
Kompensasjonsordning: 

• Det er enighet om at kompensasjonsordningen skal gjelde fra og med mars måned og i første 

omgang ut mai. 

• Regjeringen må komme til enighet med partene i arbeidslivet om rammene for ordningen. 

Skatter og avgifter: 

• Den lave momssatsen settes til seks prosent frem 31. oktober. 

• Regjeringen bes komme tilbake i RNB 2020 med forslag om en midlertidig ordning med 

startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 prosent. Det bes også om at 

etableres en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor 

tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent. 

• Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen utsettes til juni 2020. 

• Innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen utsettes til juni 2020. 

• Regjeringen bes også vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter. 

• Det bes om at gjeninnføres det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for 

elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien med en avtale der industrien går med 

på en gradvis opptrapping. 

• Regjeringen bes vurdere om det er mulig innenfor regelverket å frita kvotepliktige 

virksomheter for CO2-avgift på naturgass. 

• Regjeringen bes komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning, for 

oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. 

Sosiale tiltak:  

• Øke lånerammen til Husbanken midlertidig med fem mrd. kroner. 

• 1 mrd. kroner til økt stipend for elever som kan dokumentere inntektsbortfall.  

• Regjeringen bes vurdere å midlertid endre dagpengeregelverket sammen med partene i 

arbeidslivet for at man i større grad skal kunne ta utdanning og opplæring enn i dag. 

• Regjeringen bes fremme forslag om en midlertidig økning av inntektstaket i 

bostøtteordningen til 31. oktober, innenfor et samlet proveny på 500 millioner kroner.  

Kommuner og fylker 

• Kommunerammen økes med 3,75 mrd. kroner.  

• Den fylkeskommunale rammen økes med 1 mrd. kroner for å kompensere for 

kollektivselskapene for manglende billettinntekter. 

• 150 mill. kroner som økte skjønnsmidler til fylkesmannen for å avhjelpe kommuner med 

ekstra store utgifter i forbindelse med pandemien. 

 

Grunder og oppstart:  

• Innovasjonstilskuddsordningen økes med 100 mill. kroner. 

• Det skal vurderes å styrke Investinor. 

 

Aktivitetsrettede tiltak: 



• Det er avgjørende at aktiviteten på norsk sokkel opprettholdes. Petromaks 2 styrkes med 50 

mill. kroner og DEMO 2000 med 80 mill. kroner. 

• Det settes av 1 mrd. kroner til å styrke anleggsbransjen og kunne få utført viktige utbedrings- 

og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur.  

• Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med forslag om en rekke infrastrukturprosjekter 

som kan forseres.  

Finansieringsordninger:  

• Regjeringen blir bedt om å komme tilbake til Stortinget med bredere vurderinger av 

innretning på lånegarantiordningen og at det i særlige tilfeller legges til rette for at det kan 

gis lån på over 50 mill. kroner.  

Frivillige organisasjoner: 

• Rammen for kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet økes med 100 millioner 

kroner. 

Infrastruktur: 

• Redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom 

Reiseliv:  

• Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med vurdering av om Reisegarantifondet bør ha 

en rolle før pakkereiseselskapene blir insolvent, for eksempel etter dansk modell.  

 


