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Statsbudsjettet 2020 - Skatteetaten - supplerende tildelingsbrev nr. 4   

 

1. Innledning 

Departementet viser til at Stortinget har gjort enkelte vedtak som medfører oppgaver 

og budsjettmessige endringer for Skatteetaten i 2020. 

 

Stortinget har vedtatt  

 en midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på 

Svalbard, jf. Prop. 117 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020), og Prop. 107 

LS (2019-2020), jf. Innst. 361 L (2019-2020) 

 en midlertidig tilskuddsordning ved avbrutt permittering, jf. Prop. 127 S (2019–

2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020), og Prop. 131 L (2019–2020), jf. Innst. 364 L 

(2019–2020)  

 forlengelse av den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort 

omsetningsfall, jf. Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).  

 

I tillegg har Stortinget vedtatt at det innføres en kompensasjonsordning for utgifter til 

lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter. Skatteetaten må være forberedt på å bistå 

tilskuddsforvalter med enkelte opplysninger som er nødvendige for å forvalte 

ordningen.  

 

Disse tiltakene er nærmere omtalt under punkt 2-5 under. 

 

De budsjettmessige konsekvensene av Stortingets vedtak er omtalt under punkt 6.  
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2. Midlertidig tilskuddsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard 

Finansdepartementet viser til omtale i Prop. 107 LS (2019-2020) og Innst. 361 L (2019-

2020) av kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard. 

Skatteetaten er tilskuddsmyndighet etter lovens § 5. Ordningen skal forvaltes i henhold 

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

bestemmelser om økonomistyring i staten.  

 

Departementet ber Skatteetaten om å organisere tilskuddsforvaltningen på en effektiv 

og hensiktsmessig måte.  

 

Den midlertidige tilskuddsordningen er regulert i lov av 16. juni 2020 nr. 150 om 

midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av 

arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard), samt forskrift 30. juni 2020 til utfylling og 

gjennomføring av lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med 

nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard).  

 

1.1 Mål og målgruppe for ordningen 

Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til arbeidsgivere 

med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift, og som dermed ikke får fordel av 

reduksjon av pliktig arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020.  

 

Målgruppe for ordningen følger av lovens § 2.  

 

1.2 Tildelingskriterier 

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

3.  

 

1.3 Opplegg for oppfølging og kontroll 

Lovens §§ 6 til 9 og forskriftens § 4-1 og §§ 9-1 til 9-7 har bestemmelser av betydning for 

forvaltning og kontroll i ordningen, herunder om innhenting av opplysninger, innholdet 

i søknader og søkerens opplysningsplikt, sanksjoner, utbetaling, tilbakebetaling og 

innkreving  

 

1.4 Kriterier for måloppnåelse 

Andel virksomheter som omfattes av ordningen i tiltakssone V og Svalbard som har 

mottatt kompensasjon, kan danne grunnlag for en vurdering av om ordningen har hatt 

ønsket effekt. 

 

Finansdepartementet vil ta nærmere stilling til hvorvidt ordningen skal evalueres og et 

ev. opplegg for dette. 

 

 

 



Side 3 

 

3. Midlertidig tilskuddsordning ved avbrutt permittering 

Finansdepartementet viser til omtale av en midlertidig tilskuddsordning ved avbrutt 

permittering i Prop. 127 S (2019–2020) og Prop. 131 L (2019–2020).  

 

Tilskuddsordningen er regulert i lov av 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt 

permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), jf. Prop. 131 L (2019–

2020) og Innst. 364 L (2019–2020), samt forskrift av 29. juni 2020 nr. 1420 om forskrift til 

utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske 

tiltak i møte med virusutbruddet).  

 

Skatteetaten er tilskuddsmyndighet etter loven § 8. Ordningen skal forvaltes i henhold 

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

bestemmelser om økonomistyring i staten.  

 

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 

tilskuddsordningen. 

 

2.1 Mål og målgruppe for ordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere antallet som er permittert som følge av 

virusutbruddet, for å motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge festner seg på 

et høyt nivå. Tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til at permitterte kommer i 

arbeid, vil også bidra til å dempe inntektsulikhet som oppstår som følge av 

virusutbruddet. 

