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Mandat beredskapsråd for næringslivet 

ordfører Sigurd Stormo har 20.mars 2020 gitt følgende mandat: 

 

Situasjonen for næringslivet er utfordrende som følge av utbruddet av Korona viruset. Det er ulikheter 

mellom bransjer og individuelle variasjoner hvilke konsekvenser den enkelte bedrift opplever. Noen 

bedrifter er allerede rammet av bortfall av inntektsgrunnlaget, og for de aller fleste andre er 

situasjonen preget av usikkerhet. Nasjonale myndigheter har satt i verk en rekke tiltak for å lette 

situasjonen for bedrifter og ansatte, men situasjonen er fortsatt utfordrende for næringslivet. Det er 

derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og kommunalt. 

Meløy kommune har derfor opprettet et beredskapsråd for næringslivet i Meløy. Dette består av 

Sigurd Stormo, Liv Toril Pettersen og Stine Estensen. Utvidet beredskapsråd er styret i Meløy Utvikling 

KF. Nødvendige tjenester kan kjøpes eksternt. 

  

Kritiske samarbeidspartnere: 

Lokalt: NAV Meløy 

Regionalt: NHO Nordland, Nordland fylkeskommune, fylkesmann, LO Nordland 

Nasjonale myndigheter 

  

Beredskapsrådet får i oppgave å følge situasjonen for næringslivet i Meløy fortløpende, og gi innspill 

til relevante aktører og beslutningstakere om treffsikre tiltak for å avhjelpe situasjonen og unngå 

konkurser og tap av arbeidsplasser i Meløy. Rådet har følgende mandat: 

 

 1. Kartlegge og oppdatere status for næringslivet i Meløy fortløpende for å inneha en så god 

forståelse av situasjonen som mulig. 

 2. Kartlegge hvordan tiltak som settes i verk av de nasjonale myndighetene treffer ulike bransjer og 

bedrifter i Meløy. 

 3. Vurdere og foreslå ytterligere nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen for næringslivet 

 4. Gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå for å sikre 

ytterligere nødvendige tiltak.  

 5. Vurdere tiltak på kommunalt nivå. 

 

Organisering av arbeidet 

Fast arbeidsgruppe bestående av 3 personer; ordfører Sigurd Stormo, daglig leder Meløy 

Næringsforum, Liv Torill Pettersen og daglig leder Meløy Utvikling KF, Stine Estensen. 

 

Faste online møter på teams tre ganger i uken i perioden fra 20.mars til 22.mai. 

Etter dette nedtrapping til en gang pr. uke 

 

Det ble satt opp ukentlige aktivitetsplaner for arbeidet, fra uke 13 til uke 24. 
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Oppsummering 

Regjeringen innførte kraftfulle tiltak i Norge 12.mars for å sikre liv og helse og hindre smittespredning 

av Korona viruset. Alle skoler og barnehager ble stengt. Serveringssteder, frisører, treningssentre  o.l. 

stengte og arbeidstakere skulle bruke hjemmekontor hvor det var mulig. Nasjonale reiserestriksjoner 

ble innført, og grensen stengt for utlendinger. Vi måtte alle holde avstand og ta vare på hverandre, 

det ble mobilsert til Norges største dugnad. Fra 20.april startet en gradvis gjenåpning av samfunnet. 

 

Meløy kommune satte krisestab og opprettet beredskapsråd for næringslivet. Denne rapporten 

omhandler beredskapsrådets arbeid i perioden 20.mars til 1.juli 2020. 

 

Arbeidslivet ble rammet, antall permitterte økte fra 9 til 180 personer, antall ledige fra 65 til 206 og  

antall delvis ledige til 134. Situasjonen ved utgangen av juni er 70 permitterte, 67 helt ledige og  83 

delvis ledige.  

 

De næringene som ble hardest rammet var  reiselivet, transport, og de fleste tjenestetibyderne fra 

frisører til ingeniører. Store deler av detaljhandel opplevde også svikende omsetning, med unntak av 

dagligvarer og byggevarer.  

 

Mantra ble «hold hjulene i gang» .   

 

Utgangspunktet for arbeidet var digital kartlegging av næringslivet og oppfølging via teamsmøter. 

Kommunikasjon via teams ble viktig for å få og dele informasjon, både med enkeltbedrifter og 

bransjer.  

 

I rapporten er det oppsummert  de ulike finansielle tiltak bedriftene har benyttet, og i vedlegg gis 

oversikt over nasjonale og regionale finansielle tiltak.  

 

Meløy har gitt flere innspill til fylksråd, Stortingsrepr. og regjering på  særlige lokale behov, dette er 

nærmere omtalt i rapporten. Det er igangsatt lokale tiltak for ytterlige holde hjulene i gang; 

markedsføring av reiseliv  og varehandel, kompetansetiltak og ekstra midler til kommunale 

byggeprosjekt.  

 

Regjeringen og virkemiddelapparatet har i perioden gått fra krisepakker til omstillingspakker, og disse 

må følges opp i  høst for å støtte aktivitet og utvikling i Meløys arbeidsliv. Tiltakspakker i revidert 

nasjonalbudsjett 19.juni viser en rekke tiltak som omfatter næringslivet. De mest aktuelle for Salten 

og Meløy er listet opp i vedlegg 2. Siste rapporter fra NHO i juni viser at reiselivet var den næringen 

som ble først og hardest rammet av koronapandemien, og er den som vil bruke lengst tid på å komme 

tilbake til en slags normal tilstand.   
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1. Kartlegge og oppdatere status for næringslivet i Meløy 

 

Lokalt er det gjennomført to digitale spørreundersøkelser, den første rettet mot næringslivet generelt 

og den andre spesifikt mot reiselivsaktørene.  

