie)
2. Lys og varme
3. Vann og avløp 
4. Forsikring
5. Leie av utstyr og transportmidler
6. Rentekostnader minus renteinntekter
7. Eventuelt andre uunngåelige faste kostnader



Rammer og avgrensning
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 Omsetningsfall på minst 30% sammenlignet med samme måned året 
før (20% i mars).

 Minste utbetaling per måned er 5 000 kroner per juridisk person

 Maksimalt utbetaling per måned er 30 millioner kroner per foretak. 
Kan bli høyere for store konsern.



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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Eksempel 1:
Klinikk 10 A  - pålagt å stenge av staten 
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omsetningsfall = 100 %
x

faste kostnader = 76 000 kr
x

90 %
= 

68 400 kr



Eksempel 2:
Follo Catering AS
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omsetningsfall = 75 %
x

(faste kostnader – 10 000 kr) = 140 000 kr
x

80 %
= 

84 000 kr



Eksempel 3:
Fru Haugans Hotel AS 
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omsetningsfall = 100 %
x

(faste kostnader – 10 000 kr) = 590 000 kr
x

80 %
= 

472 000 kr



Ordningen vil gjelde bredt
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De fleste næringer og alle organisasjonsformer

Noen unntak:  

 Finansnæringen

 Strøm og vann | Olje og gass 

 Selskaper som er under andre støtteordninger

Private barnehager | Flyselskaper

 Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling



Slik blir søknadsprosessen
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Bedriften legger 
selv inn 

omsetningstall 
og faste 

kostnader

Tallene blir 
automatisk 

kryssjekket mot 
ulike registre og 
beløpsgrensene 

som er satt

Hvis søknaden 
passerer den 
automatiske 

kontrollen blir 
pengene 

automatisk 
utbetalt

Etterkontroll 
Bekreftelse fra 

regnskapsfører/
revisor

Krav om 
tilbakebetaling 
og sanksjoner 
ved avdekking 

av juks og 
svindel



Innvilget!

Søknad

Søknad
Søknad
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Avslått!

Manuell behandling Utbetaling

Utbetaling



Slik blir søknadsprosessen
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Bedriften legger 
selv inn 

omsetningstall 
og faste 

kostnader

Tallene blir 
automatisk 

kryssjekket mot 
ulike registre og 
beløpsgrensene 

som er satt

Hvis søknaden 
passerer den 
automatiske 

kontrollen blir 
pengene 

automatisk 
utbetalt

Etterkontroll 
Bekreftelse fra 

regnskapsfører/
revisor

Krav om 
tilbakebetaling 
og sanksjoner 
ved avdekking 

av juks og 
svindel
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Ordningen vil gjelde for 

mars, april og mai
med søknad og utbetaling månedlig

Og vil bli justert og forlenget ved behov

Illustrasjoner: Colourbox og Norges Bank




