Nyhetsbrev 27.03.2020 til næringslivet i Alvdal kommune
Den tredje fredagen etter at Regjeringens koronatiltak ble satt i verk er her, og igjen ble det en
fredag med nye krisepakker fra landets politiske ledelse – også til dere i næringslivet.

«Kontantstøtte» for næringslivet på gang
I dag tidlig kl. 8.00 holdt finansminister Jan Tore Sanner en
pressekonferanse som vi tror ble svært godt mottatt for mange av de
store og små foretakene som nå sliter tungt på grunn av
krisesituasjonen. Sanner, sammen med resten av Regjeringen, samt
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, pluss
finansinstitusjonene, lanserte da det som ble kalt en «kontantstøtte» for næringslivet. De to neste
månedene vil de komme med hjelp til næringslivet estimert til en verdi mellom 10-20 milliarder
kroner.
Dette skal treffe målrettet til de som sliter tyngst, slik at faste kostnader – alt fra husleie, strøm
forsikring til eiendomsskatt, skal kunne betales, var budskapet. – Dette skal altså skje gjennom
direkte støtte i form av cash – ikke kreditt, der dere skal betale tilbake, lovde finansministeren, og sa
samtidig at det blir vektlagt å få på plass en ordning som skal være svært enkel både å benytte og
administrere, og da være slikt utformet at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.
Hele pressekonferansen anbefaler vi at dere ser i reprise via lenken nedenfor, og nedenfor videoen
vil dere kunne lese mer om de sju grunnprinsippene denne ordningen skal bygges på:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-reddearbeidsplasser/id2695340/
Vi håper og tror dette er godt nytt for dere som nå merker situasjonen tøffest og som allerede har
måttet permittere eller stenge ned bedriftene deres. Håper derfor det blir en vitamininnsprøytning i
en vanskelig tid!
I første omgang er denne tiltakspakken tenkt å vare ut mai måned, men med mulighet for forlengelse
om nødvendig. – Den konkrete ordningen vil ikke være endelig på plass før i neste uke tidligst, da det
gjenstår detaljer omkring ordningen opp mot både de innspill næringslivets organisasjoner kommer
med, samt det som vi finner fram til med opposisjonspartiene på Stortinget, sa Sanner i dag tidlig.

Du blir snart oppringt!
Alvdal kommune og flere av våre naboer i Fjellregionen har så takket ja til å ta del i et arbeid som er
iverksatt av Regionrådet for Fjellregionen og flere fra det private virkemiddelapparatet vi har her
(Rådhuset Vingelen, Rørosregionen næringshage og Klosser Innovasjon). tett for å bistå kommunene
og næringslivet, i samarbeid med Regionrådet for fjellregionen.
Dette innebærer at dere som næringslivsledere vil bil oppringt med spørsmål til de behov og
utfordringer dere ser dukker opp for din bedrift konkret. Mali Hagen Røe hos Klosser Innovasjon vil
koordinere dette arbeidet, som for Alvdals del starter opp førstkommende mandag. Nøyaktig hvem
som ringer vet vi ikke, men det vil altså være noen av de mange rådgiverne som finnes hos de nevnte
foretakene Rådhuset Vingelen, Rørosregionen næringshage eller Klosser Innovasjon.

Kartleggingen vil bli utført slik at dere skal kunne komme med alle innspill dere mener er relevante i
situasjonen. Spørsmålene vil omhandle status i forhold til permitteringer, oppsigelser og oppdrag,
hvorvidt situasjonen får konsekvenser for allerede inngåtte kontrakter/avtaler, samt hva slags støtte
eller hjelp din bedrift mener er viktig. Du blir også spurt om det er noe annet du og din bedrift mener
det er viktig at vi i kommunen tenker på?
Etter utspørringen vil dette oversendes fortrolig til oss i kommunen, og vi vil da kunne henvende oss
mer konkret og rett på de av dere som opplagt sliter mest. Dette vil da skje i etterkant av at dere er
oppringt.
Men, ikke nøl med å ta kontakt med oss uansett – dersom situasjonen er prekær. Flere har allerede
gjort dette, og bare for samtalens skyld kan det være greit – både for dere og oss. Vi har ikke råd til å
miste noen av dere, men vi oppfordrer også til å tenke kreativt gjennom om det er nye nisjer, nye
produkter eller tjenester som kriseperioden kan åpne for at dere starter med. Kanskje har dere en
bedrift dere har tenkt å samarbeide med, og som det nå åpner seg muligheter for å tenke nytt
sammen med.
Det verste som kan skje er at dere blir sittende hver for dere og ikke oppsøker noen bistand. Det kan
også skje når utfordringene tårner seg opp, og man kanskje er bare en eller to i foretaket. Da blir
både dere sjøl og bedriften satt i fare, så ta telefonen og ring! I kommunen vil det være disse to som
mest tar imot henvendelser nå i starten:



Rådgiver Ole Sylte Heggset – tlf. 909 29 230 / e-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no
Ordfører Mona Murud – tlf. 907 72 718 / e-post: mona.murud@alvdal.kommune.no