 

Tilvarende undersøkelser har vært gjennomført regionalt og nasjonalt, og funnene herfra støtter de 

konklusjoner vi har gjort lokalt. 

 

Fra NAV har vi hentet statistikk over permitterte og arbeidsledige. 

 

 

Kartlegging av situasjonen for næringslivet i Meløy 24.03.2020 

Koronasituasjonen har berørt de aller fleste bedriftene i Meløy på en eller annen måte, men 

situasjonen variere betydelig mellom ulike bransjer. Det synes som om landbruk, fiskeri og havbruk i 

stor grad går som normalt. De større bedriftene innen industri og produksjon opprettholder også sin 

virksomhet. Eksportnæringene får dessuten drahjelp av lav kronekurs. Det er fortsatt stor aktivitet 

innen bygg- og anleggsbransjen, der de fleste store prosjektene i både privat og offentlig regi går som 

planlagt. Bedriftene opplever visse utfordringer pga foreldre som er hjemme med barn og ansatte som 

er i karantene, men det er ikke rapportert som et stort problem. 

 

De næringene som opplever de største utfordringene er reiseliv, overnatting og serveringsteder, 

varehandel og privat tjenesteyting som har fått påbud om å stenge ned virksomheten. Disse 

næringene er i utgangspunktet sårbare fordi de fleste bedriftene er små og har varierende grad av 

lønnsomhet og dermed få reserver å tære på. Meløy har også mange reiselivsbedrifter som er i en 

oppbyggingsfase med betydelige låneforpliktelser. Dette gjør likviditetssituasjonen anstrengt, og det 

er behov for snarlige tiltak. 

 

Tiltakene som er satt i verk fra nasjonale myndigheter har vært viktig for bedriftene i Meløy, særlig 

endrede permitteringsregler, redusert arbeidsgiverperiode ved sykdom/omsorgspenger, samt 

tiltakene som er satt i verk for selvstendig næringsdrivende (kompensasjon for inntektsbortfall og rett 

til sykepenger/omsorgspenger). Undersøkelsene har avdekket at det er behov for ytterligere tiltak for 

å avhjelpe bedriftenes situasjon. Særlig små bedrifter og selvstendig næringsdrivende er i en vanskelig 

situasjon mht. hvorvidt de skal stenge ned bedriften helt for å redusere utgifter i størst mulig grad eller 

fortsette driften for å kunne få noen inntekter. Noen av disse har tatt ut lite lønn for å kunne investere 

overskudd i bedriften og vil dermed få svært lite fra lønnskompensasjonsordningen som 

myndighetene har satt i verk. 

 

Kartleggingen viser at det er behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe situasjonen for næringslivet. 

Dette kan være tiltak både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I våre undersøkelser er et tre tiltak 

som skiller seg ut som særlig viktige. For det første støtteordninger som kompenserer for faste 

løpende utgifter ved inntektsbortfall, for det andre lettelser i statlige avgifter som arbeidsgiveravgift 
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og mva. og for det tredje lettelser i kommunale avgifter. Beredskapsrådet vil ha en nærmere 

gjennomgang og diskusjon av mulige tiltak med tanke på innspill til nasjonal og regionale myndigheter, 

og hva som eventuelt kan gjøres lokalt. 

 

Koronasituasjonen har naturlig nok ført til stor usikkerhet i næringslivet. Hvilke konsekvenser det vil få 

framover for næringslivet, avhenger av varighet av korona-utbruddet og om restriksjonene som er 

innført opprettholdes over tid. Det blir viktig med tiltak som kan trygge næringslivet, og at en 

opprettholder aktivitet i de delene av samfunn- og næringslivet der det er mulig innenfor dagens 

restriksjoner. Det er selvsagt viktig med nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronapandemien, 

men det er også viktig å holde hjulene i gang i den grad det er mulig. Da vil vi også ha bedrifter som 

kan gi tilby arbeidsplasser og sysselsetting når situasjonen vender tilbake til det normale igjen. 

 

 

Kartlegging mot reiselivsaktører i Meløy 24.04. 2020  

16 bedrifter var med i undersøkelsen, småbedrifter med mellom 1 og 9 ansatte. Ca 50% hadde ikke 

startet sesongen, og 3 var stengt pga korona. Næringa opplever stor usikkerhet rundt 

sommersesongen. Det utenlandske markedet ansees som tapt, dette tilsvarer 40% av omsetningen. 

Hovedsegmentene i det norske markedet ansees også som tapt, hele 60%. Smitteverntiltakene vil i 

tillegg reduserte kapasitetsutnyttelsen. Konsekvensene blir at næringa ikke tar inn ekstra personell for 

sesongen, reduserer tilbud og åpningstider. Alle har planer om å åpne, men 60 % vil ha et redusert 

tilbud.  

 

Den finansielle situasjon er kritisk for 6 av bedriftene. 5 bedrifter har permittert 75% eller mer.  75% av 

bedriftene har behov for finansiell støtte. De økonomiske tiltakspakkene som er lagt fram treffer ikke 

hos 80% av bedriftene. Oppsummert mikro,sesong og nystartede faller utenfor dagens pakkeløsninger.  

 

Det er kommet mange digitale kompetansehevingstilbud til næringa finansiert med statlig 

koronastøtte. Bedriftene har i liten grad benyttet seg av dette, et flertall vil vurdere det, men for 1/3 

av bedriftene er det ikke aktuelt. 

 

Reiselivsnæringa i Meløy har endret sin markedsføring og gjort produkttilpasninger for å møte et 

endret marked og smittevernsreglene. 
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Registrerte arbeidsledige og permitterte, kilde nav.no 

 

Situasjonen ved utgangen av juni er 70  permitterte, 67 ledige og  83 delvis ledige. Det høyeste antallet 

registrerte er 180 permitterte, 206 ledige og 134 delvis ledige i Meløy våren 2020.  

