
 

Nye tiltak krever mer treffsikker kompensasjon  
 
Vi mottar for tiden svært nedstemmende beskjeder fra våre medlemsbedrifter etter siste nasjonale nedstenging. Om regjeringen 

mente det de sa i fjor om at ingen levedyktige bedrifter skal måtte stenge på grunn av smittevernstiltakene, haster det å komme 

med tiltak som faktisk treffer dem. Her er fire punkt NHO Reiseliv mener vil kunne avhjelpe om de kommer raskt på plass.  

 

1. Staten må kompensere bedriftene for lønnspliktdager ved nedstengning 

Aller helst skulle vi sett at lovverket ikke ble endret tilbake fra de 2 dagene med lønnsplikt bedriftene hadde for et år siden, det er 

nå for sent i denne omgang, siden permitteringene allerede er tvunget frem. Våre medlemsbedrifter har ikke lenger noe å tære på 

og har ikke midler til nok en lønnspliktperiode uten inntekt. 43 % av våre medlemsbedrifter visste ikke i starten av mars om de 

hadde penger til å betale regninger som snart skulle betales. Den siste nasjonal nedstengning forsterker behovet for en snarlig 

løsning på dette. Det er helt uakseptabelt at bedriftene selv må betale 10 dager med full lønn. Disse kostnadene skulle vært dekket 

av staten når årsaken til permittering er for å bidra til å slå ned smitten i samfunnet. Inntil en slik ordning kan være på plass mener 

vi at lønnsplikt utover 2 dager burde være en del av kompensasjonsordningen.  

 

2. Redusert serveringsmoms i gjenåpningsfasen 

NHO Reiseliv mener situasjonen til serveringsbedriftene er så alvorlig at de vil trenge ekstra hjelp i gjenåpningsfasen. Skal man få 

tilbake servitørene i stillingene de nå er permittert fra, må det være mulig for bedriftene å ha fortjeneste på servering i restaurant, 

de bør derfor få beholde litt ekstra av det de klarer å tjene inn. Vi ber derfor om en midlertidig ordning hvor bedriftene kan 

innberette 15 prosent serveringsmoms siste halvdel av 2021. 

 

3. Lavere rente på utsatte skatter og avgifter og forlenget nedbetalingsperiode Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og 

avgifter er i dag på svært høye 8 % og er varslet å settes til 9 % etter 1. april 2021. Det er urimelig at bedrifter som har sett seg 

nødt til å utsette skatter og avgifter over så langt tid skal måtte gjøre dette til en rente langt over markedsrente. Denne bør derfor 

senkes, fremfor å på nytt økes.  Også rammene for nedbetaling av utsatte skatter og avgifter bør på ny utsettes og forlenges. 

Bedriftene må få en reell sjanse til å komme seg opp igjen – og ha hatt virke over tid, før de må starte å nedbetale det de skylder 

staten, 30. juli er dessverre trolig for tidlig.   

 

4. Styrking av kommunemillionene  

Regjeringen øker eksisterende kommunal ordning som gir kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet av pandemien med 500 

millioner kroner. Disse kommer på toppen av de 750 millionene som skal deles ut etter påske. NHO Reiseliv ber i tillegg om en 

endring av ordningen slik at den blir enda mer treffsikker. Alle reiselivsbedriftene som er hardt rammet av pandemien må raskt få 

støtte, uavhengig av om de befinner seg i kommuner med høy eller lav arbeidsledighet.  
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