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Møte med næringslivet 
om koronasituasjonen
Smittesporing Larvik kommune tlf. 

Øvrig kontaktinfo
dag.trygve.enden@larvik.kommune.no
jorgen.johansen@larvik.kommune.no
kristine.borvik@larvik.kommune.no

NAV arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36
elin.snedal.christiansen@nav.no

9. Mars 2021



• Oppdatering smittesituasjon og oppfordring til næringslivet 

• Forsterkede smitteverntiltak 

• Info om permittering mm 

• Info om ulike støtteordninger for næringslivet 

• 4,4 mill i koronastøtte til næringslivet – hvordan bør midlene 
fordeles?
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Permitteringsvarsel og lønnsplikt
Varsling:
• Ansatte som permitteres må varsles 14 dager på forhånd før 

permitteringen starter 
Lønnsplikt:
• Arbeidsgiverperiode 1 i ti dager fra første dag av permitteringen
• Arbeidsgiverperiode 2 i fem nye dager når den permitterte til sammen 

har vært permittert uten lønn i 30 uker de siste 18 måneder.
• Arbeidsgiverperiode 2 vil også gjelde alle de som er permittert per 1. 

juni og som allerede har vært permittert i tretti uker eller mer



Hvor mye får permitterte i dagpenger

• 80 % av inntektene under 304 053 kroner (3 G)

• 62,4 % av inntektene mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

• 0 % av lønn utover 6 G

• Fra og med 19. februar 2021: Arbeidstaker må ha hatt arbeidsinntekt tilsvarende minimum 76 
013 kroner (0.75 G) de siste 12 måneder, eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 måneder.



Krav til redusert arbeidstid for 
dagpenge-rett endret 19/2

• Arbeidstaker må ha fått redusert arbeidstiden sin med minst 40 % 
for å ha rett til dagpenger.

• Dagpenger vil beregnes ut fra det innmeldte timetallet.
• Dagpengemottakere som arbeider innen jordbruk, skogbruk, 

gartneri og fiskeforedlingsbedrifter skal føre halvparten av 
arbeidstimene sine på meldekortet.

• Drosjesjåfører som er delvis ledige eller permitterte skal føre 
halvparten av arbeidstimene sine, inkludert ventetid mellom 
oppdrag, på meldekortet for dagpenger.



Nyttige informasjon for arbeidsgivere 
på nav.no
Hvordan permittere ansatte
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#hvordanPermittere

Lønnsplikt ved permittering
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#narSkalJegUtbetaleLonn

I permitteringsperioden
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#permitteringsperioden

https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#hvordanPermittere
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#narSkalJegUtbetaleLonn
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#permitteringsperioden


Vanlige spørsmål
1. Kan vi permittere ansatte som ikke kommer seg inn i landet som følge av reiserestriksjonene?

2. Kan jeg permittere ansatte som er sykmeldt?

3. Kan jeg permittere en ansatt som får omsorgspenger?

4. Hvordan kan jeg være sikker på at permitteringen er gyldig, og at de ansatte får pengene sine?

5. Kan også tilkallingsvikarer permitteres?

6. Kan jeg utsette permitteringen før den er iverksatt?

7. Kan jeg forlenge permitteringen?

8. Kan jeg endre permitteringsgraden?

9. Kan den ansatte ta ferie under permittering?

10. Fant du ikke det du lette etter?

https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#4dc133b3-1376-4318-a5a5-4c086aad29ad
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#f1a15c64-d489-4ce6-9caa-e8aa67637827
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#0751b844-792c-40d5-9eb2-219b5c358c98
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#bed36758-1c40-4e67-87c6-f2e92977a52d
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#6e3a2c7a-f63e-45eb-808d-80d522053f68
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#63cae6cd-70fa-4059-94b2-41a853a2c4b0
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#5c9a1b11-db73-4907-8a4d-4347a8a0c2c9
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#aad87532-3880-48d8-9f5e-fc715c94ba9f
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#d247f1ab-dc12-45c8-9ced-582404f0cb2b
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#2d0d423f-8b4a-412f-9ff0-005c4702d988


Informasjon på nav.no til selvstendig 
næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/


Informasjon på nav.no til de 
permitterte

https://www.nav.no/arbeid/no/permittert

https://www.nav.no/arbeid/no/permittert


Støtteordninger for næringslivet

• Kompensasjonsordning.no, Søknadsfrist 14.mars

• Innovasjonnorge.no



4,4 mill i koronastøtte til næringslivet
• Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
• Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 
• Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 
eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, 
arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller 
utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

• Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt 
autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor 
omsetningssvikt i 2021. 

• Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av 
den lokale situasjonen. 
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