
SPØRSMÅL TIL NETTMØTET DEN 20. MARS 2020 

 Spørsmål  Besvart av Tid fra Tid til  

 Introduksjon Ringsaker kommune 0.00 4.45 

1 Jeg har to i karantene og da sykemeldt. Nå dekker NAV 13 dager av de 16 dager som 
arbeidsgiver må betale. Hvordan håndterer jeg dette?  

NAV 4.45  6.10 

2 Hva skjer med omsorgspenger når den ene av foreldrene har brukt opp 14 dager med 
omsorgspenger og den andre må være på jobb grunnet samfunnskritisk funksjon? 

Campbell & Co 6.10  10.37 

3 Kan jeg som eier (50%) og daglig leder bli permittert?  
Har jeg krav på støtte fra NAV på lik linje med mine ansatte?  

NAV 10.37 11.35 

4 Jeg var ikke pålagt å stenge butikken, men selv valgt å gjøre de. Har vi krav på hjelp?  
Ser at vi som driver enkeltmannsforetak kan få stønad etter 17 dager.  
Men hvor skal jeg registrere meg 

Campbell & Co 11.35 14.40 

5 Har jeg rettigheter til stønader når jeg driver ENK og ikke kan permittere meg selv?  NAV 14.40 16.25 

6 Hvordan man går frem for å søke økonomisk hjelp ved bortfall av inntekter? BDO 16.25 18.40 

7 Valgte å stenge butikken på tirsdag. De ansatte er permittert, men jeg trenger penger til å betale 
løpende utgifter.  
Når kommer det hjelpepakke til oss selvstendige?  
Hvor og hvordan skal det søkes? 
 

Sparebank 1 
Østlandet 

18.40 23.24 

8 Får ENK økonomisk hjelp pga. ufrivillig stenging for tapt arbeidsfortjeneste? 
Dekkes privat lønn, og ev. hvor søker vi?  
Hvordan forholder vi oss til bundet husleie?  
Hva vil skje med min ansatt som er permittert? 

NAV 
Campbell & Co 
SpareBank 1 Østlandet 

23.24 33.25 

9 Alt av merkedager og andre anledninger å feire er lagt på is, og pengestrømmen stoppet av den 
grunn brått i forrige uke.  
Kan eksisterende banklån økes, ev. bli innvilget et likviditetslån med pant i varelager uten å 
måtte kausjonere privat nå i unntakstider?  
 

SpareBank 1 
Østlandet 

33.25 36.50 
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10 Har Ringsaker Vekst mulighet til å innvilge lån? Ringsaker kommune 36.50 37.25 

11 Krisepakker har svært spesifikke kriterier. Hva med oss som faller mellom alle stoler, i 
nyetablering og uten barnepass? 
Er det vurdert borgerlønn? 

Campbell & Co 37.25 39.12 

12 Hvilken økonomisk kompetanse innehar gruppa som svarer? 
 

Ringsaker kommune 
BDO 

39.12 41.35 

13 Alle ansatte, inkl. meg selv er nå 100 % permittert.  
Hvilke fallgruver bør en være oppmerksom på vedr. kostnader, kundekontakt og ev. salg til 
kunder  

BDO  
NAV 

41.35 45.00 

14 Hvis mangel på arbeidskraft – hva er viktig å passe på dersom jeg benytter personer som er 
permittert fra andre faste jobber? 

Campbell & Co 
NAV 

45.00 
53.55 

52.30 
54.30 

15 Har man rett til dagpenger i påsken ved permittering fra start i koronakrisen?  Campbell & Co 52.30 53.55 

16 Bruk av egenmelding er utvidet og arbeidsgiver betaler for 3 første dager.  
Kan arb.giver betale for hele perioden og søke refusjon ved NAV som ved vanlig sykemelding? 
Hvilket skjema og hva er krav til dokumentasjon? 
Hva skjer når egenmeldingen er oppbrukt og det ikke bedriften ikke har oppdrag pga. korona? 

NAV 52.30 53.55 

 Avslutning Ringsaker kommune 54.30 56.01 

 


