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Innretning og finansiering av kompensasjonsordning ved lokalesmitteutbrudd
Styret i Osloregionen ber Stortinget om å endre innretning på og finansiering av ny
kompensasjonsordning som skal kompensere bedrifter som rammes av omfattende
lokale smitteverntiltak. Den må innrettes tilsvarende den tidligere iverksatte statlige
kompensasjonsordningen og finansieres av staten.
Vi viser til Prop.142 S (2019 – 2020) kapittel 553 post 67(ny) omhandlende tilskudd til
kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale
smitteverntiltak. En kompensasjonsordning for bedrifter er nødvendig og har vært
etterspurt i de kommuner og regioner der inngripende tiltak har vært avgjørende for å
holde kontroll over smittespredningen.
Forslaget innebærer et brudd på tidligere vedtatte prinsipper om at kommunen har
ansvar for smitteverntiltak mens staten har tatt ansvar for de økonomiske
konsekvensene. Regjeringen har vært tydelige og sagt at kommunene skal
kompenseres krone for krone for corona-relaterte utgifter. Her foreslås det en ny
kompensasjonsordning hvor kommunene skal bidra med medfinansiering. Videre
innebærer forslaget stor økonomisk risiko for kommunene siden ordningen er
rammefinansiert og tilskudd vil bli avkortet dersom det er stor pågang.
Kommunene er allerede i en ressursmessig krevende situasjon som følge av Covid19. I motsetning til staten har ikke kommunen mulighet til å vesentlig øke sine
inntekter for å dekke uforutsette utgifter. Kommunal medfinansiering vil derfor gå på
bekostning av kommunal tjenesteleveranse.
Det er effekten av reell omsetningssvikt, som er den største utfordringen til bedrifter i
de kommunene og regioner som opplever store lokale smitteutbrudd. Næringslivet er
ikke opptatt av kommunegrenser. Det er viktig at bedrifter i ulike kommuner ikke
opplever forskjellsbehandling. Slik ordningen er innrettet vil det være vanskelig å
sørge likebehandling av lokalt næringsliv i hele landet, da utforming av ordningen er

delegert til den enkelte kommune. Samordning av søknadsbehandlingen vil også
bety at arbeidet organiseres slik at man lettere avdekker eventuelle forsøk på å
misbruke ordningen.
Krav om lokal medfinansiering vil dessuten gi kommunene et insentiv til ikke å
iverksette lokale smitteverntiltak som kan ha negative økonomiske effekter fordi man
da blir ansvarlig for å administrere en ordning hvor man i tillegg må bidra med
finansiering. Prinsippet om at det er statens ansvar å iverksette bedriftsrettede
kompensasjonsordninger må opprettholdes.
Det er i forslag til ny ordning lagt inn vurderingskriterier som vil være tidkrevende og
vanskelige for den enkelte bedrift å sette seg inn i, og ressurskrevende for
kommunen å følge opp både økonomisk og faglig. Verken næringslivet, de nasjonale
eller lokale myndigheter er tjent med at ekstra ressurser nå brukes til oppfølging av
en kompensasjonsordning fordi den har en unødvendig komplisert innretning.
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Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 68 kommuner inkludert
Oslo kommune samt de to fylkeskommunene Viken og Innlandet. Samarbeidsalliansen jobber for at
Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