 

Tabellen viser utviklingen for permitterte og helt ledige i Meløy fra januar til mai 2020. 

 

 
 

 

A. Permitteringer 

Hele 104 bedrifter i Meløy varslet om permitteringer av i alt 239 arbeidstakere i perioden fra 16.mars 

til 13.april. Resultatet ble noe bedre. 

 

Antall permitterte var lavest i februar med 9 registrerte og på sitt høyeste i april med 180 registrerte. 

Fordelt på næringer lå overnatting og servering øverst med nesten 50% av de ansatte. Tekniske 

tjenester kom på neste plass med overkant av  20 % av de ansatte permittert. 

 

I tabellene nedenfor vises permitteringer for perioden januar-mai, sammenlignet med fylket og etter 

yrkesgrupper.  
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B. Ledige 

Ledigheten i Nordland forsetter å synke i juni, og ligger laveste i landet. Meløy ligger under snittet for 

Nordland.  

 

I tabellene vises helt arbeidsledige for januar- mai, og sammenlignet med Nordland og Norge. Meløy 

har fulgt samme forløp som landet med høyest antall ledige i mars, og en jevn nedgang i antall ledige 

etter dette. 
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 2. Bruk av finansielle tiltak i Meløy. 

 

Her er en samlet oversikt over finansielle korona tiltak til bedrifter i Meløy. I tillegg til dette har det 

vært generelle lettelser i statlige avgifter, mulighet for lånegarantier og utbetalinger av dagpenger til 

permitterte og arbeidsledige. 

  

Kommunale finansielle tiltak til næringslivet 

1. Handelsportal.no for Meløy, finansiert med tilskudd 40.000 kr.  

2. Markedsføring reiseliv, 25.000  kr til Visit Bodø sommerkampanje 2020 Salten 

3. Markedsføring reiseliv, 62.500 kr til Destinasjonsfilm Meløy 

4. Driftgaranti for å sikre regular rutetrafikk med båt til Svartisen sommeren 2020 

5. Kommunestyret bevilget i mai ekstramidler til prosjekter i 2020 som stimulerlingstiltak (vei og 

bygg) for næringslivet tilsvarende 15,1 millioner kr. 

6. Kommunale lån til bedrifter er innvilget rente og avdragsutsettelser. 

 

Regionale og statlige finansielle tiltak til næringslivet  i Meløy 

1. Permitterte har rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene man er permittert.  

Gjennomsnittsutbetalingen pr. person er 20.200 kr. I Meløy har 150 personer fått utbetaling fra 

ordningen. 

2. Kontantstøtte tildelt selskaper i Meløy pr. 22.juni 2020 : 50 bedrifter mottatt støtte 1.441.037 kr. 

3. Utbetalt kompensasjon frilansere og selvstendig næringsdrivende med et gjennomsnitt på i alt 

28.200 kr. for mars,april og mai. I Nordland har 481 personer mottatt kompensasjon og 8 av disse 

er fra Meløy. 

4. BIO (bedriftsintern opplæring)midler tildelt varehandel i Meløy 279.650 kr.  

5. Gratis kurs til reiselivsnæringen via IN, Visit Bodø m.flere – benyttet av lokale reiselivsaktører. 

6. Bedriftene fritatt for medlemskontigent for 2020 i Visit Bodø.  

7. I juni besluttet Regjeringen et kommunalt næringsfond på 600 mill, Meløy kommunes tildelte 

andel 1 448 259 kr.   

 

Innovasjon Norge har i 2020 tildelt 7.660.000 kr. til seks Meløy bedrifter. Dette er ordinære tilsagn og 

ikke knyttet til korona.  
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3. Vurdere og foreslå nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen for 

næringslivet 
 

Kommunikasjon med næringslivet ble gjennomført via teamsmøter med varehandel, bygg og anlegg 

og reiselivsaktørene. For reiseliv ble dette holdt ukentlig fra 22.april til 10.juni. Det ble også avholdt 

teams møter med enkeltaktører og med bedriftsledere på telefon. 

 

For informasjon ut ble Meløys kommunes nettside, lokalavisa og MNF medlemmerslister 

hovedkanalene.  

 

Vi holdt også dialogen gjennom teamsmøter med næringsnettverket i Salten og næringsforeninger i 

Nord. Gjennom Nav ble vi oppdatert på arbeidsmarkedstallene. 

 

Kommunikasjonen viser at det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Bedrifter som ble pålagt å 

stenge har mistet inntekstgrunnlaget fra den ene dagen til den andre, og er naturlig nok i en vanskelig 

situasjon. 

 

Reiseliv, overnatting og servering 

Reiselivsnæringen har opplevd massiv kansellering av bestillinger, og er i en svært utsatt situasjon. De 

fleste står uten inntekter de neste 2-3 månedene pga. avbestillinger, og sommersesongen er svært 

usikker. Lite tyder på at utenlandske turister vil komme tilreisende som normalt denne 

sommersesongen. I hvilken grad norske turister og lokalbefolkningen kan kompensere noe for dette, 

er høyst usikkert. Dermed risikerer mange reiselivsbedrifter å stå uten vesentlig inntektsgrunnlag fram 

til neste vår/sommer.  

Serveringsteder mistet umiddelbart en stor del av sin omsetning da restriksjonene ble innført for å 

hindre nærkontakt mellom mennesker. De fleste har stengt ned virksomheten, men det drives enda en 

viss cateringsvirksomhet.  

