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1 Bakgrunn for notatet 
1.1 Oversikt over tiltakene 
Vi viser til foreløpig utgave, Prop 78 S (2021-2022): 
Det er ikke tradisjon for at staten kompenserer bedrifter for tap som følge av sanksjoner eller annen 
geopolitisk risiko. Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper imidlertid særskilt 
stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Det er samtidig av nasjonal interesse at det 
opprettholdes bosetting i Norges grenseområde mot Russland. Regjeringen foreslår av den grunn en 
rekke tiltak som bidrar til å avhjelpe bedrifter som er hardt rammet. Tiltakene regjeringen foreslår 
omfatter: 
 

# Tiltak 

1 Etablering av en lånegarantiordning med ramme på 400 mill. kroner for bedrifter med 
likviditetsutfordringer som følge av krigen i Ukraina.  
 

2 Utvidelse av rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 mill. kroner, rettet 
mot bedrifter i Øst-Finnmark. 
 

3 Støtteordning for bedrifter som har hatt vesentlig inntektsbortfall som følge av krigen i 
Ukraina innenfor en ramme på 55 mill. kroner. 
 

4 50 mill. kroner til regionalpolitiske tiltak for å bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i 
Øst-Finnmark. 
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1.2 Overordnet vurdering 
Dersom sanksjoner og motsanksjoner berører bedrifter i verste scenario, vil det være behov for stor 
omstilling av en rekke næringer. Både private selskap med direkte handel med Russland, deres 
leverandører og reiselivet. 
 
Sett i et slikt perspektiv, er tiltakene er litt smale, og bør justeres slik at de får bedre effekt. De fire 
tiltakene bør også ses i sammenheng med eksisterende finansieringsordninger fra viktige aktører som 
for eksempel Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Deres finansieringsløsninger må tilpasses 
eller håndteres med beste og forutsigbart skjønn på en slik måte at ordningene støtter opp om 
hverandre med formål å skape en varig omstilling i for berørt næringsliv i Øst-Finnmark. 
 
Næringsaktørene opplever det problematisk å forstå gjeldende norske sanksjonsregler. Det må det 
etableres lavterskel tilbud til bedrifter som kan få gratis hjelp for å raskt avklare om de, eller deres 
bedrifter bryter sanksjonsregelverket.  
 
Det er en målsetting at bedriftene unngår å permittere eller si opp ansatte på kort sikt, men kan 
beholde ansatte i arbeid. Ansatte er viktige ressurser. Permittering og oppsigelser vil kunne medføre 
tap av viktig kompetanse. Det bør arbeides med tiltak som gjør at NAV gir lønnstilskudd for opplæring 
av ansatte på veien til omstillinger i næringslivet.  
 
 
2 Drøfting av tiltakene 
2.1 Etablering av en lånegarantiordning med ramme på 400 mill. kroner for bedrifter med 

likviditetsutfordringer som følge av krigen i Ukraina. 
Kap. 2460 Eksportfinansiering Norge 
Post 25 (Ny) Forvaltning av midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina 
Regjeringen foreslår å opprette en ny, midlertidig lånegarantiordning under Eksportfinansiering Norge 
(Eksfin). Formålet med ordningen er at ellers lønnsomme bedrifter som har likviditetsmangel som følge 
av Russlands krigføring i Ukraina får tilgang til likviditet og dermed kan tilpasse seg situasjonen. Ved 
at staten tilbyr risikoavlastning til finansforetak, gis de aktuelle bedriftene bedre muligheter for lån. 
 
Det settes krav om at selskapene som omfattes av ordningen har betydelig likviditetsmangel som følge 
av Russlands krigføring i Ukraina og har hatt minimum 40 pst. av sin omsetning fra handel med 
Russland, Hviterussland og Ukraina i 2021 eller i snittet av årene 2019–2021. Tilbudet gjelder for nye 
lån til bedrifter med virksomhet i Norge som forventes å være lønnsomme under normale 
markedsforhold. 
 
