
Krisepakker og støtteordninger for 
små og mellomstore bedrifter

Hva er tilgjengelig NÅ, hva kommer, og hvordan får du tilgang på disse ordningene?

Halvor Lande | Daglig Leder

#holderhjuleneigang for småbedrifter
https://www.aprila.no/

https://www.kassekreditt.no/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aprila.no%2F&data=02%7C01%7C%7C6eb9b0b8aa4e40af5a5f08d7c9f24b7d%7C5a5999b8e5a34db5ac13ee8741def64b%7C0%7C1%7C637199914814144746&sdata=JQqvQ0LBNxOM0VEdnSG9kWBjvOTZHp7Q9r%2F70r7Uscc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kassekreditt.no%2F&data=02%7C01%7C%7C6eb9b0b8aa4e40af5a5f08d7c9f24b7d%7C5a5999b8e5a34db5ac13ee8741def64b%7C0%7C1%7C637199914814144746&sdata=NEdXZW9zRLcp36DGSLN4nRM%2FgWwy7uWFi4%2BRzYOXyXw%3D&reserved=0


Norge har valgt samme strategi som Kina: Viruset skal stoppes, 
for enhver pris

«Viruset skal stoppes. 
Det har jeg bestemt»

Bent Høie
Helseminister

«The Dance»

April / Mai Resten av 2020 og store deler av 2021



Dette har resultert i tidenes sjokk for norsk næringsliv
12% av arbeidstagere er allerede permittert - Arbeidsledighet på høyeste nivå siden krigen
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Private tjenester ellers

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Permitterte i % av antall arbeidstagere

Omsetning og drift av fast eiendom

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Forretningsmessig tjenesteyting

Transport og lagring

Bygge- og anleggsvirksomhet

Industri

Jordbruk, skogbruk og fiske

Informasjon og kommunikasjon

Bergverksdrift og utvinning

Undervisning

Helse- og sosialtjenester

Elektrisitet-, vann og renovasjon

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Off. adm., forsvar, sosialforsikring

Kritisk, vet ikke om kunder vil betale. Vet ikke om kunder vil 
akseptere valuta endring på nesten 30%. 

Når jeg endelig hadde jobbet meg opp til å ta ut lønn og så 
lys fremtid, er det bom stopp, og hvem skal en prioritere 

kunder eller seg selv? 

Jeg skulle ønske bedriften kunne få økonomisk støtte i 
stedet for permittering av ansatte. Nå jobber jeg 200% for å 
prøve å redde dette, mens staten betaler mine ansatte for å 

gå hjemme og ikke gjøre noe. Hadde vi fått pengene inn i 
bedriften i stedet kunne ansatte jobbet med markedsføring 

ol, og de hadde vært up to date på alt når dette er over



Som kompensasjon har regjeringen iverksatt 
en tiltakspakke uten sidestykke i norsk historie
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Finanskrisen Nå
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Lånegarantiordning

Inntektskompensasjon for bedrifter

Tiltak for luftfartssektoren

Inntektskompensasjon for personer

Innovasjonstilskudd
Øvrige kompensasjonsordninger

Tiltak i 2009 busjettet

Regjeringen har foreløpig annonsert tiltak for ca 100 milliarder kroner for å motvirke effekten av den økonomiske krisen

Hittil annonserte tiltak sammenlignet med regjeringens tiltak under finanskrisen
Milliarder kroner



Tiltak for selvstendig næringsdrivende og 
freelancere
• Inntektskompensasjon på 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt

• Begrenset oppad til 6G (599.148 kroner)
• For næringsdrivende som har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget
• Gjelder fra og med dag 17 etter inntektsbortfall

• Sykepenger fra dag 3 av fraværet
• Omsorgspenger fra og med dag 4
• Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes 

midlertidig. Innleveringsfristen 31. mai opprettholdes, men det er er mulig 
å søke om utsettelse her https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-
levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/

https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/


Inntektskompensasjon for bedrifter
«Kontantstøtte»
Kompensasjon for drastisk inntektsbortfall som følge av korona-krisen. 

