
 

YS’ skisse til modell for lønnstilskudd 
 

YS er positive til en midlertidig lønnstilskuddsordning 
Norge er inne i den største ledighetskrisen siden andre verdenskrig. Å sørge for å få permitterte 
tilbake i aktivitet vil være en hovedutfordring fremover. Innføring av midlertidige 
lønnssubsidier/lønnstilskudd vil være et viktig virkemiddel for å oppnå dette. 

En lønnssubsidieordning vil innebære høyere etterspørsel etter arbeidskraft i økonomien vår. 
Det kan bidra til å redusere antallet arbeidsledige og permitterte. Dersom færre blir stående 
lenge uten arbeid, vil det bidra til at færre støtes ut av arbeidslivet og arbeidsstyrken. 
Lønnstilskudd som får ledige og permitterte i arbeid og aktivitet vil også øke kjøpekraften i 
økonomien, som får positive ringvirkninger på resten av økonomien. 

Lønnssubsidier kan også hindre konkurs blant bedrifter som på grunn av koronasituasjonen står 
mer eller mindre uten salgsinntekter, men som fortsatt har arbeidsoppgaver som må eller bør 
gjøres (Eksempel: reiselivsselskaper. Mange av dem må bruke arbeidskraft på å håndtere 
avbestillinger, og bør arbeide med utvikling av produkter for salg i 2021.)  

En slik ordning kan også ha mange omkostninger. Den kan føre til det vi kaller dødvektstap - at 
offentlige tilskuddsmidler går til bedrifter som uansett ville ha økt arbeidskapasiteten sin. I 
motsatt ende er risikoen for at vi subsidierer bedrifter som er lite lønnsomme (over lang tid, eller 
kanskje av helt andre grunner enn korona). Det vil bidra til at arbeidskraft distribueres til, og 
låses inn i, mindre produktive bedrifter, mens andre mer produktive bedrifter ikke får tilgang på 
arbeidskraft. Behovet for å subsidiere de bedriftene som trenger det mest vil også kunne ha 
uheldige insentiveffekter, ved at bedrifter holder produksjon og omsetning nede for å få tilgang 
på tilskuddsmidler (ref. diskusjonene om insentivproblemene med kompensasjonsordningen for 
faste kostnader). 

Grundig saksbehandling av enkeltsaker vil kunne redusere de ovenfor nevnte utfordringene 
noe, men vil samtidig føre til at ordningen er kostbar å administrere, og at det ikke er kapasitet til 
å fatte vedtak.  

De potensielle ulempene til tross: I den spesielle og midlertidige situasjonen vi er i nå vurderer 
YS gevinstene som større, og er derfor positiv til innføring av en lønnskompensasjonsordning. 

Tilskuddsordningen bør gi forutsigbarhet og sunne insentiver 
YS er opptatt av at en ny lønnssubsidieordning skal skape forutsigbarhet for bedrifter og 
ansatte. Vår vurdering er at det er uheldig om en ordning etableres nå, for så å fjernes etter kort 
tid. Selv om det enkelte lønssubsidievedtak ikke trenger å vare mer enn noen få måneder 
mener vi at ordningen som sådan bør utformes på en måte som gjør at den kan bestå ut 2020, 
eller kanskje til sommeren 2021. For at lønnstilskuddsordningen skal kunne være noe mer enn 
et kortvarig akuttiltak er det avgjørende at den i) ikke utfordrer statsfinansene ut over det som er 
akseptabelt, at den ii) i minst mulig grad svekker bedriftenes insentiver til å øke egen 

1 



 

omsetning, og iii) at den ikke i unødvendig stor grad låser arbeidstakere inn i bedrifter som på 
sikt er ulønnsomme. 

YS’ forslag 

Hvilke bedrifter skal ha rett til lønnstilskudd? 
Vårt forslag er at retten til lønnstilskudd baseres på observerte omsetningsfall i bedrifter, men 
med en vesentlig forskjell sammenlignet med den eksisterende kompensasjonsordningen for 
faste kostnader: I stedet for å la bedriftens eget omsetningsfall i en gitt måned bestemme om 
bedriften har rett på lønnstilskudd den samme måneden bør myndighetene legge et aggregert 
kriterium eller omsetningstall tilbake i tid til grunn. Enten at  

● Omsetningsfallet vårmånedene 2020 var av en viss størrelse, eller at 
● Bransjen bedriften tilhører har et observert omsetningsfall av en viss størrelse. 

 
Fordelen med disse kriteriene sammenlignet med de som gjelder i dagens 
kompensasjonsordning for faste kostnader er følgende: Det er ikke noe bedriften selv kan gjøre 
for å manipulere omsetning under terskelverdi for å ha rett på lønnstilskudd samme måned. 
Dermed faller insentiver til lavere omsetning enn nødvendig bort. Ulempen er at hverken 
bedriftens tidligere omsetningsfall, eller omsetningsfallet i bransjen som sådan, er en presis 
indikator på den enkelte bedrifts markedssituasjon her og nå.  
 