Ny tiltakspakke både for næringslivet og mot arbeidstakere i en krevende hverdag
I dag kl. 12.00 kom så statsminister Erna Solberg med ytterligere tiltak i
forhold til korona-situasjonen – tiltak som både treffer næringslivet og
de arbeidstakerne som nå står i utfordrende situasjoner med
permitteringer. Denne pressekonferansen kan sees i sin helhet her:
https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-nok-en-krisepakke-tilnaeringslivet-1.14963093
Tiltakene ovenfor næringslivet er i denne pakken lagt opp mot mer midler til unge vekstbedrifter,
samt midler til Innovasjon Norge for å bidra med innovasjonslån til næringslivet, midler til
rentestøtte og næringsrettet forskning. I tillegg er det lagt inn en ny ordning i forhold til
permisjonsreglementet, som vil gjør det mulig for NAV å utbetale dagpenger til alle permitterte helt
fram til ut juni måned.
Nyheter om ordningen finner du i blant annet hos Regjeringen, mens NRK også har en bra artikkel om
dette ute – klikk her!

Lovpålagt karantenereglement opphevet - fortsatt et sterkt råd om sjølpålagt karantene!
Den lovhjemlede karantenebestemmelsen som ble innført forrige torsdag 19. mars, i forhold til
inn/utreise for alle i regionen, ble som flere kanskje har fanget opp opphevet igjen i går. – Vi så at
noen næringsdrivende fikk problemer med ette, men vi opprettholder å pålegge seg karantene om
man har vært utenfor regionen som et svært sterkt råd, sa kommunelegene i da forbudet ble lempet
litt i går.

Søk råd og hjelp!
Vi oppfordrer derfor alle til rådføre dere om dere står fast, og vi i kommunen er selvsagt behjelpelige.
Din bankforbindelse eller regnskapsfører har nok også god oversikt, og sitter med mer direkte
kontakt i forhold til de krisepakkene som nå kommer fra Regjeringen.
Videre er det mange gode hjelpere i rådgivningsmiljøene som finnes spredt rundt i regionen, og her
bør dere også kunne søke råd i denne ekstraordinære situasjonen.
Vi repeterer ellers her noen lenker til øvrige gode informasjonskanaler:
 Regjeringens koronaside – https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/sporsmal-ogsvar-for-norske-bedrifter-om-koronautbruddet/id2694423/
 NHO - https://www.nho.no/
 NHO’s medlemsside Arbinn – https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/
 LO - https://www.lo.no/
 Innovasjon Norge - https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke
 NAVs informasjonsside – https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
 Innlandet Fylkeskommune - https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-korona/
Kommunens verktøykasse til å bistå med å avbøte krisen er som vi tidligere har sagt, helt klart
begrenset. Med mindre det kommer statlige føringer og midler til dette, er dette derfor noe vi ikke
kan gi noen forhåpninger om. Men, ta som sagt telefonen eller send oss en e-post!

Landbruket og mange andre trenger ekstra hjelp – sjekk ledige jobber på
https://arbeidsplassen.nav.no
Til slutt tar vi med en nyhetssak som for enkelte kanskje kan være et
alternativ dersom man er permittert og det ser mørkt ut, eller du er
skoleungdom som i år vil slite mer enn normalt med å finne sommerjobb.
NAV’s side arbeidsplassen.nav.no har mange oppslag med ledige jobber
Gjennom en nyhetssak som nå ligger ute både hos faglagene i landbruket
og hos Fylkesmannen i Innlandet er det estimert et stort behov for
sesongarbeidere til landbruket. Dette på grunn av innreiseforbudet for
sesongarbeidere utenlands fra. Det anslås at grønnsaksprodusentene i
Innlandet alene vil mangle så mye som 500 personer nå i vår, og videre
opp mot 1000 personer i sommer og 2000 personer til høsten. I
skogbruket trengs det rundt 40 000 dagsverk, eller rundt 1000 personer i
to måneder, for å få plantet ut alle nye skogplanter i løpet av våren og
forsommeren. I tillegg kommer all annen landbruksproduksjon som krever
ekstra arbeidskraft i vekst- og beitesesongen. Den vanlige tilgangen på
kompetent og erfaren arbeidskraft fra utlandet er nå svært usikker, og
dermed er behovet stort for arbeidsvillige hender innenlands.
For de som ikke ser at de kan ansette normalt med sommerjobber til
ungdom i år, eller de som har permitterte ansatte som de trolig ikke har
jobb til på ei stund, så har Fylkesmannen i Innlandet har en sak ute om
dette på sine nyhetssider – se her! I denne nyhetssaken er det også
ytterligere informasjon relevant for arbeidsgivere i landbruket og det
oppfordres spesielt om at alle som nå har oppdrag som skal utføres legger
disse ut tilgjengelig på nettsiden.
Alvdal kommune, 27.03.2020, Ole Sylte Heggset

