
 

 

 

Kurs og Korona - informasjonsbrev nr. 3  

Kompensasjonsordningen  

Som mange vel har fått med seg er ikke studieforbund omfattet av den såkalte 

kompensasjonsordningen: At alle skattepliktige registrerte foretak i Norge kan søke staten om 

kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Dette arbeides det med å få 

endret fra mange hold, og seinest i dag gikk det et brev fra Studieforbundene AOF og 

Folkeuniversitetet til Kunnskapsminstereen der vi viser at selv om studieforbundene (og deres 

medlemsorganisasjoner) ikke er skattepliktig betyr ikke det at vi ikke blir rammet av fallende 

omsetning og at vi velger å tolke regelverket slik at vi og andre studieforbund ble «glemt» da 

ordningen ble satt opp på grunn av høyt tempo.  

 

Kurs under permittering 

På samme måte arbeider vi for at regjeringen skal gi NAV en klar og entydig instruks om at 

permittere ikke skal oppleve at de risikerer å miste dagpenger dersom de fortsetter på kurs eller 

utdanning de startet på mens de var i jobb. Det står i skarp motsetning til at regjeringen samtidig 

bevilger 190 millioner ekstra for at nettopp for å  flere  utdanningstilbud til permitterte og 

arbeidsledige 

 

Tiltak som kan være aktuelle å kikke nærmere på avhengig av «profil»:   
 

     

      Frivillige organisasjoner kan søke  

      tilskudd til formidling av korona- 

      informasjon til  innvandrere 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om 

koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og 

økonomiske konsekvensene. Dette er en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til 

informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i 

Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Informasjonstiltakene kan omhandle helsemessige 

konsekvenser og smittespredning, men også andre informasjonsbehov som veiledning og 

informasjon om stengte barnehager og skoler, plikter og rettigheter ved permitteringer og ledighet 

samt bruk av offentlige møteplasser er andre eksempler 

Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for 

eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende 

informasjonskanaler. Søknadsfrist 28. april. Les mer om ordningen her:  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/02/godt-og-viktig-arbeid-med-integrering-av-flyktninger-i-barum-kommune/&psig=AOvVaw3pftYQa_cWFKu6ytABjniW&ust=1587134379489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjd0M2W7egCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/
https://www.imdi.no/tilskudd/ekstraordinart-tilskudd-til-informasjonstiltak-for-innvandrerbefolkningen-i-regi-av-frivillige-organisasjoner-2020/?utm_source=IMDI+-+Nyhetsbrev&utm_campaign=44a2f80107-m_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d03f2a9490-44a2f80107-153941417


 

 

 

 

    Regjeringen: 50 millioner kroner til    

    kompetanseutvikling for å hindre    

    permitteringer og oppsigelser 

    Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å trygge arbeidsplasser og 

    hjelpe  bedriftene gjennom koronakrisen. Ett av tiltakene er å øke 

    støtten til kompetanseutvikling gjennom arbeidsmarkedstiltaket  

    bedriftsintern opplæring (BIO). Målet er å bidra til at virksomheter kan 

    bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å 

    permittere eller si opp de ansatte. Les mer 

Avslutningsvis  

Regjeringen ser hvordan spesielle medlemsorganisasjoner kan være effektive hjelper i å nå 

ut til ulike målgrupper. Gratulerer med anerkjennelsen til  

       Seniornett Norge som har fått en ekstra bevilging 

       på 500 000 kroner for å bistå eldre slik at flere 

       kan komme seg «på nett».   

       Norske Kvinners Sanitetsforening og  

       Røde Kors og er blant de seks utvalgte  

       organisasjonene som får tilskudd til   

       integreringsarbeid i regi av frivillig   

       virksomhet.  

        Regjeringen gir 6,6 millioner kroner i tilskudd 

       informasjonsarbeid om korona-viruset til  

       innvandrerbefolkningen, henholdsvis 1,5 mill. til 

       Røde Kors og 1, 080  mill til Norske Kvinners 

       Sanitetsforening Dette kom i forkant  

       av tilskuddet er  lyst av IMDI (ovenfor)    

Oppdater oss gjerne om tiltak eller tilbud dere har satt i gang, så formidler vi det videre innad 

i Studieforbundet Folkeuniversitet, til beslutningstakere og til VOFO. 

Send noen ord eller en lenke – vi følger med så godt vi kan, men det er travle tider …  

. 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://www.regjeringen.no/no/id4/&psig=AOvVaw3_YWXkUSxI6ehhlrpIw87J&ust=1587134560265000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiSv52X7egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https://seniorporten.no/seniorsurf-dagen-9-oktober-2/&psig=AOvVaw2kgxkOT8PFuryDxpVyzfZ6&ust=1587135942898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCpgKOc7egCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://img7.custompublish.com/getfile.php/3380903.1537.fpudsveuvd/690x0/5918323_3380903.png&imgrefurl=http://www.trollheimsporten.no/er-det-noe-vits.5918323.html&tbnid=pRl8-k19PSSouM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI-JiVsqDt6AIVAAAAAB0AAAAAEAs..i&docid=4jQjxjYNTIK6fM&w=376&h=216&itg=1&q=r%C3%B8de kors&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI-JiVsqDt6AIVAAAAAB0AAAAAEAs
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/50-millioner-kroner-til-kompetanseutvikling-for-a-hindre-permitteringer-og-oppsigelser/id2695241/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-500-000-i-ekstratilskudd-til-seniornett-norge/id2695880/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-korona-informasjonen-til-innvandrergrupper/id2696718/

