
 

 

 

1. Hva:  

Notatet gir en kort bransjevis status om 1) nåsituasjonen 2) utsikter og 3) behov for tiltak, i et 

representativt utvalg av bedrifter i Nordland, fra de per må mest berørte bransjene. 

Avrapporteringen er basert på en kvalitativ undersøkelse ved intervju av ca. 60 bedriftsledere 

de siste tre døgnene, samt møte med de fleste næringsforeningene i Nordland.  

 

2. Hvorfor:  

Formål med avrapporteringen er todelt:  

• Yte myndigheten en så god situasjonsforståelse som mulig. 

• Yte myndighetene gode råd til nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen.  

 

3. Bransjevis gjennomgang: 

I understående gis en summarisk og overordnet situasjonsbeskrivelse som forsøksvis dekker 

variasjoner i størrelse, lokalisering m.m., i bedriftene. Dette er ikke en fyllestgjørende eller 

uttømmende beskrivelse av nåsituasjonen og utsiktene, men tegner et representativt bilde av 

hvor vi står og hvor vi går. 

 

a. Reiselivsnæringen 

 

i. Status og utsikter:  

 

Redusert etterspørsel/kanselleringer: Stort omsetningstap, men kostnadene løper 

fortsatt (husleie, strøm, etc.). Mange står uten vesentlige inntektsgivende 

forpliktelser de neste to-tre månedene. Samlinger og arrangementer avlyses, 

hotellbookinger avbestilles for de nærmeste mnd. Spesielt utfordrende for dem som 

er avhengig av utenlandske turister, mye usikkerhet rundt hele vintersesongen. 

Hoteller og restauranter sitter igjen med store produktlager som ikke kan realiseres. 
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Bedriftene har brukt lang tid til å lære opp ny arbeidskraft etter siste nedstenging av 

samfunnet og er nå nødt til å sende ut permitteringsvarsel. Næringen er redd for å 

miste kompetansen som følge av nye permitteringer. Bransjen har fått 

kompensasjon tidligere, men opplever at den kommer for sent - likviditeten er hardt 

belastet, samtidig som ordninger ikke treffer alle bedrifter, f. eks vekstbedrifter som 

investerer eller nyopprettet foretak. Næringen ber nå om lønnskompensasjon. Selv 

om det meldes om avbestillinger er det mange drifts- og utviklingsoppgaver som 

bedriftene ønsker å prioritere ved frafall av kjernevirksomhet. 

 

Konkurser: De første kommer innen kort tid, varsler enkelte. Dette gjelder særlig 

forholdsvis ny oppstartede serveringssteder som har budsjettert for en lønnsom 

vinter. Flere melder at dersom arbeidsgiverperiodene/forpliktelsene mht. sykelønn, 

permittering og omsorgspenger ikke endres, vil dette medføre konkurs innen 

perioden disse forpliktelsene løper.  

 

Permitteringer: Omfattende. Mange varsler sendt, eller vil bli sendt denne uken uke.  

 

Sykemeldinger pga. karantene: Moderat omfang. Vil øke etter nye retningslinjer.  

 

Hjemmeværende foreldre: Moderat omfang, men økende hos de som fortsatt er på 

jobb.  

 

ii. Innrapporterte påkrevde tiltak 

• Lønnskompensasjonsordninger for å unngå permitteringer 

• Arbeidsgiverperioden knyttet til permittering må reduseres 

• Arbeidsgiverperioden knyttet til sykemelding må reduseres 

• BIO-midler.  

• Utsettelse av skatte og avgifts terminer, herunder også reduksjoner – særlig MVA 

til 2015-nivå 

• Direkte bedriftsstøtte og kriselån, kompensasjon for tapt omsetning 

• Økonomiske kompensasjon ved kanselleringer etter pålegg fra offentlige 

myndigheter 
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b. Sjømat 

 

i. Status og utsikter 

 

Redusert etterspørsel/kanselleringer:  

 

Ingen påvirkning så langt, men er svært bekymret mht. tilgang på arbeidskraft 

fremover. Går gjennom rutiner, koordinerer med andre bedrifter lokalt. Ser på 

behovene for justeringer knyttet til nye virusvarianten. Større usikkerhet nå enn 

tidligere. Blir Europa stengt ned, påvirker det næringen stort mht. HORECA-

markedet. Hvitfisk er avhengig av sesongarbeidere fra midten av januar og spesielt 

de som har tidligere vært her i flere sesonger og fått opplæring. Det er i desember 

bedriftene planlegger for sesongen, med tanke på råvarer, produkter og 

arbeidsfordeling. Da trenger hvitfisknæringen å vite at det blir mulig å få tak i 

kompetansen som trenges. Tidligere erfaringer viser at Nav viser at lokal rekruttering 

er lite aktuell. I tillegg nevner næringen at på grunn av strømpris slik den er satt nå, 

vil det være mere lønnsomt å råvarene ut av landet og ikke gjøre noe mere med 

produktene her.  

 

Konkurser: Ikke en aktuell problemstilling per nå. 

 

Permitteringer: Ikke en problemstilling per nå. Endringer, jfr. overstående punkt kan 

aktualisere dette.  

 

Sykemeldinger pga. karantene: Begrenset omfang. Økning kan få alvorlige 

konsekvenser for produksjonsevne, særlig på slakteri og ved uttak av 

virksomhetskritisk personell.  

 

Hjemmeværende foreldre: Begrenset omfang, men ventes å øke.  

 

ii. Innrapporterte påkrevde tiltak 

• Viktig at systemet på grensene fungere med hensyn til testing, med tanke på 

inntaket av sesongarbeidere 

• Det må legges til rette for mer utstrakt og gratis testing for arbeidere 

• Rask saksbehandling ved driftsendringer. 

