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Målet med kompensasjonsordningen er at levedyktige
virksomheter skal komme seg gjennom koronakrisen
KORONAKRISE

LIKVIDITETSKRISE

LIKVIDITETSTILFØRSEL

Skatteetaten fikk ansvaret for å utvikle og forvalte ordningen. Arbeidet skulle gjennomføres i tett samarbeid med finansnæringen.

Gjennom ordningen kan virksomheter med
omsetningsfall få dekket en andel av sine faste kostnader
Gjennom ordningen kan norske virksomheter søke staten om kompensasjon for tapt
omsetning som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
Tilskuddets størrelse beregnes på bakgrunn av omsetningsfall, størrelse på foretakets
uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er myndighetsstengt eller ikke.
Ordningen er midlertidig og skulle opprinnelig gjelde for mars, april og mai. Det har senere
blitt besluttet å forlenge ordningen med tre måneder, slik at den varer til og med august.

Gitt situasjonen, med reell konkursfare uten tilførsel av
likviditet, får partene kun 3 uker til å utvikle ordningen
UKE 14
Prosjektstart

UKE 15 (PÅSKEFERIE)
Ordning vedtatt

17. april
18:25 – ESA godkjenning

Utarbeidelse av forskriften for kompensasjonsordningen
Juridisk

Arbeidsstrømmer

UKE 16

System
Forretning

Ordning lansert

20:45 – Ordning vedtatt

Ordningen ble lansert i henhold til plan 18.april og første
utbetaling gjennomført to dager senere
Første søknadsmåned behandler Skatteetaten 35.000 søknader
og utbetaler 1.2 mrd. kroner i tilskudd.
90% av søknadene behandles automatisk, hvor virksomheter i de
fleste tilfeller har penger på konto innen 1-3 dager.
Til tross for noen enkeltsaker – er det per i dag ingen indikasjoner
på omfattende misbruk av ordningen.
Antall konkurser fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med 2019.
Siden toppen i april er 180 000 permitterte er tatt tilbake i jobb.
Til sammen har Skatteetaten behandlet 94.000 søknader og utbetalt 6.2 mrd. kroner i tilskudd til 34.000 foretak gjennom ordningen

Ordningen har blitt utviklet med det utgangspunkt at den
skal være effektiv, enkel å bruke og vanskelig å misbruke
Brukerreisen
Foretaket går inn på
Foretaket legger selv inn
kompensasjonsordning.no informasjon i søknadsskjema

Svar i Altinn
Automatisk godkjenning

Foretaket oppfyller kriterier i
lovforskrift (omfattet av ordning)

Hvis søknaden godkjennes vil
foretaket få utbetalt penger til
oppgitt kontonummer innen 2
virkedager (ofte raskere)

Automatisk avslag

Foretaket oppfyller ikke kriterier i
lovforskrift (ikke omfattet av ordning)

Manuell saksbehandling

Foretaket oppfyller kriteriene, men
det er usikkert om at virksomhet er
omfattet av ordning

Godkjenning
Avslag

I etterkant av utbetaling vil det
uføres etterkontroller for å sikre
at ordningen ikke utnyttes.

For å få på plass ordningen har det vært viktig med et
godt samspill mellom juridisk, IT og forretning
Juridisk

Kompensasjonsordning
for næringslivet

Forretning

IT-løsning

Regelverket setter
rammene for løsningen

Regelverket ble utviklet på under tre
uker, og har gjennomgått kontinuerlig
utvikling gjennom hele perioden.

Organisasjonen
forvalter regelverket

Over 350 ansatte har bistått med å
forvalte oppgaver som etterkontroll,
saksbehandling, klage og veiledning.

IT-løsninger understøtter
en effektiv forvaltning

Det er utviklet automatisert støtte for
blant annet å innhente og bearbeide
søknader, samt foreta utbetalinger.

Hva har vært viktig for å komme i mål innen fristen?

En brennende plattform

Kontinuerlig utvikling med
utgangspunkt i satte mål

Tett samarbeid mellom
lovgiver og forvalter

Privat/offentlig samarbeid

Delegering av myndighet og
kort vei til beslutningstakere

Krystallklart mål og tydelig
definerte prinsipper

Agil arbeidsmetodikk

