
KONSEKVENSENE AV 
KORONAPANDEMIEN FOR 
NÆRINGSLIVET PÅ HITRA 

OG FRØYA

Spørreundersøkelse utført av Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum

UNDERSØKELSE DEL 2 MEDIO MAI SAMMENLIGNET MED DEL 1 ULTIMO MARS 2020 



DETTE ER EN FELLES
UNDERSØKELSE FOR

HITRA OG FRØYA

280 bedrifter mottok invitasjon
Del 2: 47 svar, 17 %

Del 1: 120 svar, 42 %

Det var frivillig å
oppgi navn på bedrift

mai

mars



Bransjefordeling i mai

Bransje Antall svar Hitra Antall svar Frøya

Annen industri 7 1

Bank og finans 1 1

Bolig og eiendom 1 0

Fiske 0 1

Havbruk 1 3

Reiseliv (hot/rest mm) 9 2

Leverandørindustrien 1 1

Personlig service 2 2

Rådgivning, kons., jus 3 2

Transport og logistikk 0 1

Varehandel 7 1

Til sammen 32 15



Bransjer

mars

mars



Antall ansatte

mai

mars



Stilling
mai

mars



Innvirkning på
inntektene

1= svært negativt
6=svært positivt

mai

mars



Kritiske konsekvenser

mai

mars



Permitteringer

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Oppsigelser

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Lønnsomhet

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Investeringer

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Redusert 
oppdragsmengde

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Økt 
oppdragsmengde

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Kostnader

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Konkurs

1=ikke sannsynlig
6=svært sannsynlig

mai

mars



Igangsatte tiltak

Hjemmekontor for ansatte

mai

mars



Avsluttede tiltak
Hjemmekontor for ansatte

mai



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning 
generelt

spørsmål i mars mars

mars



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

mars

Tiltakspakkenes betydning 
generelt

spørsmål i mars



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning
statlig lånegaranti
øket tilskudd IN
spørsmål i mai 

mai

mai



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning
øket låneramme IN

redusert arbeidsgiverperiode
spørsmål i mai mai

mai



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning
utsatt forskuddsskatt
utsatt formueskatt 

spørsmål i mai
mai

mai



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning
tilbakeføring underskudd

BIO fylkeskommunen 
spørsmål i mai

mai

mai



1=svært liten betydning
6=svært stor betydning

Tiltakspakkenes betydning
kompensasjonsordningen

spørsmål i mai 

mai



Behov for ytterligere 
tiltak mai

mars



Hvor lenge fra mai?

mai



Hvilke tiltak fra stat, 
fylkeskommune eller 

kommune vil best 
kunne hjelpe din 

virksomhet?

ØNSKEDE TILTAK FRA 
KOMMUNEN

MARS
Forberede igangsettelse av offentlige prosjekter.
Raskere oppstart av bygg/anleggsprosjekter.
Iverksette planlagte vedlikeholdsprosjekter. 
Raskere behandlingstid ifm byggesøknader.
Økt offentlig benyttelse av firma der mulig. 
Øke takten på offentlige investering/utvikling/framskynde 
prosjekter.
Ta dialog med entreprenører for hvordan man enklest kan 
iverksette tiltak i form av jobber. 
Produksjonsoppdrag.
Opprettholde oppdragsmengde.
Infrastruktur.  Veier.
Tiltak som medfører tilførsel av likviditet.

Unntakstilstand så kort som mulig men forsvarlig.
Fjerne egne kommunale karanteneregler.
Begrense smittefare ved strenge restriksjoner.
Frislipp på hytteforbud.
Åpne grensen igjen.
Tillatelse til innreise for utenlandske arbeidere.
Sikre vareflyt.

MAI
Kom i gang med prosjekter.
Fram-skynding/oppstart av prosjekter i offentlig regi.
Bygge nye/bedre veier.
Skifte ut dårlige vann- og avløpsledninger.
Generell opprusting av bygg.

