
Næringsnyhetsbrev Koronasituasjonen 
 4. utgave 
11.05.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ørland kommune 
 

STØTTE TIL NÆRINGSFORENINGER OG LOKALE BEDRIFTER - COVID 19 

• Kopparn utvikling AS har avsatt kr 1.000.000,- til en støtteordning for 

lokale bedrifter i Ørland kommune, som ikke drar nytte av andre 

støtteordninger.  

• Kopparn Utvikling AS, Ørland kommune, Bjugn næringsforening og 

Ørland næringsforum har samarbeidet med å utarbeide 

retningslinjer/kriterier for ordningen. 



• Næringsforeningene bistår Kopparn Utvikling AS med forberedende 

saksbehandling basert på utarbeidede kriterier.  

• Alle bedrifter behandles likt uansett medlemskap i næringsforening.  

• Kopparn Utvikling AS forestår tildeling av støtte. 

• Dette er midlertidig ordninger som avvikles når den negative effekten av 

Corona-krisen avtar.  

• Ordinære utviklingsprosjekt faller ikke inn under denne ordningen, og 

henvises til andre nasjonale og regionale støtteordninger. 

• Ordningen skal ikke virke konkurransevridende. 

Hvem kan søke 

• De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Ørland kommune 
(alle organisasjonsformer som driver næring).  

• Dette gjelder virksomheter som har betydelig dokumentert 
omsetningsfall som en følge av Corona-epidemien.  

• Fondet skal spesielt ivareta mindre bedrifter som faller utenfor/ikke 
kvalifiserer til statlig støtte.  Søkerne må dokumentere faste kostnader 
som f.eks. husleie, vann og avløp, forsikringer, regnskapstjenester, 
telefon og internett, medlemskontingent i lokale næringsforeninger og at 
disse ikke er store nok til å kunne motta statlig støtte. 

Hva kan støttes 

• Ordningen skal hjelpe bedrifter som faller utenfor andre støtteordninger 

med å kompensere faste utgifter ved omsetningssvikt grunnet Covid 19 

• Ordningen skal også stimulere til tiltak som gir inntekter, f.eks. 

salgsaktivitet, nye forretningsmodeller kreative tiltak, nytenking, nye 

måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på 

• Samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører vil ha prioritet ved 

tildeling så lenge de dekke de andre kriteriene. 

• Det legges vekt på at prosjektene skal styrke næringslivet, sikre bolyst, 

attraktivitet og utvikling i hele Ørland kommune.  

• Ordningen kan dekke 2 timers økonomisk bistand fra regnskapskontor i 

forbindelse med Covid 19. 

Kriterier 

• Støtte gis til tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene 



• Støtte gis til små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. 
Corona-krisen 

• Støtte gis til bedrifter som jobber med å opprettholde driften 
• Støtte skal ha fokus på tiltak som øker salg og omsetning 
• Det gis ikke støtte til investeringer i utstyr/driftsmidler 
• Samarbeid med andre bedrifter vektlegges 
• Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer vektlegges. 
• Kreative tiltak vektlegges 
• Det gir støtte til 2 timers økonomisk bistand fra regnskapskontor i 

forbindelse med Covid 19 
 

Saksbehandling: 

• Rask og løpende saksbehandling. 

• Bedriften sender inn søknad (fyll ut søknadsskjema her   

https://orland.kommune.no/tjenester/skjema/ og send inn). 

• Søknad behandles hver 14. dag, så lenge det står penger på fondet og 

svar sendes til søker om vedtak. 

• Søker må bekrefte at bedriften tar imot tildelt tilskudd.  

• Tilskudd utbetales så snart som mulig etter at søknad er mottatt og 

behandlet. 

 

Det tas forbehold om at ordringen kan justeres hvis det oppstår endringer som 

man ikke kjenner til i dag, og som kan påvirke ordningen. 

 
 

Klikk på denne lenken for mer informasjon om kriteriene og søknadsskjema. 
 
 

 
 
 

https://orland.kommune.no/tjenester/skjema/
https://orland.kommune.no/orland-kommune-forside/nyheter/stotte-til-naringsforeninger-og-lokale-bedrifter-covid-19.3169.aspx


NAV 
NAV rapporterer 366 helt ledige altså 7,1% ledighet i 
Ørland.  
 

