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Kompensasjonsordningen - sesongvirksomheter

NHO har et overordnet mål om at ingen sunne bedrifter skal gå over ende pga. koronaviruset.
Regjeringens kompensasjonsordning er et av de tiltakene som vil bidra til dette.
Vi viser til Finansdepartementets pressemelding 15. mai 2020 om beregning av tilskudd til
sesongbedrifter, og gir i det følgende noen innspill til avgrensningen av denne ordningen som bør
ivaretas ifm. forskriftsarbeidet.
Definisjon av sesongvirksomhet - utendørsaktivitet
Sesongbedrifter blir i pressemeldingen definert som foretak som yter tjenester som innebærer
aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt
tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.
Sesongvirksomhet er for mange bedrifter ikke nødvendigvis knyttet til å drive utendørsvirksomhet, selv
om utendørsforhold som årstid og værforhold setter viktige rammer for driften. En rekke virksomheter
er f.eks. stengt eller har lav aktivitet gjennom vinteren fordi årstiden medfører stengte veier o.a. som
hindrer tilkomst, eller beliggenheten til virksomheten er slik at den er aktuell å besøke bare deler av
året. Det gjelder særlig innenfor reiseliv, der bl.a. en del hoteller i fjellheimen og langs vestlandskysten
må betraktes som sesongvirksomheter selv om de ikke primært har sin virksomhet utendørs.
Definisjonen av sesongvirksomhet i kompensasjonsordningen må ikke utelukke disse virksomhetene.
Definisjon av sesongvirksomhet – sesongbasert omsetningskrav
Ifølge pressemeldingen må en sesongvirksomhet ha hatt 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller
en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, innenfor en periode på maksimalt seks måneder.
Det fremgår ikke tydelig av dette hva 'innenfor en periode på maksimalt seks måneder' innebærer,
herunder hvorvidt det innebærer at virksomheten må være sammenhengende knyttet til én sesong eller
hvor lang denne sesongen må være (utover at den ikke kan overstige seks måneder). En rekke
reiselivsbedrifter, bl.a. på Svalbard, driver virksomhet innenfor flere sesonger – typisk en to til fire
måneders sommersesong og en to til fire måneders vintersesong, med opphold mellom sesongene og
derav uten nevneverdig aktivitet høst og vår. Kravet til sesongbasert omsetning må ta høyde for at
omsetningen kan 'klumpe seg rundt' mer enn én sesong.

Krav til omsetningsandel i sesong
Vi er enig i at det å stille et krav til andel omsetning innenfor en (eller flere) avgrensede perioder er en
hensiktsmessig måte å avgrense hva som er en sesongvirksomhet. Kravet om at 80 prosent av
omsetning må være sesongbasert kan imidlertid fortone seg noe høyt, fordi mange sesongvirksomheter
søker å tilby aktivitet i sesongen(es) skuldre for å kunne oppnå en økonomi som gir grunnlag for
helårssysselsetting av ansatte. Et høyt krav om omsetningsprosent innenfor en avgrenset periode vil
kunne medføre at de bedriftene som har vært flinkest til å utvide sin sesong faller utenfor definisjonen
av sesongvirksomhet i kompensasjonsordningen.
Vi ber derfor om at det vurderes å redusere denne andelen omsetning til 75 prosent, og at det i tråd med
ovennevnte åpnes for at den sesongbaserte omsetningen kan være fordelt på mer enn én sesong.
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