Til ordfører og kommunedirektør

Vedrørende bruk av tilskudd til kommuner med spesielt høy arbeidsledighet
Hovedorganisasjonen Virke henvender seg med dette til kommuner som har mottatt tilskudd i
forbindelse med spesielt høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien. Formålet med
henvendelsen er å gi konstruktive innspill på hvordan tilskuddet best kan anvendes for å støtte
virksomheter som er rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak.
Store deler av næringslivet er hardt rammet av koronapandemien
Virke organiserer og representerer om lag 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte. Den
samlede medlemsmassen representerer bredden i norsk næringsliv med vekt på virksomheter innen
handel- og tjenesteytende næring.
Mange av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen er hardt rammet av koronapandemien og
myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning. Dette gjelder spesielt for bedrifter innen
reiseliv, servering, kultur og opplevelser. Andre bransjer som har hatt et stort fall i omsetning i
forlengelsen av koronapandemien er blant annet treningssenterbransjen, serveringstilbud tilknyttet
museums- og kulturopplevelser, kantinedrift og lignende.
I byer og sentrumsnære områder har også handelsvirksomheter og enkeltnæringer som blant annet
kioskbransjen blitt hardt rammet av myndighetsinnførte restriksjoner.
Flere steder har lokale forskrifter, krav og tiltak gjort det vanskelig å opprettholde virksomheters
omsetnings- og fortjenestegrunnlag. I neste omgang har dette bidratt til redusert økonomisk aktivitet
og økt arbeidsledighet i en rekke kommuner og regioner.
Midlene må raskt komme lokalt næringsliv til gode
Stortinget besluttet før jul å tilføre kommunesektoren 250 millioner kroner fordelt til kommuner med
høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Midlene er allerede utbetalt og ifølge regjeringens
oversikt er din kommune blant dem som har mottatt tilskudd.
Fra Stortingets side er det gjort tydelig at midlene skal anvendes for å gi kompensasjon til lokalt
næringsliv som rammes av koronapandemien og lokale smittevernstiltak. Ettersom mange
virksomheter har store økonomiske utfordringer etter en lang og krevende pandemiperiode, er vår
tydelige forventning at midlene raskt viderefordeles til aktuelle støttemottakere. Vi ber kommunene
som ikke allerede har lagt til rette for dette, snarest påbegynner arbeidet med å sørge for at midlene
kommer kriserammede virksomheter til gode.
Virkes anbefalinger til fordeling av midlene
Stortinget har i forbindelse med sitt vedtak om tilskudd til kommuner med spesielt høy
arbeidsledighet gjort det tydelig at midlene skal komme kriserammede bedrifter til gode. Støtten skal
med andre ord ikke anvendes til offentlige prosjekter eller kommunal tjenesteproduksjon. Å tildele
økonomisk tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransemessige skjevheter. Vi er derfor
svært opptatt av at kommunene påser at regelverket for offentlig støtte alltid følges i forbindelse
med tildeling av midler.

Virke registrerer at enkelte kommuner har valgt å fordelene midlene som tilskudd til enkeltbransjer
som eksempelvis serveringsnæringen. Dersom man velger å fordelene midlene på denne måten, ber
vi kommunen sørge for at definisjonen på hvilke virksomheter som innbefattes av
bransjedefinisjonen blir tilstrekkelig bred slik at ikke bransjenære konkurrenter som driver delvis
overlappende virksomhet holdes utenfor ordningen. Ved bruk av næringskoder for å foreta
avgrensning av relevante støttemottakere, bør samtlige aktuelle næringskoder inkluderes. Det er
eksempelvis viktig å minne om at det er en glidende overgang mellom ren serveringsvirksomhet og
servicehandelsnæringens tilbud, og at man derfor må unngå å ekskludere eksempelvis kioskbransjen
fra en ordning som er ment å treffe alle virksomheter som opplever redusert omsetning av
mat/ servering som følge av koronapandemien og lokale smitteverntiltak. Tilsvarende eksempler
finnes innen flere andre bransjer og næringer.
Dersom det er vanskelig å foreta en uttømmende opplisting av aktuelle næringskoder for
virksomheter som kvalifiserer til støtte, kan dette løses gjennom å innføre krav om dokumentasjon
som forutsetning for at tilskudd utbetales. Aktuell dokumentasjon kan eksempelvis være
serveringsbevilling eller en egenerklæring/ bekreftelse på at man driver innen samme næring/ bransje
som andre støtteberettigede virksomheter.
Vi anbefaler kommunene å innføre objektive og etterprøvbare kriterier i forbindelse med beregning
av tilskudd per virksomhet. Kriteriene bør utformes slik at det er enkelt for den enkelte virksomhet å
beregne hvor mye støtte man har krav på. Aktuelle kriterier som kan anvendes for å tildele støtte kan
være omsetningsnivå før koronapandemien, relativ omsetningsnedgang som følge av
koronapandemien eller antall årsverk. Det er viktig å identifisere kriterier som er klare og entydige.
Alternativt bør det legges til rette for at tilskuddet anvendes som en generell ordning som kommer
alle bedrifter som er rammet av koronapandemien og lokale smittevernstiltak til gode. Dette kan
eksempelvis gjennomføres i form av at man reduserer/ frafaller kommunale avgifter, gebyrer og/ eller
eiendomsskatt for næringseiendom.
Man kan også anvende midlene for å hjelpe kriserammede bedrifter gjennom å redusere
parkeringsavgift eller foreta andre tiltak som stimulerer etterspørselen til kriserammede bedrifter. Vi
oppfordrer kommuner som planlegger bruk av midlene til denne type formål til å gå i dialog med den
lokale næringsforeningen/ sentrumsforeningen for å be om innspill om hva som gir størst positiv
effekt for virksomhetene man har til hensikt å hjelpe.
Virke setter stor pris på kommunenes tilrettelegging for at det ekstraordinære tilskuddet til
kommuner med høy arbeidsledighet raskt kan komme kriserammede virksomheter til gode. Det vil
være bra for berørt næringsliv og bidra til å sikre arbeidsplassene lokalt.
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