 

Varehandel 

Varehandel er også i en utsatt posisjon. Flere har stengt og permittert pga. lav omsetning. Dagligvare, 

apotek og byggevarer har fortsatt grei omsetning. De øvrige har fått betydelig reduserte inntekter. 

 

Fiskeri og landbruk 

Landbruksnæringen produserer som normalt. Hvis situasjonen vedvarer, kan de få utfordringer med 

tilgang til sesonghjelp fra utlandet. 

I fiskerinæringen pågår vinterfisket som normalt med god avsetning på torsk og sei til salting og 

henging. Markedet for ferskfisk er mer utfordrende fordi fiskemarkeder og restauranter i Europa er 

stengt ned. Dette kan bli en utfordring utover våren. Næringen får drahjelp av lav kronekurs. 

Havbruksnæringen produserer foreløpig som normalt, men det er visse utfordringer knyttet til 

omsetning pga. redusert etterspørsel i enkelte markeder (som restaurant og matmarkeder) og 

utfordringer mht. logistikk. 
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Bygg- og anleggsbransjen 

Byggeprosjekter går tilnærmet som planlagt både i privat og offentlig regi. Unntaksvis er prosjekter 

satt på vent, først og fremst pga. manglende kapasitet hos oppdragsgiver eller ønske om å utsette 

«ikke nødvendige» oppdrag. En viss usikkerhet om hva som skjer videre hvis det blir utsettelser eller 

kanselleringer av en større del av oppdragsmengden. 

 

Industri 

I de større bedriftene går produksjonen som vanlig. Små industrien har enda oppdrag, men økende 

usikkerhet framover knyttet til hvorvidt leveranser kanselleres. Det meldes også om økende priser på 

råvarer pga. lav kronekurs. Dette kan gi betydelige utfordringer etter hvert. 

 

Tiltak 

Bedriftene bekrefter inntrykket fra spørreundersøkelsen angående tiltak som har hatt god effekt, men 

etterlyser tiltak som kan kompensere i en situasjon der inntektene har falt bort, mens faste utgifter 

opprettholdes. De etterlyser også reduksjoner i offentlig skatter og avgifter. Flere trekker også fram at 

det er viktig at aktivitet går som vanlig i den grad det er mulig innenfor restriksjonene myndighetene 

har pålagt samfunns- og næringsliv.  
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 4. Gi innspill til beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå for å 

sikre nødvendige tiltak.  

 

Innspill om reiselivet i distriktene – vedlegg 3, brev og svar 

Til Regjeringen, Stortingsrepresentanter og fylkesrådet ble det sendt innspill om situasjonen  

for reiselivsnæringen i distriktene. Nasjonale og regionale myndigheter har vist stor evne til å handle 

raskt for å sette i verk tiltak for et næringsliv i krise som følge av koronasituasjonen. Det er imidlertid 

næringer og bedrifter som er hardere rammet enn andre og som har behov for ytterligere tiltak som er 

bedre tilpasset deres situasjon. Vårt innspill gjelder reiselivsnæringen som opplever at tiltakspakkene i 

liten grad treffer dem. Vi vil derfor be om at det iverksettes ytterligere tiltak raskt.  

 

Vi mener følgende er særlig viktig: 

• Tydelige signaler om mulighetene for å reise mer fritt innenlands i sommer.  

• Mer treffsikre tiltakspakker for reiselivsnæringen: 

o Bedre tilpasning av tiltakspakkene til sesongbedrifter. 

o Fjerne egenandelen på 10 000 kroner i kompensasjonsordningen. 

o Forlenge kompensasjonsordningen til over sommeren. 

o Utvide kompensasjonsordningen slik at flere bedrifter kommer inn under ordningen. 

o Vurdere lønnstilskudd til ansatte. 

• Nasjonal veileder for smittevern for reiselivsnæringen som gir lik praksis for camping, 

overnatting, spisesteder og opplevelser i alle kommuner. 

• Ansvaret for overholdelse av smittevernreglene tillegges besøkende. 

 

Norwegian Crystals 

Stortingsrepresentantene fra Nordland har fått en direkte henvendelse med anmodning om 

umiddelbar hjelp til lønnsomme industriabeidsplasser. Denne ble sendt fra ordfører, styreleder og 

hovedtillitsvalgt i selskapet. 

 

Fylkesrådet ba om innspill  

Fylkesrådet i  Nordland arbeider opp mot nasjonale myndigheter for å styrke tiltakspakkene som 

iverksettes for å avbøte situasjonen for arbeidstakere og næringsliv i  fylket som en følge av 

koronatiltak. Det arbeides nå med å se hvilke prosjekter i  fylkeskommunal regi som kan iverksettes på 

relativt kort sikt. Dette kan være fylkesvegprosjekter, nybygg av videregåendeskoler og annet. 

Vi ønsker også å  få oversikt over større byggeprosjekter som kan fremskyndes i kommunene. 

 

Prosjekter som ble foreslått fra Meløy kommune:  

1. FV 17 Ørnes-Glomfjord 

2. Reipå Havn 

3. Fiberutbygging  

4. Overfart Svartisen -prosjekt hvor reguleringsplan nå startes opp  
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 5. Vurdere og igangsatte tiltak på kommunalt nivå. 

 

Endret markedsføring reiseliv 

Visit Bodøs Sommerkampanjen Bodø og Salten 2020 er et av hovedtiltakene som skal bidra til lokal og 

nasjonal reiselyst sommeren 2020. Det søkes markedsstøtte fra kommunene i Salten på tilsammen kr. 

300.000, med en fordeling der en har tatt utgangspunkt i kr. 4,- per innbygger. Den omsøkte støtten vil 

gå til innholdsproduksjon, økt rekkevidde og synlighet og et større fokus på vertskapet og informasjon 

rettet mot både besøkende og lokalbefolkning. 

