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Corona krisen 

For næringsliv, lokalsamfunn og innbyggere innebærer Coranakrisen store utfordringer både på kort og 
lengre sikt, noe vi alle gjennom samfunnsdugnaden møter og bidrar til håndteringen av.  
For næringslivet har den nødvendige nedstengingen av samfunnet slått ulikt ut fra de som mistet all sin 
inntekt i løpet av 48 timer til de som har en relativt normal økonomisk aktivitet. For de delene av 
næringslivet som framover heller ikke vil få en normalisering av inntekten, vil de statlige tiltakspakkene 
være helt avgjørende for hvorvidt bedriften eksisterer eller ikke. Et tverrpolitisk Troms og Finnmark er 
derfor opptatt av at tiltakspakkene ovenfor næringslivet treffer best mulig og at politiske tiltak fremmer 
et trygt og seriøst arbeidsliv.  
 
Kontantstøtten til de næringsaktørene som har opplevd omsetningssvikt er et bra tiltak, men 
egenandelsgrensen på 10.000,- gjør at en del små i stor grad faller utenfor.  Ca 50% av bedriftene har 1-
5 ansatte. Uten at staten differensierer mellom disse og de større, vil utslagene kunne bli dramatiske og 
det vil kunne gi et dårlig signal til de minste aktørene. 
 
Derfor foreslår vi at fradraget/egenandelen på 10 000 differensieres for de minste, eller at 
«egenandelen» tas helt bort, og at det innføres en prosentvis sats av omsetning for hele egenandelen. 
Det vil slå mer rettferdig ut for eksempelvis mange innen reiseliv, kreative næringer og drosjenæringa. 
 
Redusert arbeidsgiveravgift med 4% er et tiltak som letter situasjonen for mange med folk ansatt i sin 
virksomhet når inntektene reduseres mens kostnadene fortsatt er der. Imidlertid har og Storting og 
regjering sett at for Nord-Troms og Finnmark som i utgangspunktet er fritatt for arbeidsgiveravgift, så 
ville ikke dette ha effekt og derfor vedtok man å bevilge 250 millioner til Nord-som kompensasjon. Det 
er ikke avklart hvordan disse pengene skal innrettes og hvordan tiltak settes i verk, men vist til revidert 
nasjonalbudsjett i mai. Samtidig må man vurdere regelverket for offentlig innkjøp: det er av avgjørende 
betydning at man kan prioritere lokale og regionale foretak. Et samlet politisk Troms og Finnmark er 
opptatt av at dette avklares snarest og på en slik måte at det kan treffe virksomheter godt. Kommunene 
og fylkeskommunen må her få en sentral rolle. Kommunene kjenner sitt næringsliv godt, og kan være 
med å sørge for en rettferdig og god fordeling av midlene gjennom kommunale næringsfond. 
 
Tiltak for å stimulere økonomisk aktivitet i samfunnet vil bli svært viktig framover, da flere områder i 
samfunnet ikke vil komme i normal aktivitet på lang tid da marked og etterspørsel rett og slett er borte, 
eksempelvis reiselivsrelatert virksomhet. Det er da særdeles viktig å sette inn økonomiske virkemidler 
nasjonalt som gir økt økonomisk aktivitet knyttet til investering, drift og vedlikehold mm. Troms og 
Finnmark fylkeskommunen har 4.500 km fylkesveg med et anslått vedlikeholdsetterslep på 12 milliarder 
av et nasjonalt vedlikeholdsetterslep på ca 80 milliarder. Et nasjonalt etterslepsløft med statlige 
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ekstrabevilgninger til fylkesveg vil både stimulere økonomisk aktivitet i hele landet, og det vil bety viktig 
styrking av infrastruktur avgjørende for næringsliv og lokalsamfunn når vi skal bygge samfunn og 
framtid. Et tverrpolitisk Troms og Finnmark anmoder derfor Storting og regjering til å bevilge en flerårig 
tiltakspakke «etterslepsprogram fylkesveg» på eksempelvis 2 -4 mrd pr år over flere år. 
 
Videre er det viktig å understreke nødvendigheten at kommuner, fylkeskommuner og øvrig offentlig 
virksomhet kompenseres fullt ut for tapte inntekter fra Storting og regjering, slik at tjenestetilbud og 
investeringer ikke blir rammet i for stor grad framover. 
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