 

Målgruppen for ordningen er de foretak som følger av loven § 1 og § 3 og forskriften 

kap. 1. 

 

2.2 Tildelingskriterier  

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

5 og 6 og forskriften kap. 2 og 3. 

 

2.3 Opplegg for oppfølging og kontroll 

Loven §§ 9 til 21 og forskriften kap. 4 og 5 har bestemmelser som har betydning for 

forvaltning og kontroll i 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 legitimiteten til 

ordningen at det etableres gode mekanismer for kontroll og tiltak mot misbruk og 

utnyttelse av ordningen. Slik risiko vil bli redusert gjennom hjemler og muligheter for 
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risikobasert kontroll, både i forbindelse med tildelingen av støtte og i form av 

etterkontroll. Departementet viser til omtale av kontroll i Prop. 131 L (2019–2020) punkt 

2.5.3. 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.  

 

Skatteetaten skal rapportere om forvaltningen av tilskuddsordningen iht. de generelle 

kravene om årsrapportering som følger av tildelingsbrevet for 2020. Departementet ber 

også om at etaten redegjør for status i arbeidet med ordningen i rapport for 2. tertial. 

Etaten kan bli bedt om å rapportere om statistikk for søknader, vedtak og utbetalinger. 

Departementet vil eventuelt komme nærmere tilbake til dette.  

 

2.4 Kriterier for måloppnåelse og evaluering  

Andelen permitterte som tas tilbake i arbeid blant virksomhetene som omfattes av 

ordningen, kan danne grunnlag for en vurdering av om ordningen har hatt ønsket 

effekt. Også utviklingen i arbeidsmarkedet kan gi informasjon om effekter av tiltaket.  

 

Finansdepartementet vil ta nærmere stilling til hvorvidt ordningen skal evalueres og et 

ev. opplegg for dette. 

 

 

4. Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall – 

forlengelse og justeringer i ordningen 

Departementet viser til omtale i supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2020 om 

midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. 

 

Iht. Stortingets vedtak 19. juni 2020 på grunnlag av Innst. 360 S (2019–2020) skal 

ordningen forlenges til og med august 2020.  

 

Det er også fastsatt enkelte endringer forskriften som regulerer ordningen. Vi viser her 

til forskrift 30. juni 2020 nr. 1433 om endring i forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling 

og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for 

foretak med stort omsetningsfall. 

 

Skatteetaten må være forberedt på at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer i 

forskriften. 

 

 

5. Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i 

sesongbedrifter – bistand fra Skatteetaten 

Stortinget vedtatt at det innføres en kompensasjonsordning for utgifter til 

lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter. Det legges opp til at tilskuddsordningen 

forvaltes av Innovasjon Norge. Skatteetaten må være forberedt på å bistå 
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tilskuddsforvalter med enkelte opplysninger som er nødvendige for å forvalte 

ordningen etter nærmere avtale.  

 

 

6. Budsjettildeling 

Ved behandling av Innst. 360 S (2019–2020) vedtok Stortinget den 19. juni 2020 

følgende bevilgninger for kap. 1634: 

               Beløp  

Post 21 Spesielle driftsutgifter, økes med 165 000 000 

 fra kr 100 000 000 til kr 265 000 000  

Post 70 Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, 

reduseres med 

 

19 970 000 000 

 fra kr 50 000 000 000 til kr 30 030 000 000  

Post 71 (Ny) Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på 

Svalbard, bevilges med 

 

167 000 000 

Post 72 (Ny) Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, 

bevilges med 

 

4 000 000 000 

 

 

Posteringer på kap. 1634, post 21, er eksklusive eventuelle merverdiavgiftsbeløp som 

skal føres på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift. Se nærmere i 

rundskriv R-116 om ordningen.  
 

Det vises for øvrig til omtale av kap. 1634 i Prop. 117 S (2019–2020) og Prop. 127 S 

(2019–2020).  

 

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

meddeler Finansdepartementet med dette at Skatteetaten i 2020 gis adgang til å 

disponere de bevilgninger som er beskrevet i dette brevet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Espen Nord Eidene 

fagsjef 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi: Riksrevisjonen 
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