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Utfordringer til næringslivet og fiskere i forbindelse med korona-krisen
Det er svært vanskelige tider nasjonalt og lokalt, og Røst kommunes kriseledelse har daglige møter for å
gå gjennom, drøfte og finne løsninger på de mange utfordringer og kommunale oppgaver som oppstår i
forbindelse med korona-krisen. I møte 16.03. var det enighet om å ta kontakt med næringslivet for å få
tilbakemeldinger på de problemene næringslivet lokalt opplever, spesielt hva man ser for seg av
økonomiske utfordringer framover.
Effekten av den situasjonen vi har nå og som vil vare over tid er ikke lett å forutsi, men konsekvensene
for store og små bedrifter vil uansett bli vanskelig og utfordrende. Statlige myndigheter har derfor
allerede kommet med konkrete tiltak rettet mot næringslivet.
Fra Regjeringens sider er det etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og
mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære krisesituasjonen. Det foreslås i
første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på
mer dersom det blir behov for det. Hvordan ordningen blir innrettet er ikke avklart, men
Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan den skal utformes for å virke best
mulig. Det er derfor viktig at bedriftene på Røst følger med på ordningen og har kontakt med sine
bankforbindelser der økonomiske behov skulle oppstå.
I tillegg til Regjeringens krisepakke har Stortinget i dag vedtatt ytterligere tiltak som vil ha betydning
både for næringslivet generelt, for arbeidstakere, for frilansere og for selvstendig næringsdrivere. Så
langt vi har fått med oss fra Stortingets behandling har man lagt vekt på følgende tiltak:





Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.
Stortinget er også enige om ny ordning som sikrer inntekt til frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G.
lærlinger som mister jobben i tiden fremover, skal beholde lønnen
Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

Det er som nevnt fortsatt mye som er uavklart omkring noen av de vedtatte tiltakene ettersom både
regjeringens og stortingets vedtak er ferske, men vi vil følge med i dagene og ukene framover og i den
grad vi har mulighet til det vil vi bistå dersom det skulle være behov for det. Derfor vil vi også ha
tilbakemeldinger som nevnt innledningsvis i dette brevet.
Med hilsen
Elisabeth Mikalsen
ordfører

Inge Johan Albriktsen
rådmann
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