
 

Innspill til Helsedirektoratets vurdering av smitteverntiltak etter 13. april, med svar 

på spørsmål i epost av 30.03. 

 

NHO takker for muligheten til å spille inn våre vurderinger til Helsedirektoratet som bakgrunn 

for vurdering av smitteverntiltak etter 13. april.  

NHO har ikke smittevernfaglig kompetanse, og heller ikke særskilt kunnskap om helsevesenets 

evne til å håndtere krisen. Vi kan uttale oss om hvilke praktiske erfaringer våre medlemsbedrifter 

gjør, og dermed hvilke tiltak som oppleves å være til størst hinder for effektiv drift og 

verdiskaping. Og vi kan uttale oss om hvilke effekter vi forventer at smitteverntiltakene kan ha på 

økonomien. Dette notatet vil dermed kunne gi Helsedirektoratet innsikt i hvordan 

smitteverntiltakene virker på norsk økonomi og norsk privat sektor, og hvilke tiltak som får størst 

negativ effekt for norske bedrifter. Vi håper dette vil gi Helsedirektoratet et grunnlag for kost-

nytte-vurderinger av tiltakene man velger, men har respekt for at det må være direktoratet som 

gjør disse vurderingene basert på et helhetsbilde vi ikke besitter. 

Overordnet er det liten tvil om at smitteverntiltak på det nivå vi har i dag har svært alvorlige 

konsekvenser for norsk økonomi, norske bedrifters evne til å skape verdier og ikke minst 

muligheten til å tilby en god jobb til alle som ønsker det. Et dypt og langvarig tilbakeslag vil påføre 

økonomien sår det vil ta mange år å lege. Økonomiske støttetiltak kan avdempe noen av disse 

effektene, men vil aldri fullt ut erstatte verdien av å kunne drive virksomheten mest mulig 

normalt. Vi vil først i dette notatet redegjøre for vår oppfatning av hvordan dette påvirker 

økonomien.  

Vi har også gjennomført en innsamling av erfaringer fra våre landsforeninger og regionforeninger, 

som har regelmessig kontakt med medlemsbedrifter og kjenner deres erfaringer. De tiltakene 

som gjennomgående rapporteres som mest alvorlige med tanke på å kunne drive 

virksomheten i en krevende tid er (1) stengte barnehager og skoler og (2) 

reiserestriksjoner og karanteneregler som rammer fremmøte, arbeidsreiser og 

nødvendige reiser i jobb. 

Smitteverntiltakenes effekt på norsk privat sektor og økonomi 

Norge kjemper nå en uhyre krevende kamp på to fronter. Vi skal både hindre at korona-

pandemien knekker helsevesenet, og at økonomien bryter sammen.  

Hensynet til liv og helse for store grupper av befolkningen må overordnes andre hensyn. Den 

store usikkerheten om epidemiutviklingen tilsier stor grad av aktsomhet. Samtidig er de 

økonomiske kostnadene av norske og internasjonale smitteverntiltak enorme. Derfor er det også 

svært viktig at smitteverntiltakene er balanserte og målrettede. 
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Store makroøkonomiske kostnader 

Norsk økonomi er nå i en krise uten historisk sidestykke. Smitteverntiltak utenfor Norges grenser 

har bidratt til vesentlig lavere aktivitet hos våre viktigste handelspartnere og kollaps i 

oljemarkedet. Lavere vekst og økt usikkerhet har ført til en gryende finanskrise. Her hjemme har 

nasjonale smitteverntiltak lammet den økonomiske aktiviteten ytterligere. 

Over fire av fem av våre medlemsbedrifter melder nå om redusert omsetning. I noen bransjer 

rapporterer samtlige bedrifter om dette. Vel halvparten har allerede permittert ansatte. Om lag 

femten prosent har planer om oppsigelser. Hver tredje har likviditetsproblemer, og en like høy 

andel frykter konkurs. 

Utviklingen i arbeidsledigheten speiler dette. For én uke siden var vel 291 000 helt ledige i Norge. 

Brorparten av disse er permitterte. Siden da har det kommet 83 000 nye søknader om dagpenger. 

Ledighetsraten i Norge er nå den høyeste siden krigen. 

Tallfesting av de økonomiske kostnadene er krevende. Utviklingen går svært raskt, og brorparten 

av den økonomiske statistikken publiseres først med et etterslep. 

