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Dep. Kap. Post Beskrivelse
Den generelle kompensasjonsordningen
NFD 900 85 Kompensasjonsgrad sep-okt: 70 pst.
NFD

900

85 Kompensasjonsgrad nov-des: 85 pst.

NFD
NFD

900
900

85 Kompensasjonsgrad jan-feb: 80 pst.
85 Maksimal utbetaling per måned: 80 mill.

Proveny Kommentar

140 Økt fra 60 pst.
Økt fra 70 pst. for å dekke opp for kostnader
520 tilknyttet permittering.
Økt fra 70 pst. Regjeringen får fullmakt til å
250 justere ned ved lettelse i smittevernstiltakene
50 Økt fra 50 millioner kroner

Luftfart
SD

1311

72 Tilskudd til Torp flyplass

SD

1310

70 Økt kjøp av flyruter

Skatter og avgifter
Forlenge det midlertidige fritaket for
FIN 5561 70 flypassasjeravgift ut 2021

FIN 5521

Videreføre lav mva.-sats første halvår 2021,
70 dvs. til 1. juli

35 Bevilgning for første 4 mnd 2021
310 Totalt 2 mrd. kroner i budsjettet for 2021

1515 Forlenget med ett år
Etter dette skal satsen tilbake til normalt nivå.
Nettobeløp. Kap. 335, post 79 reduseres med
176,4 mill. kroner, kap. 1632, post 61
950 reduseres med 40 mill. kroner

Innretning på ordningen for eventbransjen

NFD

900

NFD 2421

Redusere antallsbegrensning for å komme inn
under kompensasjonsordningen til
82 publikumsåpne arrangement: til 350 pers.
50 Styrking av omstillingsordningen for reiselivet

Redusert fra 500 til 350 personer.
50 Se også egen merknad om fagmesser.
Begrunnet i eventbransjens behov. Se også
100 egen merknad.

Annet

NFD 2421

ASD 2543
ASD 2541
ASD 2543
HOD 761

Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen
73 for pakkereisearrangører økes fra 40 til 60 pst.
Videreføre kompensasjonsordning for
selvstendig næringsdrivende og frilansere ut
70 februar 2021
70 Utsette arbeidsgiverperiode II til 1. mars
Forlenge særordning for permitterte lærlinger
71 til 31. mars 2021
21 Bekjempe ensomhet blant eldre

Samlet provenyendring:

60 Gjøres i nysaldering 2020

166
1
4
265 Totalt 400 mill. kroner i budsjettet 2021
4 416 millioner kroner
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VERBALER:
1. Luftfart: «Stortinget ber regjeringen innen utgangen av januar 2021 komme tilbake til
Stortinget med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en
kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp».
2. Ikke-statlige lufthavner: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen
utgangen av januar komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant
annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021.»
3. Utsatt skatt: «Stortinget ber regjeringen innen utgangen av februar vurdere behovet for en
ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger».
4. Pakkereiser: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake med vurderinger
av forslag til tiltak, for eksempel gjennom en ordning i regi av GIEK, for å bidra til at
garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.»
5. Sosialhjelp: «Stortinget ber regjeringen inntil videreføre veilederen om avhending av bolig
eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp.»

MERKNADER:
Flertallet viser til budsjettenigheten der partene er enige om å forlenge ordningen med statlig
garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021, og å forlenge løpetiden på
disse til 6 år.
Flertallet vil understreke at eventbransjen er inkludert i omstillingsordningen. Retningslinjene og
kriteriene for ordningen må tilpasses eventbransjen slik at den blir mest mulig relevant for de
aktuelle bedriftene i næringen. Flertallet ber også om at definisjonen av eventbransjen i ordningen
utvides, for å sikre at flere bedrifter har anledning til å søke.
Flertallet vil understreke at fagmesser er inkludert i og har mulighet til å søke på den midlertidige
støtteordningen for store publikumsåpne arrangement. Det understrekes samtidig at
søknadsordningen forvaltes av Innovasjon Norge, i henhold til kriteriene for ordningen.
Flertallet understreker at regjeringen har fullmakt til å justere ned kompensasjonsgraden ved
lettelse i smittevernstiltakene.
Flertallet er enig om å utvide ordningen med utsatt skatt med to måneder, slik at første innbetaling
blir 1. april 2021 heller enn 1. februar 2021.
Flertallet viser til den svært krevende situasjonen i luftfarten, som vil vedvare inn i 2021. Det vises
også til behovet for at forutsigbare rammebetingelser er særlig viktig i en så krevende situasjon for
bransjen. Flertallet foreslår på den bakgrunn at det midlertidige fritaket for flypassasjeravgift knyttet
til pandemien utvides ut 2021.

