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Korona bedriftshjelp 
 

Rådgivning for bedrifter i Øst-Finnmark under korona-

pandemien 

Innledning 

Prosjektet startet 30.03.2020 som et samarbeid mellom Sparebanken sitt samfunnsløft og Øst-Finnmarkrådet der 
man ville bruke næringshagene lokalisert i Øst-Finnmark til å gi rådgivning til bedrifter og enkelpersonforetak som 
fikk økonomiske utfordringer i forbindelse med koronapandemien. 
 
Initiativet ble tatt av Øst-Finnmark rådet fordi man raskt så at utfordringen det lokale næringslivet ville gå gjennom i 
forbindelse med pandemien kunne føre til konkurser og varig tap av arbeidsplasser. Dette igjen kunne føre til økt 
arbeidsledighet og fraflytting som ville gi store utfordringer på lokalsamfunnene i Øst-Finnmark. Denne regionen 
sliter med synkende innbyggertall. Derfor ønsket man å igangsette å et prosjekt av denne 
typen som kunne bidra til at bedrifter som kanskje ikke klarte å orientere seg i de statlige støtteordningene som ble 
opprettet, fikk den hjelpen som skulle til for å overleve krisen.  
 

Gjennomføring 
 
Øst-Finnmark rådet ved leder Wenche Pedersen var prosjektansvarlig og daglig leder Trond Haukanes 
prosjektleder. Næringshagene i Øst-Finnmark som leverte inn i prosjektet var Hermetikken, Orinor, Linken og Sápmi 
næringshager. Prosjektleder Haukanes innkalte alle næringshagene jevnlig inn til koordineringsmøter og 
statusoppdatering i prosjektet. Sparebanken Nord-Norge deltok på alle prosjektmøter, og kom med jevnlig 
oppdateringer om sine låne- og finansieringsordninger som bedriftene som tok kontakt kunne ha nytte av å vite om. I 
tidlig fase var også bedriften Tinkr koblet inn, og satte opp produktivitetsplattformen «ClickUp» for prosjektet, slik at 
det var enkelt å holde oversikt over hvilke bedrifter som tok kontakt og fremdriften. Bedriftene ble anmodet gjennom 
media og sosiale medier om å kontakte nærmeste næringshage. Dette ble også annonsert. 
 
Det var til sammen 11 koordineringsmøter i prosjektet: 30. mars, 3., 17., 24., 30. april, 8., 15., 20. mai, 21. august, 
6.november og 19. mars. 
 

Om bedriftshjelpen 

Koronatelefonen ble et arbeidsbegrep for prosjektgruppen. Tilbudet som ble etablert var rettet mot de bedriftene og 
selvstendig næringsdrivende som ikke var en del av næringshagene sine øvrige bedriftsrettede tiltak. Gjennom 
prosjektet ønsket Øst-Finnmark rådet å nå frem til flest mulig i det lokale næringslivet, uavhengig av om man var 
medlem i en næringshage eller ikke. Forutsetningen for å kunne få rådgivning gjennom prosjektet var at bedriften 
hadde adresse i Øst- Finnmark Regionråd sitt nedslagsfelt: Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Lebesby, Gamvik, 
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø. 

Bedriftene som tok kontakt, hadde som regel spørsmål innen følgende: 

o Regelverk i forhold til Statens ordninger for kompensasjonsordninger 
o Regelverk i forhold til permitteringer 



o Regelverk for bedriftsintern omstilling via NAV 
o Regelverk i forhold til statsgaranterte lån 
o Rådgivning i forhold til Innovasjon Norges løsninger, og nye søknader innen disse 
o Rådgivning i forhold til avdragsutsettelser 
o Rådgivning som gjaldt å forlenge prosjektperioder som følge av Koronaepidemien 
o Bistand til likviditetsbudsjetter i forhold til Statsgaranterte lån  
o Bistand til likviditetsbudsjetter for forlengelse av Statsgaranterte lån 
o Bistand til beregning av støtte fra Statens ordninger for kompensasjonsordninger 

 

Korona bedriftshjelpen var et viktig lavterskeltilbud som var gratis å benytte. De aller fleste som tok kontakt ville ikke 
være i stand til å betale for slike tjenester. Det var en kritisk suksessfaktor å raskt komme ut med et tilbud. 
Næringshagene har inntrykk av at bedriftene som tok kontakt fikk dekkende veiledning og rådgivning i forhold til sine 
utfordringer.  

Når det gjaldt å gi bedriftene kjennskap til ordningen gikk vi ut i media, samt at alle aktørene i prosjektet la ut 
informasjon om tilbudet på Facebooksider og/eller nettsider. I Sør-Varanger ble det i tillegg lagt ut informasjon om 
regelverk og ordninger på egen hjemmeside kalt «Næringslivsportalen» i samarbeid med Sør-Varanger Utvikling 
AS. 

Prosjektet resulterte også i et veldig godt samspill mellom Regionråd, Sparebank1 og Næringshagene. 
Næringshagene er en etablert infrastruktur som kan påta seg slikt ansvar og finne gode samarbeidsløsninger var 
viktig. 

Tiden var knapp, det rådde stor usikkerhet i samfunnet, og det var krevende forhold med overgang til hjemmekontor 
og lange arbeidsdager. Vi ser at vi kunne jobbet enda bedre med markedsføring og pressedekning. Vi kunne også 
bidratt med en større synliggjøring av bedrifter som har fått bistand fra ordningen via Regionråd, Sparebank1 og 
Næringshagene. Likevel er konklusjonen at vi er tilfredse med resultatet i prosjektet, da 90 bedrifter fikk råd og 
veiledning gjennom ordningen. 

 

Økonomi 
 

Finansiering  Endelige kostnader  

Øst-Finnmark Regionråd 200 000,- Rådgivning 
Næringshagene, inkl 
mva 

435 000,- 

Sparebank 1 Nord Norge 200 000,- Sluttrapport 11 250,- 

SUM 400 000,- SUM 446 250,- 
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