Utviklingen i permitteringene gir imidlertid grunnlag for å lage et grovt anslag på noen av 

kostnadene. Den anslåtte økningen i antall helt permitterte siden februar tilsvarer vel 11 prosent 

av alle lønnstakere i Norge. Justert for ulik produksjon per ansatt i ulike næringer, kan dette 

omsettes i en motsvarende nedgang i verdiskapingen på årsbasis på nesten 280 mrd. kroner, 

tilsvarende 1,1 milliarder kroner per virkedag.   

Dette gir imidlertid bare en del av kostnadene. Smittevernsbestemmelsene har medført at 

barnehager, skoler og høyere utdanning er stengt, og nesten 1,5 millioner er sendt hjem. Av disse 

er en snau tredel i «omsorgsalder», dvs. opp til og med barneskolens tredje trinn. Antall berørte 

foreldre er like stort. Noen av disse vil ikke være i jobb, andre er permitterte, andre har fortsatt 

plass fordi de har samfunnskritiske oppgaver å skjøtte. Om det forsiktig antas at 300 000 foreldre 

som følge av omsorgsansvaret har fått redusert sin effektive arbeidsdag med en firedel, tilsvarer 

dette et ytterligere produksjonstap på 0,3 milliarder per virkedag. 

I tillegg til dette kommer lavere produksjon i de virksomhetene som ennå ikke har tydd til 

permitteringer, og derfor ikke er omfattet av de grove beregningene over. Permitteringene vil 

gjennomgående reflektere et fullstendig bortfall av oppgaver. Andre vil beholde jobben, men 

produsere mindre.  

Våre medlemsundersøkelser tyder på at ingen næringer er uberørt av det som skjer, enten de 

rammes av lavere etterspørsel, sviktende tilgang på innsatsvarer eller tilgangen på arbeidskraft. 

En moderne økonomi er et finmasket maskineri, der lavere aktivitet ett sted gir ringvirkninger 

andre steder i økonomien. 

Ovennevnte er i hovedsak et statisk resonnement. Denne krisen har et så stort omfang at 

tidsdimensjonen også blir svært viktig. Bedrifter med høyere utgifter enn inntekter vil bukke 

under. Det er kun et spørsmål om tid. Jo flere bedrifter som går over ende, jo flere permitteringer 

vil bli omgjort til oppsigelser, og etter hvert til varig utenforskap. Her levner empirien ingen tvil: 

Langvarig ledighet fører til lavere livsinntekt og sosiale kostnader, både for den ledige og 
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nærstående. Det er særlig de som nå skal inn på arbeidsmarkedet. Dersom dette trekker ut i tid, 

uten at de økonomiske skadevirkningene adresseres på en tilfredsstillende måte, risikerer Norge 

«tapte generasjoner» i arbeidsmarkedet.  

Med andre ord: Den anslåtte kostnaden per virkedag vil øke fremover, også fordi flere 

virksomheter vil treffes med et etterslep.  

De betydelige makroøkonomiske kostnadene må avveies mot de potensielt store menneskelige og 

økonomiske kostnadene av at helsevesenet bryter sammen. Historien byr på flere eksempler på at 

ukontrollerte pandemier også vil ha store økonomiske kostnader. 

Derfor må koronapandemien adresseres slik helsemyndighetene finner forsvarlig. Men der det 

kan gjøres fornuftige avveininger mellom tiltak med relativt sett lav økonomisk kostnad og de som 

koster mer, bør det grundig vurderes om tiltakene er forholdsmessige, dvs. at nytten står i forhold 

til kostnaden. 

Koronakrisen gjør Norge fattigere. Våre fremtidige forbruks- og velferdsmuligheter svekkes. Dette 

tapet bæres av oss alle, i første omgang gjennom lavere inntekt for dem uten jobb og et mye 

mindre oljefond, i neste gjennom lavere vekst i inntekter og velferd enn det vi ellers kunne hatt. 

Vår felles ambisjon må være at når vi om noen år gjør opp status og ser oss tilbake kan vi 

konstatere at vi traff de veivalg som gjorde dette tapet minst mulig. 

Svar på Helsedirektoratets spørsmål 

1. Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis 

det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt 

eller utilsiktede negative effekter?  

• Stengte barnehager og skoler er en utfordring for bedrifter der de ansatte må ta seg fri fra 
jobb for å passe egne barn, men også for de som har hjemmekontor.1 En annen konsekvens er 
at sjåfører som kjører skolebuss er permittert.  