• Den midlertidige ordningen for selvstendig 
næringsdrivende og frilansere som mister 
inntekt på grunn av koronautbruddet er på 
plass.  

• Forskudd på utbetaling av dagpenger er på plass. Klikk her for mer 
informasjon 

• Regelverket er endret slik at det går an å være arbeidssøker samtidig 
som man tar seg jobb i landbruket. 

 Klikk her for NAVs samleside for koronarelatert informasjon.  

Dersom noe haster eller du ikke kan bruke NAV.no, kan NAV Ørland nåes på tlf. 
412 97 347 mandag-fredag 10:00-14:00. Tel NAV sentralt er 555 53 333. 

Klikk her for NAV ØRLAND kontor-informasjon 
 
Digitalt miniseminar med NAV, næringsforeningene og Ørland kommune 
arrangeres den 19. mai fra 12:00 -13:00. Egen invitasjon kommer. 
 
 

Trøndelag 
fylkeskommune 

Fylket vedtok den 24.03.20 å legge 9 millioner kroner inn i den 

fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag». Denne potten ble 08.05.20 økt 

til kr 23,2 millioner derav kr 13,2 millioner til bedrifter med under 50 ansatte 

(se vedlagt). Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til 

bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å 

motvirke en krevende markedssituasjon. 

 

Ordningen skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke 

gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kulturnæringer og 

småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen. Her kan altså 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/na-kan-du-soke-om-forskudd-pa-dagpenger
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/na-kan-du-soke-om-forskudd-pa-dagpenger
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/?fbclid=IwAR3R7Li1c4gv5WpBj-ZHP4Na0IEawnkJVNv0_QGotAUstT0EYAH-pKPyTjw
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/?fbclid=IwAR3R7Li1c4gv5WpBj-ZHP4Na0IEawnkJVNv0_QGotAUstT0EYAH-pKPyTjw
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
http://nav.no/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-orland
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/


mindre bedrifter søke om støtte til tiltak for videreutvikling av egen bedrift. Det 

være seg digitalisering eller annen opplæring. I et nøtteskall får bedrifter her en 

mulighet til å søke om timebetaling for å utdanne sine ansatte.  

Muligheten for å søke ble åpnet 27.03.20. Pengepotten er i utgangspunktet 

begrenset så det kan lønne seg å søke snarest. Søk via Regionalforvaltning.no 

her. Flere bedrifter i Fosen har allerede søkt og blitt godkjent for slike midler: 

Stokkøya Sjøsenter, Perler på en Snor SA, Bygda 2.0 AS. 

 

Regjeringen 
Det vurderes endringer i kompensasjonsordningen. Flere har påpekt at en 
egenandel på kr 10.000 er mye for små bedrifter og vurderes nå settes ned til 
kr 5.000,- 

Info og søknad her: https://kompensasjonsordning.no/ 
 

 Kompensasjonsordningen er todelt: 

1. De som er pålagt av staten å stenge 

a. Omsetningsfall (i %) x faste 
kostnader x 90% 

2. Andre bedrifter med omsetningsfall på 
minst 30% fra året før (20% for mars) 

a. Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader- kr 10 000) x 80% 

 Her er formelen for å regne ut omsetningsfallet: 

 

 

Altinn Nyhetsbrev anbefales.  

• Endringer i kompensasjonsordningen til næringslivet 

• Ny tilskuddsordning for innovasjons- og gründermiljøer 

• Fortsatt åpning for større fleksibilitet i arbeidstiden 

• Arbeidstilsynets råd for tilbakeføring til kontorene 

• Vil videreføre koronaregler om bruk av digitale møter i bedrifter 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1686&Cookie=0
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1686&Cookie=0
https://kompensasjonsordning.no/
https://www.altinn.no/nyheter/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/endringer-i-kompensasjonsordningen-til-naringlivet/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/ny-tilskuddsordning-for-innovasjons--og-grundermiljoer/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/fortsatt-apning-for-storre-fleksibilitet-i-arbeidstiden/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/arbeidstilsynets-rad-for-tilbakeforing-til-kontorene/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/vil-viderefore-koronaregler-om-bruk-av-digitale-moter-i-bedrifter/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/


• Smittevernkrav for frisører og kroppspleie 

• Presiserer stønadsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

• Seks råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor 

• Slik kan arbeidslivet bidra til å begrense koronasmitte 

• Kompetansereformen skal sørge for at ingen går ut på dato i norsk arbeidsliv 

• Smittevernråd til fysioterapeuter, optikere, fotterapeuter, psykologer, virksomheter 
som tilbyr alternativ behandling med flere 

• Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte  

Reiseliv 
Vi minner kommunens reiselivsaktører på at VisitTrondheim tilbyr gratis 
partnerskap for kommunens reiselivsaktører. Anbefales: du blir kjent med 
destinasjonsselskapet mens du evaluerer fordelene med å være partner. 
Innholdet i partnerskapet gir reiselivsaktørene synlighet og tilgjengelighet ut i 
markedet gjennom VisitTrondheims ulike distribusjons- og markedskanaler. 
 

Virksomheter som ønsker mer informasjon, eller som 
umiddelbart ønsker et partnerskap bes sende en 
henvendelse på dette 
til  marked@visittrondheim.no med kopi 
til tina@visisttrondheim.no 

  
Visit Trondheim fokuserer i sommersesongen på et 
regionalt og nasjonalt marked. Man tror at det internasjonale markedet ikke 
blir stort i 2020. Men nærmarkedet er stort og mange medier annonserer nå 
kommende sommer som tidenes Norgesferie-sommer. 
 
Roret KF og Ørland kommune har oppdatert kommunens utstillingsvindu 
www.orland.no til å øke digital synlighet av kommunens reiselivstil. Det jobbes 
med kystopplevelser innen sykkel, gapahuk, historie og friluftsliv: Det at flere 
får øynene opp for Ørlandet og velger å tilbringe en dag eller mer i Ørland får 
positive ringvirkninger for handel og serveringstjenester i kommunen. 
 
Fagruppe næring i Fosenregionen jobber også med et felles prosjekt for Fosen-
kommunene som skal øke antall besøkende til regionen.  
 

NHO har publisert en veileder for smittevern i 
reiselivet. Den inneholder en oversikt over hvilke 
smittevernregler som gjelder reiselivet. Den er 

oppdatert 8. mai med bl.a. tolkning av matservering og antall bord. 
 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/smittevernkrav-for-frisorer-og-kroppspleie/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/presiserer-stonadsordningen-for-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/seks-rad-til-arbeidsgivere-med-ansatte-pa-hjemmekontor/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/slik-kan-arbeidslivet-bidra-til-a-begrense-koronasmitte/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/kompetansereformen-skal-sorge-for-at-ingen-gar-ut-pa-dato-i-norsk-arbeidsliv/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/smittevernrad-til-fysioterapeuter-optikere-fotterapeuter-psykologer-virksomheter-som-tilbyr-alternativ-behandling-med-flere/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/smittevernrad-til-fysioterapeuter-optikere-fotterapeuter-psykologer-virksomheter-som-tilbyr-alternativ-behandling-med-flere/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/nyheter-starte-og-drive/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/
mailto:marked@visittrondheim.no
mailto:tina@visisttrondheim.no
http://www.orland.no/
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2020/smittervernregler-i-reiselivet/
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2020/smittervernregler-i-reiselivet/
https://www.visittrondheim.no/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/


 

Oversikt over virkemidler og tiltak 
Næringshagen FI (Fosen Innovasjon/Fremtidens Industri) 
overvåker virkemidler og tiltak som kan bistå næringslivet i 
denne krevende situasjonen. FI kan bistå med råd til hvordan 
målbedriftene kan orientere seg i jungelen av ulike offentlige 
tiltak. I tillegg får man bedriftsrådgivning til redusert pris 
gjennom næringshageprogrammet. 

Klikk her for mer info om det å være målbedrift. 

Vi anbefaler at dere tar kontakt med Erling i FI for å høre mer om fordelene 
med å bli en målbedrift andre tjenester fra FI:  

• Erling Eriksen 

• 91 85 52 64 

• erling@fi-nor.no 

 

Innovasjon Norge har egen side om koronarelaterte 

tiltak. Klikk på logo for lenke. Innovasjon Norge avholdt den 15. 
april et webinar som går gjennom nye tiltak og endringer (økte 
rammer) i eksisterende tjenester for norske bedrifter. 
 

