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NHO Reiselivs viktigste momenter i forbindelse med Stortingets
behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021
Det vises til Prp 195 S (2020-2021) og regjeringens fremlegg til RNB. NHO Reiseliv
representerer over 3500 medlemsbedrifter som opererer innen alle reiselivets segmenter;
overnatting og servering, kurs og konferanse, camping, opplevelser, bilutleie, formidling
og kultur. Felles for de alle er at de har stått i frontlinjen i bekjempelsen av pandemien, og
har alle siden 12.mars levd mer svært strenge restriksjoner på både vanlig drift og
kundegrunnlag. Reiselivet var den næringen som først fikk merke konsekvensene av
korona-pandemien, og er den næringen som sist vil komme seg tilbake til normaldrift
igjen. De økonomiske tapene næringen har lidd har vært enorme.
Krisen i reiselivet ikke på noen måte er over og at støttetiltak fortsatt er nødvendig. Både
på kort sikt, så lenge det er iverksatt smitteverntiltak som gir restriksjoner på driften, og
på lang sikt, for å hjelpe næringen å komme seg tilbake til et internasjonalt toppnivå som
den lå på før. Dette vil og være en styrke for Norge med tanke på fremtidig sysselsetting og
økonomisk vekst.
Vi minner om at å redusere serveringsmomsen fra 25 til 15 prosent samt å
kompensere arbeidsgiverne for lønnspliktperioden på ti dager (siden
september 2020) vil være treffsikre, nye tiltak for en hardt presset
serveringsnæring.
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har vi i tillegg
følgende prioriterte punkter som vil være viktig for å sikre at
reiselivsnæringen overlever også gjennom sluttfasen av koronapandemien og
videre:
1. Videreføre lavmomsen på 6 prosent. Det er bestemt at lavmomsen skal
holdes på 6 prosent frem til 1. oktober 2021. NHO Reiseliv mener den bør holdes
på 6 prosent ut 2021. Dette er en nødvendig og treffsikker håndsrekning til
reiselivsbransjen som skal bruke sommeren og høsten 2021 på å begynne å tjene
penger igjen både fra det norske og etter hvert det utenlandske markedet.
2. NHO Reiseliv er positive til at kompensasjonsordningene videreføres
gjennom sommeren og utover høsten. Enda noen måneder fremover hvor
inntektene ikke holder tritt med kostnadene, gjør virksomhetens fundament enda
skjørere, og bedriftene trenger tid for å hente seg inn igjen. Det er svært uheldig at
det månedlige støttetaket senkes for de største arbeidsgiverne. Enda noen måneder
fremover hvor inntektene ikke holder tritt med kostnadene, gjør virksomhetens
fundament enda skjørere, og bedriftene trenger tid for å hente seg inn igjen. De
store konsernene har svært mange arbeidsplasser i de store byene, som også har
blitt hardest rammet av pandemitiltakene. NHO Reiseliv ber derfor om at det
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månedlige taket på støtte ikke reduseres fra 80 til 50 mill. kroner, og at
innslagspunktet for avkortning ikke reduseres fra 30 til 20 mill. kroner. Taket bør
heller ikke reduseres ytterligere til 10 mill. kroner med innslagspunkt for
avkortning på 5 mill. kroner mot slutten av perioden. Vi forutsetter her at
regjeringen tar nødvendig initiativ overfor ESA for å opprettholde
handlingsrommet for dette.
Et flertall på Stortinget har vedtatt at permitteringsordningen skal
forlenges til 1. oktober 2021. NHO Reiseliv forventer at dette gjennomføres
som planlagt.
Kommunale midler 1 mrd (2*500) må forpliktes. Regjeringen skriver at
den foreslår "en tilleggsbevilgning på 1 mrd. kroner. 500 mill. kroner skal fordeles
til kommunene innen kort tid etter Stortingets vedtak. 500 mill. kroner kan
utbetales dersom det blir behov som følge av omfattende lokale eller regionale
smitteverntiltak, eller dersom deler av reiselivsnæringen ikke kan gjenoppta
aktiviteten. – De siste 500 bør forpliktes strengere enn dette. Konsekvensene av
korona-tiltakene for en del serveringssteder i byer er allerede dramatiske, og nå ser
vi også at sommeren kan bli krevende pga innreiserestriksjoner på personale som
er nødvendig for lønnsom drift. Det er også grunn til å påpeke at "å gjenoppta
aktiviteten" kan bety veldig mye forskjellig. Restriksjoner som en-meterskravet,
bordservering, skjenkebegrensning osv er alle ting som nå og i en periode fremover
begrenser normal inntjening eller umuliggjør det å holde det åpent.
Utvide lønnsstøtteordningen. Det viktigste en lønnsstøttemodell skal bidra til,
er å få permitterte tilbake i arbeid. Derfor bør lønnskompensasjonsordningen
videreføres til 1. oktober, da svært mange reiselivsbedrifter ikke kan åpne full
aktivitet før til høsten grunnet begrensinger for nattklubb, konferansehoteller og
utenlandske markeder.
Økte markedsføringsmidler er et viktig tiltak i gjenåpningsfasen.
Konkurransen om reisende vil bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et
økt profileringsbehov. Markedsføringspotten til Innovasjon Norge og de store
destinasjonsselskapene bør økes de nærmeste årene for å få i gang effektiv
utenlandsmarkedsføring mot vaksinerte og sensommer-gjester.
Videreføre utdanningsmidlene for permitterte medarbeidere ut 2021.
Det har vært stor interesse for bransjeprogrammet for reiseliv, med ulike kurs som
ble gjennomført i 2020. Bransjeprogrammet er i gang for 2021, og derfor er det
viktig at man også videreføre utdanningsmidler for dette formålet.
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