• Reiserestriksjoner og karantene som rammer fremmøte, arbeidsreiser og 
nødvendige reiser i jobb. Liberalisering av regelverket for reising som er nødvendig for å 
komme på jobb eller utføre arbeid vil hjelpe vesentlig. Også ansatte fra andre land kan være 
nødvendige for å få jobben til å fungere, enten fordi de har spesialkompetanse eller fordi det er 
krevende å rekruttere i Norge. Det er ønskelig med en generell åpning for arbeidsreiser, også 
ut over de samfunnskritiske funksjonene. Kommunale reiserestriksjoner og 
karanteneregler er spesielt krevende, og denne muligheten bør avvikles dersom 
Helsedepartementets veileder ikke blir respektert. 

 

Andre tiltak som er krevende 

 
1 En større medlemsbedrift der de aller fleste nå sitter på hjemmekontor og jobber på fakturerte timer har 
nøyaktige data på hvor mye tid som går med til å følge opp barn hjemme. Redusert fakturert tid på 
hjemmekontor for ansatte som har barn under seks år utgjør 20 prosent av arbeidstiden, og med barn over 
seks år 10 prosent sammenliknet med ansatte som ikke har barn. 
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• Næringer som ikke kan drive fordi virksomheten blir forbudt, eller fordi andre 
smitteverntiltak har fjernet markedet, vil kunne ha stor nytte av at det åpnes for noe 
virksomhet med restriksjoner.  

• Statlige vedtak som fører til lavere virksomhet uten at det er kritisk for smitte bør 
unngås. Når Statens Vegvesen utsetter frist for EU-kontroller i perioden 13.3.-30.4 med 2 
måneder, fører det til at verkstedene mister mange kunder i denne perioden. Bilverksteder har 
ikke omfattende kontakt mellom kunder og personale.  

• Forbud som har som konsekvens at næringsdrivende mister kunder, f.eks. hytteforbudet.  

• Økte krav ved grensekontroll kan forsinke transport, ved at varer, reservedeler og 
annet kan bli stående på grensestasjoner og i havner. 

• Lokale myndigheter har ikke alltid oversikt over samfunnskritiske funksjoner 

• Det er avgjørende for rekruttering at lærlinger får avlegge fagprøve 

• Det er uheldig når heimevernet utfører funksjoner som kunne vært gitt som 
oppdrag til private virksomheter, f.eks. vektere som er permittert på flyplasser 
 

2. Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn? 

• Åpning av skoler og barnehager, helt eller delvis. 

• Mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene.  

• De økonomiske tiltakspakkene er viktige for at bedriftene skal kunne starte igjen. 

• Gradvis gjenåpning av hotell, restaurant, storkjøkken, kantine og servering, også slik at 
leverandører til disse igjen kan få et marked. Frisører og andre som er stengt bør få prosedyrer 
som gjør i det minste begrenset drift mulig. 

• Bredere økonomiske tiltak som kan stimulere til fornyet økonomisk aktivitet og 
jobbskaping innenfor etablerte og nye næringer. 

 

3. Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer 

målrettet effekt enn dem vi har i dag?  

• Ansatte som er i karantene pga reise fra utlandet uten å ha symptomer bør 
kunne jobbe, etter risikovurdering og risikoreduserende tilrettelegging som for 
eksempel å jobbe adskilt eller på avvikende tidspunkt, evt. kombinert med karantene på fritid.  

• Utvidet mulighet til testing vil gi økt trygghet for om noen i bedriften er eller har vært 
smittet, og vil gjøre det lettere å begrense smitte i bedriften uten at det går ut over drift.  

• Dersom det ikke lar seg gjøre å gjenåpne skole og barnehage, kan det åpnes for at bedriftene 
definerer ansatte som bedriftskritiske funksjoner/nøkkelpersonell, og at også disse får 
adgang til barnetilsyn 

• Utvidelse av avstand på jobb fra en til to meter har gjort det vanskelig å 
gjennomføre produksjon i flere bedrifter, da det kan kreve fysiske endringer i maskiner 
eller bygg. 

• Hvis tiltak blir langvarige bør det åpnes for konkrete risikovurderinger av 
enkeltbedrifter som kan gi grunnlag for unntak. Bedriftshelsetjeneste kan være en ressurs 
med tanke på slike vurderinger. 

• Håndverkere opplever at kunder ikke tør slippe dem inn. Åpning for unntak fra 
hytteforbudet når håndverkere arbeider i boligen kan løse dette for noen. 

• Generelle bestemmelser om å unngå reiser må gradvis erstattes av mer 
spesifikke vurderinger (reiseråd) 
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• Det kan vurderes om hjemmekontor er nødvendig der man kan reise til jobb uten 
kollektivtrafikk. Eventuelt kan det vurderes om færre, inkludert de i risikogrupper, er på 
hjemmekontor. 

 

Vennlig hilsen 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

 

Christian Chramer 

Direktør/beredskapsansvarlig  