Meløy innvilget omsøkt beløp til Sommerkampanjen 2020.  

Smitteverntiltak 

Her har det kommet nasjonale retningslinjer, og generelle råd til hele befolkningen. De ulike næringer 

har utarbeidet egne standarder. For reiselivsbransjen har NHO utabeidet veiledere for  håndtering av 

smitteverntiltak for opplevelser, overnatting, camping og servering. Reiselivet opplevde likevel 

usikkerhet rundt håndtering av karantenebestemmelser og reisende.  

Meløy utarbeidet en tilleggsplakat rettet mot turister. Vedlegg 4 

Kompetanseheving  varehandel  

Nordland fylkeskommune har fått ekstra midler til bedriftsintern opplæring som følge av korona-

krisen. Dette er en god ordning for bedrifter som har behov for kompetanseheving i bedriften, og som 

dekker inntil 70 % av kostnadene. Det er også mulig å legge inn eget arbeid som egeninnsats i 

opplæringen. Fylkeskommunen prioriterer visse bransjer, men det er fullt mulig også for bedrifter 

innen andre bransjer å søke om midler. Dette kan f.eks. gjelde kompetanseheving innen digitalisering - 

noe som er svært aktuelt for mange bransjer. 

10 bedrifter innen varehandel ønsket et skreddersydd kursopplegg. Dette ble tilrettelagt og prosjektet 

fikk invilget midler. Programmet gjennomføres høsten 2020. 

Nettside varehandel 

Beredskapsrådet for næringslivet i Meløy har ønsker om økt synliggjøring av lokale vare- og 

tjenestetilbud. Det har derfor blitt etablert et eget nettsted: www.meloyhandel.no. Nettstedet er en 

portal som markedsfører butikker, serveringssteder og øvrige bedrifter som tilbyr varer og tjenester i 

Meløy. Bedriftene presenteres på nettsiden med navn, logo, vareutvalg/tjenestetilbud, 

kontaktinformasjon og muligheter for hjemlevering av varer og tjenester for de dette er aktuelt for. 

MNF står ansvarlig for prosjektet, og har påtatt seg drift av nettstedet; www.meloyhandel.no 

Samarbeidspartnere er: Meløy kommune, Meløy Utvikling KF, Meløy Frivilligsentral og Ny Næring. 

Prosjektet er innvilget lokale midler. 



 

 

16 

 

Ekstra midler til kommunale byggeprosjekt 

Oppdragsmengden er grei i bygg og anleggsbransjen, men for flere er det kort tidshorisont på 

oppdragene og situasjonen framover er usikker. Generelt behov for flere, gjerne større, prosjekter 

innen bygg og anlegg for å sikre «normal» drift utover året.  

Meløy kommunes planlagte utbyggingsprosjekter 2020-2021 

A) Kommende prosjekter i regi av Meløy kommune. Følgende prosjekter ligger inne i denne planen: 

• Bredbåndsprosjekt i Bjærangen (4 mill, hvorav 2 mill fra Meløy kommune) 

• Veiutbygging/ekstra vedlikehold (5,25 mill –budsjett 2020) 

• Prosjekter vannverk, sjøledning, høydebasseng (48,5 mill – budsjett 2020-23) 

• Glomfjord Vannverk (30 mill i budsjett – straks ferdigstilt) 

• Ny støttemur Spildervika (4,25 mill i budsjett – pågår) 

• Idrettsveien (10 mill i budsjett – oppstart august, samarbeid Meløy kommune og Reipå Knuseri) 

• Aspdalen (13,249 mill i budsjett – pågår) 

• Reipå havn (16 mill, hvorav 8 mill fra Meløy kommune) 

 

B) Det er innvilget 7,1 mill i en ekstrabevilgning, hvor disse prosjektene er fremmet; 

• Trafikksikkerhet Enga skole (1,1 mill.) 

• Gamle Neverdal barnehage – riving (3 mill) 

• Utsikten Barnehage (2 mill) 

• Toaletter Glomfjord skole (1 mill pga underfinansiering, ferdigstilt) 

 

C) Det er innvilget 8,0 mill i en ekstrapakke til oppgradering av kommunale veier og bygninger. 

Formannskapet har bedt om at om at prosjektene tilrettelegges slik at lokalt næringsliv gis muligheter 

til deltagelse innenfor gjeldende anbudsregler. 

 

Vedlegg 

1. Vedtatte tiltakspakker fra regjeringen og fylkeskommune, utarbeidet av BRUS og Bodø 

Næringsforum 21.april.  

2. Tiltakspakker i revidert nasjonalbudsjett 19.juni, oversikt fra Næringsnettverket i Salten 

(NNS). 

3. Brev til Regjeringen m.fl. ad reiselivet i Meløy, svarbrev fra fylkesråd og fra 

næringsministeren. 

4. Smittevern reisende til Meløy sommeren 2020, lokal plakat. 

5. Oversikt koronatiltak fra Innovasjon Norge Nordland 
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1. Vedtatte tiltakspakker fra regjeringen og fylkeskommune, utarbeidet av BRUS og Bodø       

Næringsforum 21.april  

• Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet  

Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uungåelige faste utgiftene til bedrifter som er 

sterkt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen skal vare i 2 måneder med mulighet for forlengelse. 

Stortinget skal neste uke jobbe mer kompensasjonsgrad og grenser for støtte i  denne ordningen, 

melder regjeringen. 

 

• Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner  

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd 

med 500 mill. kroner. 

 

• Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. Kroner 

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, 

nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal 

rettes mot likviditetslån. 