Videre har våre to forslag til kriterium ulike fordeler og ulemper sett opp mot hverandre. 

● Dersom bedriftens omsetningsfall vårmånedene 2020 legges til grunn vil bedriften på det 
tidspunktet ordningen vedtas vite om den vil ha rett til lønnstilskudd eller ikke. Det betyr 
at de kan bemanne de kommende månedene uten bekymring for om lønnstilskuddet 
skal falle bort, fordi deres omsetningsfall plutselig blir for lavt. Det å fjerne denne 
usikkerheten for bedriftene kan føre til at tilskuddsordningen får større effekt på 
bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. Ulempen er at bedrifter kan falle inn under 
ordningen lenger enn nødvendig, dersom omsetningen deres tar seg kraftig opp i løpet 
av sommer- og høstmånedene, og at bedrifter som opplever omsetningsfall med et 
etterslep kan ekskluderes fra ordningen.  

● Dersom bransjens omsetningsfall bestemmer hvorvidt en bedrift har rett på lønnstilskudd 
vil vi ikke systematisk subsidiere bedrifter som er mindre lønnsomme enn andre bedrifter 
i samme bransje, og ordningen vil ikke påvirke konkurransen mellom bedrifter i samme 
bransje. Bransje-definisjonen bør imidlertid være snever (5-sifret NACE-kode) for at 
ordningen ikke skal bli for lite treffsikker.  

 
Det bør diskuteres hvor kravet til omsetningsfall bør ligge. Databasen som er opparbeidet i 
forbindelse med bedrifters søknad om kontantstøtte for faste kostnader vil være en verdifull 
kilde, for å vurdere samlede kostnader opp mot behovet for å treffe bedrifter som trenger 
bistand. Data fra NAV om permitteringsmønster på bedriftsnivå vil også være verdifullt å se hen 
til. 
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Det vil også være en fordel om kravet til omsetningsfall ikke offentliggjøres tidligere enn 
nødvendig, siden det kan tenkes å påvirke bedrifters beslutninger om å ta tilbake ansatte fra 
permittering før subsidieordningen er på plass.  

Hva/hvem skal bedriftene få lønnstilskudd for?  
Bedrifter som har rett på lønnstilskudd bør få tilskudd for å forkorte eller unngå 
permitteringsforløp - ikke til å redusere lønnskostnadene knyttet til ansatte som til tross for 
omsetningsfallet fortsatt er i bedriften. Subsidiet bør altså gjelde “på marginen”. Tilskudd bør gis 
for å dekke deler av lønnen til ansatte som kalles tilbake fra permittering av en viss varighet. Et 
varighetskrav er viktig for å sikre at bedrifter ikke får forsterkede insentiver til å permittere, for så 
å kalle dem tilbake med lønnssubsidier rett etterpå. Varighetskravet bør samtidig ikke være for 
langt, da det vil kunne føre til en unødvendig forsinket tilbakekomst tilbake til arbeid.  

Hvor høyt/langvarig bør tilskuddet være? 
YS er opptatt av at tilskuddsordningen ikke bidrar til innlåsning av arbeidstakere i bedrifter hvor 
det i svært liten grad finnes relevante arbeidsoppgaver. Da vil permittering være et mer egnet 
virkemiddel. Dette taler for at ordningen bør innebære at en god andel av lønnsbyrden bæres av 
arbeidsgiver og/eller at hvert enkelt lønnstilskuddsvedtak ikke varer for lenge. Satser og 
varighet bør diskuteres grundig, men en skisse kan være: 

● Tilskuddet dekker 50 prosent av full lønn opp til 6G  
● Varigheten på tilskuddet bør være mellom 3 og 6 måneder. 

Tilskuddsordningen som sådan bør strekkes ut 2020, og eventuelt ut første halvår 2021. 

Modellen oppsummert 
● Kriterium for tilgang til lønnstilskuddsordningen er ett av to. Enten 

○ Omsetningsfallet i bedriften vårmånedene 2020 var av en viss størrelse, eller 
○ Bransjen bedriften tilhører har et observert omsetningsfall av en viss størrelse. 

● Bedriften får subsidiert lønninger til permitterte ansatte som tilbakekalles etter en 
permitteringsperiode med en viss varighet. 

● Subsidiet per tilbakekalte ansatte tilsvarer 50 prosent av full lønn opp til 6 G. Resten av 
lønnen betales av arbeidsgiver 

● Den ansatte som mottar lønnstilskudd får inntekt tilsvarende full lønn 
● Varigheten på et enkelt lønnstilskuddsvedtak bør ikke være for langt. 3-6 måneder.  
● Tiden på lønnstilskudd kan/skal helt eller delvis benyttes til kompetansehevende tiltak.  
● Bedrifter som mottar lønnstilskudd kan ikke øke lønninger eller foreta utbetalinger til 

eierne. 
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