• Bedrifter som har fått næringsforbud
• Andre bedrifter med drastisk (>40%) fall i 

omsetningen

• Ny statlig portal, blir tilgjengelig i løpet av April 
• Automatisert tildeling basert på hvor mye bedriften 

selv oppgir som inntektsfall og faste kostnader. 
• Kontroll i etterkant

• Månedlig for de som kvalifiserer
• Første utbetalinger skjer i løpet av April

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

Dekning av faste kostnader, f.eks. husleie, 
strøm, forsikring, for å sikre at bedrifter 
som blir hardt rammet har en mulighet til 
å overleve gjennom krisen

Opptil 70% av faste kostnader på månedsbasis

• Under utarbeidelse
• Blir offentliggjort fredag 3. April



Statens lånegarantiordning for SMB
Låneramme på 50 milliarder for at levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp

• Bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og under 
500 MNOK i omsetning

• Bedriften skal være levedyktig på sikt og skal ikke 
ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. 
desember 2019

• Alle bedriftsbanker i Norge kan gi statsgaranterte lån
• Har bedriften lån i en bank fra før, oppfordres man til å 

søke i den banken man allerede har lån
• Kassekreditt.no

• Behandlingstid varierer fra bank til bank: 1 dag – 2 uker

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

Sikre ekstra kapital til bedrifter som var økonomisk 
solide før krisen, men som nå har havnet i akutt 
likviditetsmangel

• Opptil 25% av bedriftens 2019 omsetning
• Ikke mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019
• Maks 50 millioner kroner

• Tilgjengelig fra 27. mars



Innovasjonslån
Økt låneramme for Innovasjon Norge fra 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner

Delfinansiering av investeringsprosjekter for
• Nyetablering
• Nyskaping
• Omstilling
• Internasjonalisering
• Utvikling
I distriktene: toppfinansiering av investeringer i bygg, 
maskiner, utstyr

Innovasjon Norge
https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/
esoknad.xsp?openxpages&soppid=Innovasjonsprosjekter&login

• Behandlingstid 1-3 uker

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

• Supplere det det kommersielle markedet og bidra 
til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en 
bedrifts utvikling. 

• Opptil 50% av kapitalbehovet i det aktuelle prosjektet

• Allerede tilgjengelig

https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?openxpages&soppid=Innovasjonsprosjekter&login
https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?openxpages&soppid=Innovasjonsprosjekter&login


Innovasjonstilskudd
Støtte til utviklingsprosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i bedriften, og hindre permitteringer

Små og mellomstore vekstselskaper med 
utviklingsprosjekter:
• Strategi- og kompetanseutvikling
• Produkt- og tjenesteutvikling
• Kommersialisering
• Tilrettelegging for utviklingsaktiviteter
• Bedriftsnettverk

• Innovasjon Norge: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/
tjenester/innovasjon-og-utvikling/

• 1-3 ukers behandlingstid

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

Insentivere til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til 
tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer

• Dekning av opptil 75% av de totale kostnadene for 
utviklingsprosjektet

• Tilgjengelig fra April

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/


Tilskudd til unge vekstbedrifter

Gründere og oppstartsbedrifter med innovative 
forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men 
redusert tilgang til egenkapital

• Innovasjon Norge: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/
tjenester/innovasjon-og-utvikling/

• 1-3 ukers behandlingstid

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

Kompensere for dårligere egenkapitaltilgang for lovende 
tidligfasebedrifter i Norge

• Opptil 1,5 millioner kroner

• Tilgjengelig fra April

Økte rammer for etablerertilskudd og innovasjonstilskudd

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/


Investinor
Økte rammer for statlige fonds- og matchinginvesteringer i bedrifter med stort potensiale

Hovedsakelig for bedrifter i tidlig vekstfase med stort 
potensiale, men med negativ kontantstrøm
• Sektorer der Norge har komparative fortrinn
• Unik teknologi og/eller forretningsmodell
• Bidrar til norsk verdiskapning
• Realistisk scenario for avhending (exit)
Kan også gjelde for enkeltselskaper ned positiv 
kontantstrøm som trenger kapital for å ekspandere videre 

• post@investinor.no

• Varierende behandlingstid
• Høy avslagsprosent

Gjelder for

Formål Størrelse

Status

Hvordan søker man

Når kommer pengene?

