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 Rammen er på NOK 50 mrd. 

 Rammen er fordelt mellom bankene basert på markedsandel i SMB 

segmentet 

 Bankene kan yte statsgaranterte lån til små og mellomstore bedrifter  

som «står overfor en akutt likviditetsmangel og krise som følge av 

utbruddet av Covid-19» 

 Samlet lån til konsernet kan ikke utgjøre mer enn 50 mill. kroner.  

 Staten krever tilleggsikkerhet i debitors balanse dersom det er ledig 

sikkerhet. 

 Låntakerne må betale en garantiprovisjon til staten. Denne vil ligge på 

0,5 prosent av lånebeløpet (0,25 % for lån med løpetid inntil 1år).  

 

 

Bakgrunn og rammenes størrelse 
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Ordningen kan benyttes av bedrifter med: 

 Antall ansatte:  < 250  

 Omsetning:   < EURO 50 mill 

 Sum eiendeler: < EURO 43 mill 

 Ordningen innebærer at eventuelle tap skal fordeles mellom staten 

og banken med henholdsvis 90 og 10 prosent av hvert enkelt lån.  

 

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore 
bedrifter: 
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 Bedriften har akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet.  

 Bedriften var ikke i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. 

 Bedriften vurderes av banken som levedyktige på sikt. 

 Samlet lån kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 

2019 eller 25% av bedriftens omsetning i 2019.  

 Ikke anledning til å betale utbytte for 2019 eller i lånets løpetid. 

 Løpetiden er maksimalt tre år, avdragsfrihet inntil 12 måneder. 

 Varighet for ordningen er frem til 1. juni 2020. 

DNB har startet behandling av søknader om statsgaranterte lån fra og med 

mandag 30. mars. 

 

 
Myndighetene stiller følgende kriterier for ordningen: 
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 Nær årsakssammenheng mellom likviditetsbehov og Covil-19. 

A) At bedriften ikke hadde hatt tilgang til lån fra  

     finansforetak til dekning av utgifter og investeringer   

     som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og 

B)  Hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller 

      indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet». 

 Likviditetsbudsjett må fremlegges. 

 

 

Sentralt spørsmål: 
- Hva er «akutt likviditetsmangel»? 
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 «Bedrifter som er forventet å være lønnsomme under normale 

markedsforhold».  

 Denne vurderingen gjøres av finansforetaket, men 

   legger også til grunn noen absolutte krav. 

Låntakerne kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019  eller ha fått avslag på 

lånesøknad den siste tiden før koronavirusutbruddet  

 Bedriften har eksistert mer enn tre år og har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen/selskapskapitalen, 

 bedriften er konkurs eller vilkårene for konkurs er oppfylt, eller 

 bedriften har mottatt statsstøtte etter EFTAs krise- og omstruktureringsretningslinjer 

 Historisk gjeldsbetjeningsevne for omsøkte lån er et godt 

utgangspunkt for å tilfredsstille kravet til levedyktig. 

 

Sentralt spørsmål 2: 
- Hva betyr at bedriften skal være «Levedyktig» 
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 Vil kunne variere avhengig av størrelse og kompleksitet men generelle 

anbefalinger er:  

 Siste års reviderte regnskap 

 Foreløpige regnskapstall og vurdering av % vis omsetningssvikt som 

konsekvens av koronasituasjonen 

 Fremstilling av kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt 

 Likviditetsbudsjett for de neste 6 mnd. 

 Beskrivelse av hva finansieringen skal dekke 

 

 

   Hva vil bankene be om: 
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 Kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona.  

 Forslaget går ut på at staten dekker en del av de faste kostnadene 

for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som 

følge av korona og smittevernstiltakene. 

 Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned. 

  Dette vil bli ordning der bedriftene kan søke støtte gjennom en 

sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert.  

 

 Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.  

 

 

Virkemiddelpakke II 
- Statlig kontantstøtteordning for bedrifter 
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 Pengene skal utbetales som kontantstøtte som kommer næringslivet 

til gode så fort som mulig. Det er forespeilet innen 3 uker. 

 Støtten til bedrifter med vesentlig fall i omsetning og skal dekke 

uunngåelige kostnader som husleie og forsikring. 

 Kompensasjonen skal gjelde for to måneder, kan forlenges. 

Målet er å etablere én bred ordning som treffer bredt. 

 Det skal være så enkelt å benytte og administrere ordningen. 

 Bedriften må selv søke om støtte og vil samtidig stå ansvarlig for at 

informasjonen de oppgir er riktig slik at ordningen ikke misbrukes. 

Det skal også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar 

med ordningen. 

 
 

 

 

 
Hva vet vi om ordningen så langt: 
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 Skaff deg oversikt over hvor utsatt din bedrift er, slik at du 

lettere kan planlegge. 

 Ta kontakt med kundene dine for å høre hvem som 

forventer at de fortsatt kan kjøpe varer/tjenester fra deg. 

 Leier du næringslokale kan du høre med utleier om det er 

muligheter for redusert eller utsatt leie i denne vanskelige 

perioden. For noen utleiere kan det være bedre med litt 

inntekt enn ingen inntekt. 

 Ta kontakt med faste kreditorer og be om utvidet 

kredittid. 

 Forhør deg med leverandører for å avdekke om de 

forventer problemer i verdikjeden som kan påvirke din 

drift. 

 Informer ansatte om smittereduserende rutiner, og 

oppfordre alle til å si ifra til arbeidsgiver ved symptomer. 

 

Tips og råd til bedrifter som påvirkes av 
koronakrisen 

 Pass på kontantstrømmene slik at du unngår 

likviditetspress. 

 Få inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll. 

 Appen vår DNB Puls gir deg oversikt og kontroll på ett 

sted. 

 Vurder å legge til en eller flere brukere i nettbanken - bruk 

dette som en reserveløsning dersom ansvarlig for 

betaling/lønn blir syk. 

 Er dere flere brukere allerede kan du vurdere å gi en eller 

flere brukere rettigheter til å godkjenne betalinger - bruk 

dette som en reserveløsning dersom ansvarlig for 

godkjenning blir syk.  

 Opprett BankID på mobil - så har du kodebrikken i lomma.  

 Planlegg utbetalinger frem i tid. 

 Vær obs på svindel og fiktive fakturaer. 
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Lånegarantiordningen vil ikke omfatte alle bedrifter og vil ikke løse 

alle problemer. Derfor er det høyst nødvendig med andre tiltak av 

den typen som allerede er kommet og som myndighetene arbeider 

med framover, det være seg skattelettelser, utsettelse av 

innbetalinger, samt direkte støtte. 

 

 DNB har samlet nyttig informasjon på dnb.no/bedriftshjelpen. 

 DNB har opprettet en egen korona-hjelpetelefon for bedrifter, ring 

oss på 23021266. 

 

Hva kan DNB gjøre for å bistå din bedrift? 

https://www.dnb.no/bedriftshjelpen
https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/korona-hjelpetelefon
https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/korona-hjelpetelefon
https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/korona-hjelpetelefon