• Oppstartlån 

• Markedsavklaringstilskudd 

• Kommersialiseringstilskudd 

• Ekstraordinært 
innovasjonstilskudd 

• Innovasjonslån 

• Vekstgaranti 

•  Klikk her for lenke til webinaret 

 

Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum 

  
Daglig leder Silje Nesset 

Telefon: 932.86.000 

Epost: silje.nesset@orlandnarigsforum.no 

 
Daglig leder: Tor Langvold 

Telefon: 406.05.894 

Epost: tlangvold685@gmail.com 

  
  

https://fi-nor.no/wp-content/uploads/2020/03/2020-V-M%C3%A5lbedrift-Tjenester-FI-Industrihage.pdf
mailto:erling@fi-nor.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/webinar-15-april-2020/
mailto:silje.nesset@orlandnarigsforum.no
mailto:tlangvold685@gmail.com
https://orland-naringsforum.no/
https://fi-nor.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/


Næringsforeningen i Trondheimsregionen 

har arrangert flere gode webinar for arbeidsgivere. Klikk på logo under for å se 
tilbud 

  

 
  

 
NHO og VIRKEs sider med råd om hvordan 

håndtere koronasitasjonen. Klikk logo for lenker: 
 
 
 

Bank og Finans 
Bankene administrerer de statlig garanterte 
likviditetslånene hvor staten garanterer 90% av 
lånebeløpet. Dette er i et nøtteskall et lån som erstatter 
tapte inntekter med økte lån. Bankene rapporter at det 
ikke har vært stor etterspørsel etter disse lånene. 

Bankene rapporterer at de har mange 
forespørsler, men at de håndterer disse selv 
om de aller fleste ansatte i bankene har 
hjemmekontor. Vi anbefaler at næringslivet bruker bankene. De sitter på viktig 
bedriftsøkonomisk kompetanse.  

Alle bankene deltar på Ørland kommunens Teams møtee hvor vi koordinerer 
og utveksler informasjon. 

Ta kontakt. Klikk på logo for kontaktinfo og 
koronavirusinfo 
 

Regnskap 
Husk at Ørland kommune har mange eksperter innen regnskap og finans også 

utenfor banknæringen. Det kan også være greit å ta en samtale med 

regnskapsfører før du dukker opp hos banken.  

De kan blant annet hjelpe med: 
• Nøkkeltallsanalyser, de siste tre år 

https://www.nitr.no/no/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/
https://www.virke.no/koronaviruset/
https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat/info/korona-viktig-informasjon.html?icid=forside;;korona;;hovedbanner;;viktigomkoronaungdame;;privat
https://bjugn-sparebank.no/korona
https://orland-sparebank.no/korona
https://www.accountor.com/en/norway/offices/fosen


• Budsjett 2020/2021 Lånesøknad 

• Andre tiltak for å forbedre likviditeten 

• Kostnadskutt 

• Tiltaksplan  

 
BDO har utviklet et interessant verktøy som viser 
økonomiske effekter av koronakrisen i Norge 
(omfanget av permitteringer og estimert tap i 
økonomisk aktivitet og verdiskaping).  
 

Psykososial Omsorg. Mange sliter 

økonomisk og er ekstremt bekymret over 
framtiden til sine bedrifter. Ørland kommune 
har banker, regnskapsbyrå og andre 
konsulenter til å rådføre seg om de rent bedriftsøkonomiske utfordringene. 
Men en slik vanskelig periode kan også by på personlige utfordringer som man 
ikke har lyst til å diskutere med en bedriftsrådgiver. Vi minner om at 
kommunen har et tilbud innen psykososial omsorg som heter rask psykisk 
helsehjelp. Dette er et gratistilbud med individuelle samtaler, veiledet selvhjelp 
og annet. Klikk på Fosen Helse IKS logo for mer informasjon. 
 

Fysiske møteplasser er naturlig nok satt på vent, men ta gjerne kontakt med Ørland 
kommune enhetsleder næring Arne Martin Solli på 415.52.116 med spørsmål, innspill eller 
annet. Vi gjennomfører gjerne nettmøter via Microsoft Teams eller Skype. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzVkYjlhYjgtYTk1Yi00ODk0LWE2MmYtMWQ4OTgyNmVmNzUzIiwidCI6IjYyM2VjMDA1LWEzZDEtNGRkOC05MDFiLTY2MTk5Zjg1NTE2NiIsImMiOjh9
https://www.bdo.no/nb-no/kontorer/fosen
https://www.smnregnskap.no/avdelinger/brekstad
https://fosen-helse.no/tjenester/rask-psykisk-hjelp/

