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Statsbudsjettet 2022 - Skatteetaten - supplerende tildelingsbrev nr. 3   

 

1. Innledning 

Stortinget vedtok 24. januar 2022 innføring av en ny lønnsstøtteordning for perioden 1. 

desember 2021–28. februar 2022, jf. Prop. 47 L (2021–2022) Lov om lønnsstøtte 

(økonomiske tiltak i møte med pandemien), Innst. 116 L (2021–2022), Prop. 51 S (2021–

2022) Endringer i statsbudsjettet for 2022 mv., og Innst. 119 S (2021–2022). Forskrift til 

utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med 

pandemien) ble fastsatt av Finansdepartementet 4. februar 2022. 

 

Dette supplerende tildelingsbrevet inneholder føringer for Skatteetatens oppfølging av 

Stortingets vedtak om ny midlertidig lønnsstøtteordning for perioden desember 2021 

og januar–februar 2022, og de budsjettmessige konsekvensene av vedtaket. 

 

2. Midlertidig tilskuddsordning om lønnsstøtte 

Stortinget har nå vedtatt en ny lønnsstøtteordning for perioden 1. desember 2021–28. 

februar 2022, jf. Prop. 47 L (2021–2022) Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med 

pandemien) og Innst. 116 L (2021–2022). For lovvedtaket, se LOV-2022-01-28-2. Loven 

trer i kraft 4. februar 2022. Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte 

(økonomiske tiltak i møte med pandemien), ble fastsatt av Finansdepartementet 4. 

februar 2022 og kunngjort samme dag (også vedlagt). Skatteetaten er 

tilskuddsmyndighet etter lovens § 9. Ordningen skal forvaltes i henhold til 

tilskuddsregelverket og i tråd med krav i reglement for økonomistyring i staten og 

bestemmelser om økonomistyring i staten. Finansdepartementet viser til nærmere 

omtale av den midlertidige lønnsstøtteordningen i Prop. 47 L (2021–2022).  

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-01-28-2
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Departementet ber Skatteetaten om å organisere tilskuddsforvaltningen på en effektiv 

og hensiktsmessig måte. Skatteetaten må være forberedt på at det kan bli aktuelt med 

endringer i forskriften om støtteordningen. 

 

2.1. Mål og målgruppe for ordningen 

Formålet med den nye midlertidige lønnsstøtteordningen er å bidra til at foretak unngår 

å permittere eller si opp ansatte på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte 

nasjonale smitteverntiltak innført i desember 2021 i møte med koronapandemien, blant 

annet skjenkestopp og strenge antallsbegrensninger på offentlige arrangementer, jf. 

loven § 1. Den nye ordningen skal legge til rette for at de ansatte kan stå i arbeid, 

herunder drive kompetansebyggende aktivitet, i en kort periode inntil den økonomiske 

aktiviteten tar seg opp igjen. 

 

Målgruppen for ordningen er de foretak som oppfyller vilkårene i lovens §§ 3 og 4, og 

forskriftens kap. 1.  

 

2.2. Tildelingskriterier 

Bestemmelser om vilkår for å motta tilskudd og tilskuddets størrelse følger av lovens §§ 

5-7 og forskriften kap. 2 og kap. 3. 

 

2.3. Opplegg for oppfølging og kontroll 

Lovens §§ 8 til 22 og forskriftens kap. 4 og kap. 5 har bestemmelser som har betydning 

for forvaltning og kontroll av ordningen, herunder om innhenting av opplysninger, 

innholdet i søknader og søkerens opplysningsplikt, sanksjoner, utbetaling, 

tilbakebetaling og innkreving. Ordningen skal komme seriøse foretak til gode. Det er 

viktig for ordningens legitimitet at det etableres gode mekanismer for kontroll og tiltak 

mot misbruk og utnyttelse av ordningen. Slik risiko vil reduseres gjennom mekanismer 

for risikobasert kontroll, både i forbindelse med vurdering av søknader, tildeling av 

støtte og i form av etterkontroll.  

 

Etaten må etablere systemer, rutiner og tiltak for å forebygge, avdekke og korrigere feil 

og mangler, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 2.4 og 6.3.5. 

 

2.4. Rapportering 

Skatteetaten skal rapportere om forvaltningen av tilskuddsordningen iht. de generelle 

kravene om rapportering som følger av tildelingsbrevet for 2022. Departementet ber 

også om at etaten redegjør for status i arbeidet med ordningen og budsjettstatus for 

kap. 1634, postene 21 og 73 samt kap. 4634, postene 85 og 86, i rapport for 1. og 2. tertial 

for 2022. Etaten skal annen hver uke rapportere om statistikk for søknader, vedtak og 

utbetalinger, så lenge ordningen varer. 

 

2.5. Kriterier for måloppnåelse og evaluering 
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Hvor effektiv den nye lønnsstøtteordningen vil være til å oppnå formålet, avhenger av 

hvordan støtten påvirker arbeidsgivernes insentiver til å beholde ansatte i arbeid som 

ellers ville blitt permittert eller sagt opp. Også utviklingen i arbeidsmarkedet kan gi 

informasjon om effekter av tiltaket. Finansdepartementet legger opp til å evaluere 

ordningen. Blant annet vil utviklingen i arbeidsmarkedet og antall permitterte danne et 

grunnlag for en vurdering om tiltaket har hatt ønsket effekt. Skatteetaten må være 

forberedt på å bidra med sine erfaringer i evalueringsarbeidet.  

 

2.6. Offentliggjøring av opplysninger   

Opplysninger knyttet til tildeling av lønnsstøtte skal offentliggjøres på tilsvarende måte 

som i ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering. Ved støttetildelinger etter denne 

nye, midlertidige lønnsstøtteordningen, skal blant annet opplysninger om foretaksnavn 

og organisasjonsnummer, støttebeløp, antall ansatte det er gitt støtte for og tall fra 

beregningsgrunnlaget som omsetningsfall, faktisk omsetning samt hvorvidt foretaket 

har mottatt støtte til lønn fra andre offentlige støtteordninger, offentliggjøres.  

 

Bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger følger av loven § 11 og forskriftens § 

§ 4-1. 

 

 

3. Budsjett 

Ved behandling av Prop. 51 S (2021–2022) og Innst. 119 S (2021–2022) vedtok 

Stortinget 24. januar 2022 følgende bevilgninger for kap. 1634 og kap. 4634: 

 

Kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet 

Post Formål Kroner 

21 (Ny) Spesielle driftsutgifter  105 000 000 

73 (Ny) Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, 

overslagsbevilgning  

 

4 300 000 000 

 

 

Kap. 4634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet 

Post Formål Kroner 

85 (Ny) Tilskudd til støtteberettigete virksomheter – tilbakebetaling 1 000 000 

86 (Ny) Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – 

tilbakebetaling 

 

1 000 000 

 

 

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 

meddeler Finansdepartementet med dette at Skatteetaten i 2022 gis adgang til å 

disponere disse bevilgningene. 
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Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Ingvild Thorsen 

seniorrådgiver 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 

 
 Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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