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Vi mener det er viktig at vi etablerer felles arena for å dele

erfaringsutveksling av krisen næringen står ovenfor i 

Hallingdal

Felles arena for dialog.
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Vi har en unik mulighet med det felleskapet Hallingdal har i dag, vi har 

flere store prosjekter sammen der vi på mange måter drar i en felles 

rettning.

Vi har i felleskap i mye større grad mulighet til å påvirke myndighetene 

om vi kan sende felles innspill på tiltak som er viktig for regionen og den 

enkelte næring

• Innspill på kompensasjonsordningene

• Permitteringsordninger

• Tiltakspakker for næringen

• Distriktsutviklingsmidler

• Eventuelt felles prosjekt via Regionrådet på POST Corona

Rolle med regionrådet og næringen



Viktige oppgaver nå

* Tilrettelegge felles arena slik at vi kan via regionrådet

ha dialog med politikere på

Stortinget.

• Legge til rette slik at vi kan få dialog med ulike 

komiteene på Stortingen

• Næringskomiteen

• Finanskomiteen

• Buskerudbenken

• Næring og tannhelse Viken

• Fylkesrådet i Viken 
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Hallingdal bør nå i felleskap lage et prosjekt der vi i felleskap skal jobbe 

for å løfte reiselivet igjen. For veldig mange næringer i Hallingdal så går 

ting bedre en noen gang da de i stort lever av nordmenn som sitt kunde 

grunnlag. For disse vil de gå bra for i tiden framover også.

Men vi bør nå ta ballen å lage en plan slik at når vi ser at ting begynner å 

lette så bør vi effektivisere den planen vi har laget. Jeg tror ikke Norge 

selv har en løsning nå på hvordan dette skal løses.  Men vi i Hallingdal 

kan være i forkant  der vi kan legge en egen plan for regionen som vi så 

lagge godt kjenner

Framtiden er uforutsigbar



Innspill på tiltak

• Innspill til permitteringsordningen gå fra

10 dager til 2 dager.

• Etablere lønnstilskudd på 15000kr pr 

mnd. Pr ansatt som tas tilbake fra 

permisjon

• Spille inn likviditetstilskudd til 

kommuner som er spesielt hardt 

rammet av arbeidsledighet. Ordningen 

bør brukes slik at den næringen som er 

hardest rammet er søknadspliktig. (bruk 

NACE koder)



Innspill på tiltak

• Kontingenten til 

destinasjonsselskapene bør innlemmes 

i kompensasjonsordningen som faste 

ungårlige kostnader.

• Legge til rette for tilskuddsordninger for

destinasjonsselskap slik at de kan gjøre 

kritisk viktige oppgaver på vegne av en 

felles næring DEL 1 Vinter 21, DEL 2 

sommer/høst 2021, DEL 3 Vinter 21/22



Innspill på tiltak

• Lav MVA for heiskort, overnatting, 

aktiviteter og transport ut 2021

• Lav mva for servering mat i 2021

• Spille inn til fylkeskommunen at

tiltakspakkene som Fylkeskommunen

får fra staten bør treffe bedriftene som 

er spesielt rammet av Corona (bruk 

NACE koder)
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Takk for oppmerksomheten!