 

• Rentestøttefond – 300 mill. kroner  

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i 

rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. 

 

• Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner  

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og 

vekstselskaper. 

 

• Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner  

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at 

forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes. 

 

 

• Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner  
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Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for 

bedrifter i tidlig fase. 

 

• Forlenget dagpengeperiode for oppsagte  

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet 

dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden 

som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som 

har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og 

permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens 

de søker jobb. 

 

• Forlenget dagpengeperiode for permitterte  

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og 

sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt 

for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte 

utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni. 

 

• Forskutteringsordning dagpenger  

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som 

har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at 

dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved 

arbeidsløshet og permittering. 

 

• Kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger  

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 

 

• Økt adgang til egenmelding  

Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale fra dag 4 

 

 

• Sykepenger til selvstendig næringsdrivende  
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Også selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for 

koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding 

til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende. 

• Sykepenger til frilansere  

Også frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert 

sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og 

velferdsetaten fra frilanseren. 

 

• Vurdering av behov for forlengelse av varighetskrav for diverse ytelser (varsles), dvs. 

forlengelse utover det som alt er regulert for AAP i §5-1 i forskriften 

 

• Redusert lav merverdiavgiftssats  

Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 

2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en 

merverdiavgiftssats på 12 prosent. 

 

• Redusert arbeidsgiveravgift  

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. 

Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der 

det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner. 

 

• Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere  

Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 

2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli. 

 

• Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)  

Forfallsfristen for andre termin for upersonlige skattytere (selskap mv.) er utsatt fra 15. april til 1. 

september 2020. Kraftforetak vil likevel ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig 

inntekt. 

 

• Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter  
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Som tidligere varslet, jobbet regjeringen med en lånegarantiordning for små- og mellomstore 

bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere tå tilgang på 

penger og komme seg gjennom denne krisen. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. 

Bankene kan nå ta dette i bruk. Regjeringen jobber videre med en utvidelse av hvilke bedrifter som 

kan få lån under ordningen. En slik utvidelse vil fastsettes i forskrift, og må også godkjennes av ESA før 

den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke. 

(lenke PM) 

 

• Statens obligasjonsfond til hjelp for store virksomheter  

Folketrygdfondet har i dag fått sitt mandat for Statens Obligasjonsfond, og Folketrygdfondet kan nå 

låne penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån. Fondet opprettes etter modell fra finanskrisen, 

men er tilpasset utfordringene vi nå står i. Tidligere erfaringer har vist at dette tiltaket kan bidra til et 

mer velfungerende marked for kredittobligasjoner.  

 

• Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper .  

Etter gjeldende regelverk vil aksjonærer kunne måtte betale en kurs som er kunstig høy i dagens 

situasjon ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper. I dag er det kommet på plass hjemmel slik at det 

kan fastsettes forskrift som åpner for innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at 

tilbudsprisen for pliktig tilbud er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon. 

 

• Økt tilskudd miljøteknologiordningen 184,5 mill kroner  

• 50 millioner til klyngeprogrammet - sikre drift 

• Finansskatten gis utsettelse 2 termin fra 15 mai til 15 august 

• Det gis mulighet for tilbakeføring av inntill 30 millioner i underskudd 2020 mot overskudd i 

2019 

• Det gis utsatt formuesskatt hvis negativt årsresultet 2020  

Innovasjon Norge har fått en utvidet oppdag knyttet til Grundere gjennom: 

- Økt marketsstilskudd 

- Økt komersialiseringstilskudd 

- Økt oppstartslån  

- Økning i mentorordningen  
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Det vil være hensiktsmessing at grundere tar direkte kontakt med Inovasjon Norge. 

 

I tillegg er låneordningen til Inovasjon Norge forbedret  slik at en kan søke om avdragsutsettelse, 

redusert krav til sikkerhet for lån, økt fleksibilitet for å få lån sett opp mot statstøtteregelverk samt 

direse rentelettelser.  

 

Nordland fylkeskommune 

 

• 6 millioner til bedriftsintern opplæring.  Ordningen skal organiseres opp mot småbedrifter som 

kan iverksete kompetansehevende tiltak internt i bedriften.  Bedriftene må definere hvilke tiltak som 

ønskes gjennomført og det skal være en lavere terskel for å kunne få denne støtten. 

 

• 19 millioner til mobilisering til forskning og utvikling 

- Fylkeskommunen skal utlyse og behandle søknader innenfor en ramme på 5 millioner 

- Etterfølgende utlysing av 14 millioner gjennom regionalt forskningsfond Nordland hvorav 

søknader fra bedrifter vil bli prioritert innenfor rammen av 5 millioner 

 

• 12 millioner for å styrke det regionale innovasjonssystemet 

- 6 millioner til destinasjonsselskapene i Nordland – dette medfører at medlemsbedriftene til 

Visit Bodø ikke vil måtte betale medlemskontigent 2020 

- Kontingenten for 2021 ønkes ikke 

- Ordningen skal gå til styrking av rådgivningen til bedriftene i Nordland gjennom 

innovasjonsselskapene, altså de selskapene som tilbyr tjenester fra SIVA. 

 

I tillegg har Nordland fylkeskommune opprettet en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendige 

næringsdrivende som administreres i fylket av Kunnskapsparkene i Helgeland og Bodø, samt Egga 

utvikling. Telefonnr til hjelpetelefonen er 400 18 656. 
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2. Tiltakspakker i revidert nasjonalbudsjett 19.juni, oversikt fra næringsnettverket i Salten. 