Styrke egenkapitaltilgang for norske bedrifter med stort 
internasjonalt potensiale 

• 1-200 millioner kroner, men som hovedregel sammen med 
andre store investorer

• Tilgjengelig fra April/Mai

mailto:post@investinor.no


Andre tiltak

Redusert arbeidsgiveransvar under koronaepidemien
• Permittering: fra 15 til 2 dager 
• Koronasykdom: fra 16 til 3 dager
• Omsorgspenger fra og med dag 4

Arbeidsgiveravgift: -4% i to mnd

Utsatt innbetaling av mva og forskuddsskatt



Hva betyr dette for deg og din bedrift?
Sikre overlevelse av din egen bedrift

Bidra til å holde hjulene i gang i resten 
av næringslivet 
– og for småbedrifter spesielt

Tilpass forretnings- og leveransemodell til den nye 
virkeligheten: Eks: Skaff budlevering, flytt salg til nettet (f.eks
mystore.no), reduser lagerbeholdning

Få en oversikt over utbetalinger og innbetalinger: Lag 
likviditetsbudsjett

Vis solidaritet mot kunder og 
leverandører – finn løsninger

Inngå dialog om husleie

Inngå dialog med leverandører

Sikre god likviditet

Sett deg inn i tiltakspakker og 
permitteringsbestemmelser

Vurder om bedriftens eiere og ansatte kan skaffe 
rimelig kapital, f.eks. via huslån

Åpenhet og ærlighet overfor kunder og leverandører

Forsøk hvis mulig å opprettholde/øke kjøp 
fra småbedrifter både personlig og via 
bedriften du jobber i



Hva kan Aprila bidra med?

Få forskuddsbetalt fakturaene dine («fakturasalg»)

• Tilgjengelig i Tripletex, eAccounting, Xledger, Moment, og Fiken 
(fra 10. April)

https://www.aprila.no/fakturasalg-partnere

Kassekreditt (0,49% månedsrente i April, vanligvis 1,49%)
• Kassekreditt for småbedrifter på opp til kr 500 000
• Rettet mot bedrifter som var lønnsomme eller på vei mot 

å bli lønnsomme og som har positiv egenkapital
• Mulighet for statsgarantert lån med lavere renter for de 

som kvalifiserer i henhold til ordningen
• Personlig garanti
• Ingen oppstartskostnader og ingen månedskostnader
kassekreditt.no

https://www.aprila.no/fakturasalg-partnere
http://www.kassekreditt.no/


Videre ressurser
God oversiktsartikkel (krever ikke innlogging)
https://shifter.no/nyheter/en-guide-gjennom-krisepakke-jungelen/118805

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter-kan-tas-i-bruk/id2695485/

Oppdaterte veiledere og skjemaer fra NAV for arbeidsgivere og ansatte/permitterte/selvstending næringsdrivende
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-arbeidsgivere
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Nye og oppdatert tiltak (oppdateres løpende)
Fra Finansdepartmentet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle-saker/id2415244/?ownerid=216&topic=2692388&term=
Fra Næringsdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle-saker/id2415244/?ownerid=709&topic=2692388&term=

https://shifter.no/nyheter/en-guide-gjennom-krisepakke-jungelen/118805
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter-kan-tas-i-bruk/id2695485/
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-arbeidsgivere
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle-saker/id2415244/?ownerid=216&topic=2692388&term=
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle-saker/id2415244/?ownerid=709&topic=2692388&term=


Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker presentasjonen tilsendt, eller andre relevante ressurser (f.eks. enkel mal for 
likviditetsbudsjett): halvor@aprila.no

Generelle spørsmål og henvendelser til Aprila: hei@aprila.no Telefon: 23 96 68 68 

mailto:halvor@aprila.no
mailto:hei@aprila.no
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