Regjeringen foreslår at garantiordningen dekker 90 pst. av finansforetakets tap pro rata på hvert lån 
som oppfyller vilkårene. Etter hvert som lånet nedbetales, reduseres det garanterte beløpet 
forholdsmessig. Staten og finansforetaket tar tap under garantien på like vilkår. Lånene skal ikke 
utgjøre mer enn 15 pst. av årlig omsetning de siste tre regnskapsår. I særskilte tilfeller kan det gis et 
høyere beløp for foretak som er aktive i sektorer som er særlig berørt av krisen, direkte eller indirekte 
av Russlands aggresjon mot Ukraina. Det kan gis garantier for lån på inntil 50 mill. kroner og med 
løpetiden på inntil seks år. Lånene kan brukes til dekning av driftsutgifter og finansiering av 
investeringer. 
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Vurdering 
Det er positivt at lånene både kan dekke drift og investeringer. Flere av bedriftene i industri, service 
og reiseliv har allerede tatt opp statsgaranterte lån i forbindelse med Covid epidemien. Løpetiden er 6 
år, og nedbetalingen er allerede svært krevende. Det er behov for ordninger som forlenger løpetiden 
på eksisterende og nye statsgaranterte lån slik at disse blir langsiktige lån.  
 
 
2.2 Utvidelse av rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 mill. kroner, rettet 
mot bedrifter i Øst-Finnmark. 
Andre saker 
Utvidet låneramme for lavrisikolån 
Det foreslås at rammen for lavrisikolåneordningen under Innovasjon Norge økes som et engangstiltak 
i 2022. Økningen forbeholdes bedrifter i Øst-Finnmark. Lavrisikolån gis på markedsmessige vilkår og i 
hovedsak til prosjekter som samfinansieres med lån fra private banker. Lavrisikolån brukes blant annet 
til å delfinansiere investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøy og til investeringer i landbruket. 
Lånene bidrar til å utløse annen finansiering, og kan være relevante for bedrifter i Øst-Finnmark som 
søker å omstille seg. Administrasjonskostnader dekkes av rentemarginen. 
Rammen for Innovasjon Norges lavrisikolåneordning foreslås utvidet som et engangstiltak i 2022 med 
500 mill. kroner, fra 2,5 mrd. kroner til 3,0 mrd. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. 
 
Vurdering 
Ordningen treffer ikke da dette er lån til kredittverdige bedrifter med god pantesikkerhet. Private 
banker tilbyr i dag slike løsninger. Dersom den nye kr. 0,5 mrd. skal benyttes til lån, må dette gis som 
lån med høy risiko til bedrifter som har behov for å gjøre investeringer som kan bidra til lønnsom 
utvikling eller omstilling. Det bør vurderes om deler av dette kan benyttes som investeringer og 
tilskudd rettet mot bedrifters omstilling til nye markeder. 
 