 

• Klima og energi, 50 mill ekstra til klimainnsats for kommunene 

• Natur og friluft, fremmede arter, søkbare midler 13,3 mill 

• Sirkulær økonomi 100 mill (meste øremerkede prosjekt) og 40 mill til forskning 

• Næringsfond i kommunene, Nordland 74,8 mill (kommunalt næringsfond) 

• 2,5 milliarder til vedlikehold av kommunale bygg. Disse er fordelt etter antall innbyggere, og 

informasjon for din kommune foreligger. 

• 1,85 milliarder fordelt kultur 650 og idrett/frivillige 850. Kulturavdelingen er veien til disse 

midlene. 

• 120 mill til hydrogensatsing energi X programmet, prosjekt innenfor transport. 

• 3,6 milliarder grønn skipsfart, el./hydrogen, søknadsbasert for bedriftene, Miljø dept. 

• Grønn luftfart- Hydrogen/el. 

• 1 milliard ekstra i 2 år til fornyelse/omstilling via IN, SIVA og Forskningsrådet 

• ENOVA 2 milliarder ekstra til leverandørindustri, teknologi til maritime næringer og fornybar 

energi. 

• Styrke utviklingstiltak, næringsfond reiseliv, 600 mill (kommunalt næringsfond) 

• 250 mill IN, tilskuddordning for smittevern – dette bør sjekkes mot næringa. 

• 250 mill vedlikeholdsordning til sesongbedrifter, sertifisering etc. 
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3. Brev til Regjeringen m.fl. ad reiselivet i Meløy, svar fra Næringsminister og fylkesråd. 

 

Meløy          30.04.2020 

         

 

Til  

Regjeringen v/ 

Næringsminister Iselin Nybø,  

Finansminister Jan Tore Sanner 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Stortingsrepresentantene fra Nordland 

Nordland Fylkesråd 

 

                

Reiselivsnæringen i distriktene – behov for ytterligere tiltak  
 

Nasjonale tiltakspakker treffer ikke våre reiselivsbedrifter 

Meløy kommune, Meløy Utvikling og Meløy Næringsforum vil be myndighetene om å 

iverksette ytterligere tiltak for reiselivsbransjen. Situasjonen er svært alvorlig, og det er behov 

for strakstiltak for å sikre næringens overlevelse i en kritisk situasjon. Meløy kommune har de 

siste årene hatt reiselivsnæringen som et satsingsområde for næringsutvikling, og har som 

resultat fått vekst og en rekke spennende nyetableringer innenfor reiseliv. Kommunen har 

Svartisen (Engenbreen) og Fykantrappa som er kjente nasjonale og internasjonale 

reiselivsattraksjonene, samt om lag 30 reiselivsbedrifter som i hovedsak er etablert de siste 8-

10 årene. 

 

Vi er svært bekymret for situasjonen for reiselivsbedriftene i distrikts-Norge, men vi vil i dette 

innspillet ta utgangspunkt i situasjonen i Meløy kommune. Reiselivsnæringen har blitt hardt 

rammet av koronasituasjonen, og har allerede opplevd mange avbestillinger og betydelig 

redusert omsetning. Vi har gjennomført en undersøkelse blant 34 reiselivsbedrifter i Meløy, 

hvorav 47 %. har svart. En betydelig andel av bedriftene (40%) er i en kritisk finansiell 

situasjon. 

 

Vi erfarer at tiltakspakkene fra myndighetene ikke treffer reiselivsnæringen i Meløy godt nok, 

og trolig heller ikke reiselivsnæringen i mange andre distriktskommuner. I vår undersøkelse 

oppgir 80 % at de ikke i det hele tatt eller i liten grad har kunnet benytte seg av 

myndighetenes krisetiltak for næringslivet. Kompensasjonsordningen for uunngåelige faste 

kostnader har riktignok hatt betydning for 57 % av bedriftene, men i forhold til tapt omsetning 

er tilskuddsbeløpene små. 75% oppgir at det er behov for andre tiltak enn krisepakkene som 

foreligger for å sikre driften.  

 

Bedriftene i Meløy er små, 80 % har tre eller færre ansatte. De er sesongbedrifter med vår og 

sommermånedene som de viktigste inntektskildene, og mange er forholdsvis nyetablerte uten 

en økonomisk buffer for uforutsette hendelser. Samlet sett gjør dette bedriftene sårbare, og vi 

frykter at en betydelig andel av reiselivsbedriftene vil gå konkurs eller måtte avvikle driften 

hvis det ikke kommer tiltak som er mer treffsikre for disse bedriftene. Mange av bedriftene vil 

ikke kunne starte opp igjen, og vi risikerer en sterkt svekket næring som følge av 

koronasituasjonen.  Dette vil ha svært uheldige ringvirkninger, ikke bare for Meløy kommune, 

men for hele regionen. Undersøkelser på landsbasis viser også at mange andre 

reiselivsbedrifter og distriktskommuner opplever de samme utfordringene. 

 

Blir det en sommersesong for reiselivsbedriftene? 
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Blir det en sommersesong for reiselivsbedriftene? 

Det positive i dette dystre bildet, er at samtlige reiselivsbedrifter i vår undersøkelse planlegger 

å ha åpent i sommer, men mange vil ha et redusert tilbud. Samtidig er det stor usikkerhet 

knyttet til en rekke forhold. Om lag 40 % av bedriftene i Meløy har det internasjonale 

markedet som det viktigste. De signaler som er kommet fra nasjonale og internasjonale 

myndigheter tilsier at det neppe åpnes for internasjonalt reiseliv i 2020. Da gjenstår det norske 

innenlandsmarkedet som et potensiale for reiselivsbedriftene, men også dette markedet er det 

knyttet stor usikkerhet til. I råd om fritidsreiser fra 21. april står det følgende: «Det er fortsatt 

et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom 

steder. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til 

smittespredning mellom steder». Myndighetene signaliserer også at hvis smittespredningen 

øker, kan det igjen bli innført strengere reiserestriksjoner.  