• Øke maksimalt tillat biomasse i havbruket dersom det blir vanskelig å 

gjennomføre produksjon.  

• Sikre god transportflyt og logistikk 
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c. Varehandel og servicenæringen 

 

i. Status og utsikter 

 

Redusert etterspørsel/kanselleringer: Variabelt mellom forretningsområdene. Noen 

bransjer opplever kanselleringer på noen områder, men økte bestillinger på andre. 

Andre opplever radikale fall som truer bedriftenes overlevelse. Små grossister som 

leverer til Horeca rammes veldig hardt. Omsetningen uteble med ca. 90% over 

natten. Andre bedrifter informerer om veldig høyt koronarelatert sykefravær i 

forhold til før. Bedriften kjenner på en økonomisk utfordring da det finnes ingen 

kompensasjonsordning for sykefravær dag 1-5. Nye bølgen skaper usikkerhet rundt 

driften, forventning om en lavere omsetning. 

 

Konkurser: Ikke aktuelt per i dag 

 

Permitteringer: Stort spenn. Fra uaktuelt til omfattende. Flere melder at 

permitteringer vil bety konkurs og etterlyser skatte- og avgiftslettelser som 

avbøtende tiltak.  

 

Sykemeldinger pga. karantene: Moderat. I varehandel økende. Butikkstenging vil 

kunne bli aktuelt pga. manglende personell.  

 

Hjemmeværende foreldre: Betydelig økning i omfang.  

 

ii. Innrapporterte påkrevde tiltak 

• Kortere arbeidsgiverperiode ved sykelønn og permittering 

• Utsettelse av MVA-innbetaling, og andre skatter og avgifter 

• Kompensasjon for tapt varelager 

 

d. Bygg og anlegg 

 

i. Status og utsikter 

 

Redusert etterspørsel/kanselleringer: Bransjen viser ikke sterk bekymring over 

dagens situasjon, de prøver å tilrettelegge for gode rutiner og smittevern på 

arbeidsplasser. Det er for det meste store aktører som viser bekymring over 

usikkerheten i fremtiden m.h.t til veien videre – frakt av material og materialpriser. 

Det er også noe usikkerhet knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft. Arbeidsgiver 
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kan ikke be ansatte om å legge frem vaksineringsbevis, som er utfordrende når flere 

utenlandske arbeidere ikke vaksinerer seg. Dette er en stor utfordring særlig når de 

skal hjem på juleferie. Løsningen da blir at de må returnere ti dager før og 

gjennomføre karantene, arbeidet kan starte opp når negative test fremlegges etter 

karantenetiden. 

Det må kunne kreves fremlagt koronapass eller opplysning om vaksine før innreise til 

Norge, noe som ville ha gjort det mye lettere for næringsdrivende å ha kontroll på 

situasjonen.  

Konkurser: Ikke aktuelt per i dag 

Permitteringer: Lite omfang, foreløpig. Krevende situasjon da flere har utenlands 

arbeidstagere  

Sykemeldinger pga. karantene: Begrenset omfang, men økende etter hvert som 

flere settes i karantene.  

Hjemmeværende foreldre: Økende utfordring etter stenging av skoler og 

barnehager. 

ii. Innrapporterte påkrevde tiltak 

• Fleksibelt permitteringsregelverk (kortere varslingstid) 

• Kortere lønnsplikt ved permittering og sykemelding 

• Tydelige reisevilkår (forutberegnelighet for de som benytter utenlandsk 

arbeidskraft) 

• Dekning av kostnader for karantenetid 

• Unngå unødvendige tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter. 

 

4. Oppsummering: 

De siste årene har vært veldig utfordrende for deler av næringslivet i Nordland. De forrige 

smittebølgene og restriksjoner har ført til betydelige økonomiske tap og tap av kompetanse. 

Bedriftene har stått på, permittert, omstilt seg og investert i fremtiden.  

 

De siste restriksjoner som kom i begynnelsen av desember oppleves som et sterkt tilbakeslag 

for flere næringer som har nettopp kommet seg over forrige kneiken. Det gjør det umulig å 

drive med normal inntjening for mange bedrifter. 

 

Det er mye redsel for å miste arbeidskraft på grunn av permitteringer, koronarelatert 

sykefravær eller begrensninger med hensyn til utenlandsk arbeidskraft spesielt i 

fiskerinæringen. 
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Det har vært en stor utskiftning av arbeidskraft, særlig i hotell- og restaurantbransjen. 

Bedriftene som har mistet arbeidskraft som følge av permitteringer tidligere har nå tatt inn nye 

folk og gitt dem opplæring. Nå skal det permitteres på nytt. Bedriftene trenger mer tydelighet 

rundt gjeldende regler og råd. Berørte bedrifter trenger også økonomisk støtte i form av 

kompensasjonsordninger og lønnstilskudd. 

 

5. Oppsummering viktigste avbøtende tiltak: 

 

• Lønnsstøtte, BIO-midler, og generell kompensasjonsordning for faste kostander 

og tapt varelager.  

• Reduksjon i lønnsplikten for arbeidsgivere ved omsorgspenger, sykelønn og 

permittering. 

• Utsettelse av innbetalingsterminer og reduksjon i skatter- og avgifter, samt 

redusert rente. 

• Lemping av alle myndighetskrav som medfører administrative byrder og stans av 

all tilsynsvirksomhet som ikke er særlig nødvendig. 

 

Daniel Bjarmann-Simonsen 

Regiondirektør  

NHO Nordland 

12.12.2021 


