Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og
vekstbedrifter gjennom krisen
Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av
tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny
tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking
av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Les mer

Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser
Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel
av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som
følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å
benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til
pengene er på konto. Les mer

50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer
og oppsigelser
Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke
permitteringer og oppsigelser. - Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb,
fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og
moderniseringsminister (H).-://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-ogdrive/50-millioner-kroner-til-kompetanseutvikling-for-a-hindre-permitteringer-ogoppsigelser/">Les mer

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet
I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.
Les mer

Rett til dagpenger ved permittering i påsken
Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer

Nye koronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter
Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt
handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore
bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter
raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter. Les mer

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på
sju milliarder
Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette
betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier
administrerende direktør Håkon Haugli. Vi er også fortløpende i tett dialog med
myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak. Les mer

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding
Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert
sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig
næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å
fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Les mer

Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene
Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet
for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å
gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper.
Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre
likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser. Les mer

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket
Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte,
arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler. Les mer

Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene
Regjeringen har i dag 20. mars lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge
bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og
lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og
forskuddsskatt for selskaper. Les mer

Koronaviruset: Skatteetaten om tiltakspakker og tjenestetilbud
Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av
koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.
Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av bokføringsreglene.
Les mer

Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet
Med dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske
styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko
og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre Les mer

Regjeringen.no: Nasjonale tiltak
Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere
koronasituasjonen. Les mer

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset, er det viktig at
arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig
viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Les mer

Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett
et er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både
bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt
eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å
avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og
likestillingsminister Abid Q. Raja. Les mer

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter
Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe
spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag
16. mars 2020. Les mer

Koronaviruset - stans i reisevirksomhet, grensekontroll og pålagt
karantene
Som følge av koronapandemien oppfordrer norske myndigheter alle norske
virksomheter til å kalle hjem medarbeidere som er på reise så snart som mulig. Ved
hjemkomst vil alle som har vært utenfor Norge automatisk være pålagt fjorten dagers
karantene. I tillegg har regjeringen stengt grensen for utlendinger uten
oppholdstillatelse i Norge. Les mer

Koronaviruset - slik kan virksomheten din redusere smittefaren
For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene gjort en rekke tiltak.
Som arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes påbud,
forbud, anbefalinger og vedtak. Med større og mindre grep kan du bidra til at
smittespredningen minimeres. Les mer

Anbefaling om hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid
Alle arbeidsgivere oppfordres til å sikre at flest mulig jobber hjemmefra. Jo flere som
samles, jo større er risikoen for smitte. Medarbeidere bør derfor jobbe hjemmefra,
hvis det er mulig. Les mer

Koronasituasjonen: All godstrafikk kan gå som normalt
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer,
skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og
grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Les mer

Koronaviruset: Ofte stilte spørsmål til Tolletaten
Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. Les mer

Innovasjon Norge støtter næringslivet i en vanskelig periode
Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den vanskelige tiden
koronaviruset har bragt oss inn i, sier administrerende direktør Håkon Haugli. Jobben
vår er å bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet, og den jobben er enda viktigere
nå enn ellers. Les mer

Be om egenmelding for karantene
Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke
egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. Legene må bruke
tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Les mer

Koronaviruset: Informasjon fra NAV til arbeidsgivere
Her kan arbeidsgivere informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset. Les mer

Koronaviruset: Informasjon fra NAV til selvstendig næringsdrivende
Her finner selvstendig næringsdrivende informasjon fra NAV i forbindelse med
koronaviruset. Les mer

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av
koronaviruset
Regjeringen har nå lagt frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge
jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Les mer

Strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona
Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av
koronautbruddet. Les mer
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