 

For å klargjøre til drift i sommersesongen må beslutninger tas og iverksettes i første del av 

mai. Reiselivsbedriftene må dermed ta beslutninger under stor usikkerhet angående 

bemanning for sommeren, skal de ansatte eller ikke ansatte medarbeidere, skal de gjøre 

innkjøp og avtaler for å forberede sesongen, skal de markedsføre nye pakker osv. Flere 

destinasjonsselskaper planlegger allerede markedsføring av reiselivspakker for det norske 

markedet, enten nasjonalt eller regionalt og lokalt. Det vil være katastrofalt om bedrifter 

planlegger og investerer ut fra åpning av innenlands reisevirksomhet og så blir det likevel 

strenge restriksjoner på reisevirksomhet også internt i Norge. Det er derfor behov for tydelige 

signaler om mulighetene for reiser innenlands i Norge i sommer. 

 

Et annet forhold som skaper stor usikkerhet er smittevern, og hvordan bedriftene skal 

håndtere kravene fra myndighetene. Det er ikke utformet en nasjonal veileder, og i dag 

praktiseres smittevern ulikt mellom ulike kommuner og ulikt mellom ulike bedrifter. 

Smittevernreglene og krav om avstand mellom gjester gjør også at bedriftene ikke kan utnytte 

sin kapasitet, og dermed kan de ta imot færre gjester. Noe som resulterer i ytterligere 

reduserte inntektsmuligheter for sesongen 2020. Det er også svært utfordrende for mindre 

bedrifter med få ansatte å håndtere produksjon, salg og service og samtidig kontrollere at 

gjestene overholder smittevernreglene. 

 

Vi har tro på at det lokale, regionale og nasjonale markedet kan bidra til at reiselivsbedrifter i 

Meløy får en omsetning av betydning også denne sommersesongen, og kan bidra til at 

bedriftene «overlever» i denne krevende situasjonen. Det er likevel behov for flere tiltak fra 

myndighetenes side som er bedre tilpasset reiselivsnæringen. Vi mener følgende tiltak er 

særlig viktige: 

 

• Tydelige signaler om mulighetene for å reise mer fritt innenlands i sommer.  

• Mer treffsikre tiltakspakker for reiselivsnæringen: 

o Bedre tilpasning av tiltakspakkene til sesongbedrifter. 

o Fjerne egenandelen på 10 000 kroner i kompensasjonsordningen. 

o Forlenge kompensasjonsordningen til over sommeren. 

o Utvide kompensasjonsordningen slik at flere bedrifter kommer inn under 

ordningen. 

o Vurdere lønnstilskudd til ansatte. 

• Nasjonal veileder for smittevern for reiselivsnæringen som gir lik praksis for camping, 

overnatting, spisesteder og opplevelser i alle kommuner. 

• Ansvaret for overholdelse av smittevernreglene tillegges besøkende. 
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Med vennlig hilsen 

 

Sigurd Stormo  Mette Bjørnvik  Stine Estensen   

sign.   sign.    sign. 

 

Ordfører  Varaordfører   Daglig leder   

Meløy kommune Meløy kommune   Meløy Utvikling    

         

     

 

 

Liv Toril Pettersen    

sign.      

Daglig leder     

Meløy Næringsforum    
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4. Smittevern reisende til Meløy sommeren 2020, lokal plakat. 

 

 

 

 

  



 

 

29 

 

5.  Oversikt koronatiltak fra Innovasjon Norge 

 

 
• Krisetiltak: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/?fbclid=I

wAR0qkf02VdvikCryV2CVUe7__FPlo7CV41t4bERuJ_bQMV00t11cKm0H4_Q 
  
• Finansiering til oppstart og innovasjonsprosjekter gjennom lån, tilskudd og garantier har blitt 

lettere tilgjengelig for flere bedrifter siden vi har senket kravene i forhold til 
egenfinansiering: 

  
Oppstartslån: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-
bedrift/oppstartfinansiering/oppstartslan/ 
Kommersialiseringstilskud: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-
bedrift/oppstartfinansiering/kommersialiseringstilskudd/ 
Innovasjonstilskudd: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-
utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2020/ 
Regionale midler: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-
utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/ 

  
• Det er nå blitt lettere å søke forprosjekt der man skal tilrettelegge for nye satsninger og 

prosjekter:https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-
utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/forstudie/ 
  

• På anbefaling fra Nordland Fylkeskommune vil vi også senke kravene til innovasjonshøyde i 
utviklingsprosjekter i reiselivsbransjen. 
  

• Bedriftsnettverkordningen som støtter strategisk samarbeid mellom reiselivsbedrifter som 
ønsker å utvikle og realisere nye markedsmuligheter i utlandet eller i Norge har nå fått 
reduserte krav til egenkapital fra 
deltakerbedriftene: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-
utvikling/samarbeid-klynger-nettverk/bedriftsnettverk/ 

  
• Vi har mange ulike kompetansekurs på blant annet opplevelsesutvikling, vertskap, kurs med 

fokus på lokal mat, salg og distribusjon av 
reiselivsprodukter: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/kurs-for-
reiselivsnaringen/ 
  

• FRAM Program SL 843 Program for krisehåndtering 
  

• FRAM Program SL 846 Reiseliv 
  
• Data og markedsinnsikt via Visit Norway https://business.visitnorway.com/no/ 

  
• Vi gjennomfører webinarer sentralt og regionalt. Våre kommende 

arrangementer:https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/ 
  

• Opptak fra gjennomførte 
webinarer: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/webinarer/ 

  
  

 


