Norske fjelldestinasjoner ber innstendig om forlenget kompensasjon for tvungen nedstenging
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De over 2000 bedriftene med mer enn 14.000 ansatte i landets største fjelldestinasjoner er nå i en
særdeles vanskelig økonomisk situasjon etter tvungen nedstenging siden fredag 13. mars. Norges
reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet i Norge i forhold til permitteringer.
Næringslivet på reiselivsdestinasjonene Trysil, Hemsedal, Visit Lillehammerregionen (Hafjell/Kvitfjell/Gålå/
Skeikampen/Sjusjøen), Visit Valdres, Geilo, Norefjell, Visit Voss (Myrkdalen/Voss Resort), Hovden, Sirdal,
Rauland, Rjukan, Nasjonalparkriket, Oppdal og Narvik opplever svært store negative ringvirkninger for alle
bedrifter som lever direkte eller indirekte av gjester. Samtlige destinasjonsselskap ber nå innstendig om
forlenget kompensasjon på vegne av næringslivet på reisemålene, som bla. omfatter skiheis, overnatting,
servering, afterski, aktivitetsleverandører, diverse handel, håndverkere mm.

Reiselivet i fjell-Norge var inne i høysesong. De 6,5 ukene i perioden medio mars til første uken i mai er for våre
næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi har beregnet bortfallet til 30-45% av normal
sesongomsetning – rundt 3,3 milliarder kroner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat,
og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig, rask og vedvarende økonomisk støtte gjennom 2020.
Den varslede pakken med delvis kompensasjon for løpende driftskostnader mars-mai, som ble presentert
torsdag 2. april, er isolert sett et bra tiltak for mange bedrifter. Men, det vil ikke på langt nær være nok til å holde
liv i de fleste bedriftene i norske fjelldestinasjoner frem til sesongstart for vinteren 2020/2021. Netto driftsresultat
genereres i stor grad nettopp i perioden fra mars og ut april, og er med på å holde liv i bedriftene gjennom
barmarkssesongen, (mai-november) hvor det er få som i et normalår driver med positivt dekningsbidrag.
Eksempel:
Skigaarden i Hemsedal skisenter, med datterselskap, som er stengt fra primo mai til november, har beregnet
sine kostnader i perioden mars-november 2020 til MNOK 11,2. Med foreslått kompensasjonsmodell (mars-mai)
blir netto tap hele MNOK 7,8. Dersom ordningen forlenges ut 2020 og benyttes som skissert på neste side blir
netto tap redusert til MNOK 2,8.

Ift gjeldende modell har vi følgende konkrete innspill:
•

Vedr rapportering fra mai og fremover, må akkumulert omsetning fra nedstenging 12. mars
sammenliknet med samme periode i fjor være gjeldende, slik at man får kostnadsdekning for månedene
fremover. Dvs. at selv om man har kr 0 i omsetning i mai, får man dekket en andel av kostnadene
basert på inntektsfall gjeldende for mars og april. Det er nødvendig at dette gjelder for
sesongvirksomheter i månedene frem til aktiviteten kommer skikkelig i gang igjen. For
vintersesongbedrifter er dette ifbm. juleferien.

Noen tanker og innspill til dagens modell:
Kontantstøtteordningen treffer ikke sesongbaserte virksomheter. Her skjer gjerne 100% av inntjeningen over en
periode på 5-6 måneder, mens en for resterende del av året kun har kostnader, dvs. faste uunngåelige
kostnader og kostnader forbundet med vedlikehold. En større del av vedlikeholdsoppgavene er lovpålagt for
flere av sesongvirksomhetene.
Utenom sesong vil disse virksomhetene ikke kunne dokumentere noe inntektsbortfall, og har følgelig ikke
grunnlag for å søke om kontanttilskudd. På et generelt grunnlag kan dette løses for sesongbaserte virksomheter
innenfor etablert modell ved å ta inn følgende tilpasninger:
•

For månedlig rapportering fra og med mai rapporterer bedrifter slik: gjennomsnittet av omsetning for
perioden mars - til og med aktuell måned 2019, samt reell 2020-omsetning aktuell måned. Da benyttes
foreslått modell for kontantstøtte i sin helhet, ingen tilpasninger er nødvendig.

•

Det kan søkes om dekning av faste kostnader for perioden fram til den aktuelle virksomheten igjen har
et inntektsgrunnlag. (eksempelvis hvis ordningen nå ikke forlenges ut over mai så må
sesongvirksomheter som kun har vinterdrift kunne søke om dekning av faste kostnader fram til for
eksempel 31. desember.) Samme vilkår vil da kunne gjelde for typiske sommervirksomheter som får et
større inntektsbortfall i sommer hvis situasjonen vedvarer.

•

Dokumenterte, og lovpålagte, vedlikeholdsarbeider inklusive nødvendige personalkostnader inngår som
en del av postene det kan søkes om tilskudd til.

Vi er ydmyke for at det kan være sider av saken som vi ikke ser. Derfor tillater vi oss også å sende et forslag til
merknad som bør vedtas av Stortinget om at Finansdepartementet må se på en tilpasset modell for
sesongvirksomheter:
«Komiteen viser til at kontantstøtteordningen, slik den er utformet i dag, ikke vil fungere fullt ut for
sesongrelaterte virksomheter. Her skjer gjerne 100% av inntjeningen over en periode på 5-6 måneder, mens en
for resterende del av året kun har kostnader, dvs. faste uunngåelige kostnader og kostnader forbundet med
vedlikehold og personalkostnader knyttet til dette. En større del av vedlikeholdsoppgavene er lovpålagt for flere
av sesongvirksomhetene. Det gjelder for eksempel alpinanlegg som mister den delen av sesongen som gir
inntekter til å dekke faste kostnader og lovpålagt vedlikehold i perioden mai til november. Det vil også gjelde for
fornøyelsesparker som kan miste inntektene sine i vår og sommerhalvåret og som skal dekke faste kostnader i
vinterhalvåret.
All sesongrelatert virksomhet vil med dagens modell oppleve utfordringer med å finansiere sine faste kostnader
etter at kompensasjonsordningen har opphørt. Komiteen ber departementet vurdere om man skal innføre en
ordning hvor sesongrelaterte virksomheter kan søke om å få kompensert hele eller deler av inntektsbortfallet for
å dekke faste uunngåelige kostnader frem til åpning av neste sesong. Komiteen ber departementet komme
tilbake til Stortinget raskest mulig med en justering av eksisterende kontantstøtte-ordning slik at det også
ivaretar sesongrelatert virksomhet. Komiteen understreker at dette ikke må forsinke lanseringen av ordningen,
og at en slik tilpasning av modellen kan gjennomføres etter at den er etablert men før den opphører. Det skal i
så fall foretas eventuell etterregulering for sesongbaserte virksomheters kompensasjon.»
Vi forutsetter at regjering og storting ønsker en bærekraftig reiselivsnæring i fremtiden og da må
kompensasjonsordningen forlenges ut 2020. Fjelldestinasjonene med sine over 2.000 bedrifter og mer enn
14.000 ansatte trenger denne forutsigbarheten nå. På denne måten sikrer vi at næringslivet kommer i gang og
at ansatte blir sysselsatte igjen. Bare slik kan bedriftene være rustet for den hverdagen som vil komme, hvor
våre hyttegjester og kommersielle gjester igjen får lov til å besøke sine fjelldestinasjoner.
Ta kontakt hvis det er spørsmål som dukker opp, så stiller vi gjerne opp til diskusjon og ytterligere nødvendige
avklaringer.
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