NYTTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONAKRISEN
Informasjon fra Regjeringen
• Koronasituasjonen;
www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
• Kompensasjonsordning til bedrifter;
Ordningen er ikke på plass, den må først godkjennes i stortinget, så godkjennes i ESA og så
må det legges til rette for nettsøknad. Oppstart 17. april om alt går etter planen.
Formålet er å hjelpe sunne og levedyktige bedrifter, men som nå sliter med å få enden til å
møtes. Fra full drift til null drift. De som har permittert pga. Koronatiltak men som allikevel
har faste utgifter. Ordningen gjelder bedrifter som har minst 30% fall i omsetning ( 20% for
mars) per måned, ref. året før. Ikke 100% av faste kostnader.
De skiller mellom hvem som er pålagt å stenge, og de som allikevel stenger. Les mer her, eller
se pressekonferansen på nett tv på samme side;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fakompensasjon/id2696396/
INFO FRA NHO
• Råd til arbeidsgivere;
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/
• Råd til reiselivsbransjen;
https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/
• Permitteringsregler, endringer i forbindelse med Korona;
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–
regjeringens-tiltakspakke/
• Utstyr til helsetjenesten;
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/
VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI
• Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet;
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—somgjelder-fra-klokken-18.0/
• Brosjyre og video om korona viruset på flere språk;
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-fleresprak/
• www.helsenorge.no/koronavirus
INFO I FRA NAV
• Koronavirus – hva gjelder i min situasjon;
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
INFO I FRA BANKENE
•
https://www.dnb.no/bedriftshjelpen
• https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/bedrift.html
INNOVASJON NORGE
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA
Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at
bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til
årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om Coronaviruset,
men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.
Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig
informasjon:
https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/
INFO OM TILTAK I KOMMUNENE
www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/
https://www.bjerkreim.kommune.no/aktuelt/koronavirus-informasjonsside.107926.aspx
NYTTIG LENKE FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER
• Koronavettregler for Startups;
https://valide.no/aktuelt/koronavettregler-for-startups

