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Tiltakspakker og bistand til 
næringslivet

Av Torhild S. Aarbergsbotten, Proneo AS



proneo.noproneo.no

Kompensasjonsordninger:
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Næringsliv:
• Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med 

enkelte justeringer i innretningen.
• Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
• Gjeninnføre lånegarantiordningen.
• Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden 

desember 2021 – mars 2022.
• Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og 

avgiftsinnbetalinger.
• Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
• Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
• Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.
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Kultur, Idrett og frivillighet:

• Forlenge kompensasjonsordningen for 
kultursektoren. 

• Gjeninnføre stimuleringsordningen for 
kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. 
mars 2022. (300 mill.) 

• Øke bevilgningene til 
tilskuddsordningen for 
publikumsarrangement av nasjonal 
verdi i idrettssektoren og øke 
dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. 

• Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd 
til frivillighetssektoren (600 mill)
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Arbeidstakere:

• Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende
og frilansere ut februar 2022 (ASD) 

• Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022,
herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD) 

• Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD) 
• Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger

til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder,
når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-koronaordninger-for-ledige-permitterte-og-selvstendig-naringsdrivende/id2891434/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-koronaordninger-for-ledige-permitterte-og-selvstendig-naringsdrivende/id2891434/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dobler-kvoten-med-omsorgspenger-i-2022/id2891399/
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Bedriftsintern Opplæring 
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Kriterier for BIO-midler:
Må ha KONKRET opplæringsplan for bedriften

Dekker inntil 60 % av totale opplæringsutgifter

Maks beløp kr 300 000,-

Lønnsmidler må utgjøre minst 2/3 av totalt beløp

Timesats for lønnsmidler: kr 500,-

Opplæringstiltaket må gjennomføres i løpet av 26 uker.
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Søknad BIO-ordning
• Søkes via portalen Regional Forvaltning
• Ved avkortning i søknadsbeløp, men godkjent 

opplæringsplan:
o Kan revidere opplærings- og finansieringsplan etter tildelt 

støttebeløp.
o Sende inn reviderte vedlegg i søknad. 
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Hva kan Proneo gjøre for dere? 

Gi råd og veiledning ift. 
krisepakker og 

virkemiddelapparat

Bistå med utviklingsprosjekter:
• Kartlegge behov 
• Utvikle prosjektidè
• Utarbeide prosjektplaner, 
• Finne finansieringskilder
• Hjelpe til med å skrive søknader
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Proneo kontaktinfo:

• torhild.aarbergsbotten@proneo.no
• Tlf: 900 85 005

Torhild S. Aarbergsbotten

• paul.sverre.roe@proneo.no
• Tlf: 924 46 220

Paul Sverre Røe
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