 
2.3  Støtteordning for bedrifter som har hatt vesentlig inntektsbortfall som følge av krigen i 

Ukraina innenfor en ramme på 55 mill. kroner. 
Kap. 2421 Innovasjon Norge 
Post 77 (Ny) Tilskudd til bedrifter som har hatt inntektsbortfall ifb. krigen i Ukraina 
Regjeringen foreslår derfor å opprette en støtteordning for bedrifter som har hatt et stort 
inntektsbortfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen vil være å bidra til at disse 
bedriftene får rom til å tilpasse seg til situasjonen. Tiltaket innebærer at Innovasjon Norge kan gi 
tilskudd til bedrifter i Norge som ikke får oppgjør for kontrakter med russiske, hviterussiske og ukrainske 
kunder, inngått før EUs andre sanksjonspakke ble kjent 25. februar 2022. 
Kontrakter inngått etter dette kan i særskilte tilfeller også omfattes, dersom bedriftene kan 
sannsynliggjøre at dette er kontrakter og kundeforhold som ligger innenfor bedriftens virkeområde og 
normale forretningsdrift, og så sant det er mulig etter statsstøtteregelverket. Ordningen gjelder for 
oppdrag utført innen utgangen av september 2022.  
Tilskuddet vil kunne dekke inntil 80 pst. av fordringer bedriftene har mot russiske, hviterussiske og 
ukrainske bedrifter. Ordningen gjelder for bedrifter som har hatt minimum 50 pst. av omsetningen sin 
fra Russland, Hviterussland og Ukraina. I tråd med føringene i statsstøtteregelverket kan det gis inntil 
400 000 euro i tilskudd per foretak. Det kan ikke gis støtte til kontrakter som er i strid med eller 
undergraver de restriktive tiltakene. 
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Regjeringen foreslår en bevilgning på 55 mill. kroner over kap. 2421, post 77. Administrasjons- og 
gjennomføringskostnader dekkes over denne bevilgningen. Ordningen må notifiseres, og det tas 
forbehold om godkjenning av ordningen fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 
 
Vurdering 
Ordningen er landsdekkende. Beløpet er begrenset til Euro 400.000, tilsvarende NOK 3.843.000. Dette 
innebærer at tap over dette beløpet er bedriftenes ansvar. Det er uklart om beløpet er «Bagatellmessig 
støtte». Dersom beløpet er «Bagatellmessig støtte», må det avklares om de bedrifter som mottar dette 
kan motta tilskudd i forhold til omstilling. Det må også avklares om fritak for arbeidsgiveravgift skal 
regnes inn her. 
 
Om vi tar med bedriftene Kimek AS, Henriksen Shipping Service AS i Kirkenes, omsatte disse begge for 
over kr. 200 millioner siste år. Disse ligger dermed an til svært store tap for næringslivet. 
 
Reiselivet er ikke nevnt. Snowhotel Kirkenes AS har tapt kr. 3,4 mill. i mars ved kanselleringer som følge 
av at fly fra Asia ikke kan benytte russisk luftrom. 
 
 

2.4  50 mill. kroner til regionalpolitiske tiltak for å bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i 
Øst-Finnmark. 

Kap. 553 Regional- og distriktsutvikling 
Post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling 
Regjeringen foreslår en økning på 50 mill. kroner i bevilgningene til Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Øst-Finnmark er hardt rammet av sanksjonene som følge av Russlands krigføring i Ukraina. 
Bevilgningen skal bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i Øst-Finnmark.  
Midlene skal gå til relevante tiltak i kommunene Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, 
Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger. Midlene skal prioriteres til de kommunene som er mest berørt av 
sanksjonene. 
Fylkeskommunen kan bruke det økte tilskuddet til: 
− Oppdrag til Innovasjon Norge og Siva for finansiering av de næringsrettede virkemidlene som 
omfattes av posten i dag: Distriktsrettede lån, tilskudd, garantier, etablerertilskudd, mentorordningen, 
bedriftsnettverk, næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet 
− Kommunale næringsfond 
− Tilretteleggende tiltak i regi av fylkeskommunen, herunder kartlegging, tilrettelegging og 
gjennomføring av tilpasset kompetansetilbud i regionen 
I Sør-Varanger kan det gis tilskudd til omstillingsselskapet Sør-Varanger utvikling, som forvalter tiltak 
gjennom omstillingsordningen. 
 
Vurdering 
Ordningen ser ut til å treffe. Vi er kjent med at Troms og Finnmark Fylkeskommune er veldig tett på 
denne, og for tiden arbeider med å sortere ut høringsinnspill på hvordan midlene skal brukes. Dersom 
denne posten skal benyttes som lån og tilskudd til bedrifter i omstilling, bør det vurderes en saldering 
fra tiltaket «Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 mill. kroner» til tiltaket 
«Regionalpolitiske tiltak for å bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i Øst-Finnmark». 
 


