Politisk enighet mellom ____ (heretter omtalt som partiene) om første fase av økonomiske
tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge
A) TILSTREKKELIGE MIDLER TIL KRISEHÅNDTERING I FØRSTE LINJE
Partiene forutsetter at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen
med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp mm knyttet til korona-pandemien, blant annet
helsevesenet, kommunene og NAV, løpende tilføres de midler som trengs. Partiene legger til grunn at
regjeringen når nødvendig legger frem ytterligere forslag, og partiene er beredt til å stille opp med
nødvendige bevilgninger for å håndtere krisen.
B) SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET
Situasjonen for svært mange ansatte, bedrifter og selvstendig næringsdrivende er svært alvorlig og
raskt eskalerende. Allerede har et stort antall bedrifter i et bredt spekter av bransjer varslet om
oppsigelser, permitteringer og mulige konkurser. Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak med
rask effekt for å sikre næringsdrivendes likviditet.
Vi vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og
bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen.
C) PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER
Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert varslingsperiode fra 15 til to dager ved
permittering, samt fjerning av ventedagene, knyttet til korona-pandemien. Samtidig mener partiene
det i denne situasjonen er viktig å se reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger i
sammenheng, og at regelverket så langt som råd er likt, uavhengig av om arbeidstaker er permittert,
syk, hjemme med barn eller i karantene. Partiene er opptatt av å redusere kostnader for
næringsdrivende knyttet til omsorgspenger og sykepenger, bedre inntektsdekning for arbeidstakere
ved permittering og for selvstendig næringsdrivende ved inntektstap som følge av
korona-pandemien.
Partiene er enig om følgende tillegg til regjeringens forslag:
Permittering
● Den permitterte sikres full lønn (inntil 6 G) i minimum 15 dager fra permitteringsvarselet gis,
derav staten dekker fra dag 3 til 15. Som for regjeringens forslag gjelder dette midlertidig
frem til 31. oktober 2020.
● Fra dag 16 dekkes:
o Alt. a)
o Alt. b)
o Alt. c)
● Deltidsansatte og læringer som ikke har krav på dagpenger i dag, gis rett til dagpenger i en
midlertidig periode frem til 31. oktober 2020.
● Partiene ber regjeringen følge situasjonen tett, og vurdere eventuelt ytterligere utvidelse av
dekningsgrad etter dag 15.
Sykepenger
● Alt a)
o
●

Alt b)

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien
reduseres til to dager.

o

●
●
●

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger reduseres midlertidig til og med 31.
oktober 2020, til to dager.
Staten dekker sykepenger fra dag 3 av fraværet, uavhengig av om fraværet følger reglene for
egenmelding eller følger av legeerklæring, midlertidig til og med 31. oktober 2020.
Arbeidsgiver fritas fra å betale arbeidsgiveravgift på sykepenger midlertidig til og med 31.
oktober 2020.
Selvstendig næringsdrivende gis, midlertidig til og med 31. oktober 2020, sykepenger fra dag
3 av fraværet, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger
● Alt. a)
o Staten dekker midlertidig til og med 31. oktober omsorgspenger fra og med dag 3 av
kvoten.
o Regjeringen gis fullmakt til å foreta de nødvendige midlertidige utvidelser av kvoten
for antall dager med omsorgspenger og konkretisering av kriterier for uttak.
o Selvstendig næringsdrivende gis midlertidig til og med 31. oktober 2020,
omsorgspenger fra dag 3, etter samme regler som arbeidstakere og med samme
dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
● Alt. b)
o Det etableres en ekstraordinær midlertidig ordning for omsorgspenger knyttet til
korona-pandemien, som kommer i tillegg til den ordinære kvoten for
omsorgspenger.
o Konkretisering?
o Kostnaden ved den ekstraordinære midlertidige ordningen dekkes i sin helhet av
staten.
Selvstendig næringsdrivende
Partiene er enige om å etablere en midlertidig ordning til og med 31. oktober 2020 som sikrer
selvstendige næringsdrivende og frilansere som nå mister inntektsgrunnlaget sitt som følge av
korona-pandemien.
●

●
●

Alt a):
o Enkeltpersonforetak som midlertidig mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget,
kompenseres med et månedlig beløp tilsvarende inntil 62,4 % prosent av
inntektsgrunnlaget. Inntektsgrunnlaget for ordningen er et månedlig gjennomsnitt av
de siste tre års personinntekt, begrenset oppad til en månedlig inntekt tilsvarende
0,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Kompensasjonen avkortes mot andre
inntekter i perioden.
o Frilansere og andre uten fast arbeidsgiver som midlertidig mister hele eller deler av
inntektsgrunnlaget som følge av korona-pandemien, kompenseres tilsvarende som
ordningen for enkeltpersonsforetak.
Alt b):
o Konkretisering?
Alt c):
o Konkretisering?

C) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Partiene vil umiddelbart forsterke regjeringens forslag med følgende punkter:
- Utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift med umiddelbar virkning, fra 15. mars-forfallet og sørge
for at bedrifter med behov for det kan få tilbakeført det som allerede er innbetalt.
- Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april og sørge for at bedrifter med behov
for det kan få tilbakeført det som allerede er innbetalt.
- Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april
og sørge for at bedrifter med behov for det kan få tilbakeført det som allerede er innbetalt.

-

Fritak for betaling av lufthavnavgifter utvides til å gjelde perioden 1. januar til 31. oktober.
Fritak for betaling av moms (lav sats) for perioden 1. januar til 31. oktober.

-

inntekter som studenter har i den midlertidige perioden frem til 31. oktober 2020, medregnes
ikke ved beregning av inntektsgrensen for avkorting av lån og stipend for kalenderåret 2020.

Partiene vil i videre dialog med regjeringen vurdere og komme tilbake med ytterligere forslag i
forbindelse med finanskomiteens behandling av regjeringens forslag.