Hvor blir det av handlingsplaner?

Kommunal bruk av lokaler.

MARS
Opphev eiendomsskatt midlertidig.
Alkoholavgift senkes, avgifts kutt på alt som er knyttet til salg 
og drift.
Fritak for kommunale og statlige avgifter.

Hjelp til å søke på tiltakspakker.
Gi tydelig informasjon om regelverk og støtteordninger for 
bedrift og ansatte.
Støttetiltak for ansatte.
Testing av ansatte.

Å gjøre noe lignende som Island, gi alle innbyggere over 18 år 
et gavekort hos landets reiselivsaktører. Vil hjelpe på å øke 
likviditeten i en bransje som er hardt rammet av krisen.

Støtte til kompetanseøkning.
Kjøre kurs med alle kostnader dekket.

Midler fra næringsfondet.

Det hadde også hjulpet mye om f.eks kommunen hadde vært 
åpen for å benytte våre tjenester i etterkant av krisen mot 
eventuelt forskuddsbetaling.

Oppstarthjelp etter krisen.



Hvilke tiltak fra stat, 
fylkeskommune eller 

kommune vil best 
kunne hjelpe din 

virksomhet?

ØNSKEDE TILTAK
FRA STAT OG 

FYLKESKOMMUNE

MARS
Tilskudd for å dekke opp faste kostnader.
Tilføre likviditet til næringsliv som er rammet.
Kompensasjon for bortfall av inntekter.
Lønnskompensasjon.
Støtte til å betale ut feriepenger.
Støtte til 50% av lønnsutgifter.
Finansiell engangsstøtte.
Arbeidsgiveravgift er ikke et tiltak som vil ha effekt når man må 
permittere i et større omfang. 
Kutte mva på tjenester til private.
Ettergivelse av mva.
Tilbakebetaling av mva fra januar til april.
Fritak for kommunale og statlige avgifter.

Mulighet til å pålegge ferie i påsken.
Bedre permitteringsordninger.
Forlenget periode for 100% lønn til permitterte ansatte.
Kompensasjon ut over omsorgslønn for ansatte som må være 
hjemme med barn fra skole.
Utvidet dekning av sykemelding.

Forbedret rammevilkår for en periode (eks. MTB-grense havbruk). 
(Maksimal Tillatt Biomasse til enhver tid i en konsesjon.)
Fjerne restriksjoner på arbeid og hvile tid.

MARS
Forberede igangsettelse av offentlige prosjekter.
Infrastruktur.  Veier.
Støtte til kompetanseøkning.

Tilskuddspakker som gjenspeiler tap av inntekt på kort sikt.  
Tilskuddspakker som gjenspeiler tap av inntekt og redusert 
lønnsomhet på lang sikt.
Pakker som fører til økt lønnsomhet og reduserte kostnader.
Tilskudd til videre drift.

Opprettholde best mulig kjøpekraften til privat og næring.

Å gjøre noe lignende som Island, gi alle innbyggere over 18 

år et gavekort hos landets reiselivsaktører. Vil hjelpe på å 

øke likviditeten i en bransje som er hardt rammet av krisen.

Unntakstilstand så kort som mulig men forsvarlig.

Sørge for å opprettholde transport inn og ut av landet.

Sikre vareflyt.

Ikke stenge ned ytterligere industri.

Tillatelse til innreise for utenlandske arbeidere.

Oppstarthjelp etter krisen.



Hvilke tre tiltak fra stat, 
fylkeskommune eller 

kommune vil best 
kunne hjelpe din 

virksomhet?

ØNSKEDE TILTAK FRA 
BANKENE

MARS

Avdragsfrihet.

Redusert rente for bedrifter. 

Rentereduksjoner på pantelån i bank i tilknytning til 
våre eiendommer.

Rentefrie lån.

Støttetiltak for ansatte.

Tiltak for å styrke den norske krona.

At jeg hadde fått innvilget et rentefritt lån som skal 
innfris med faste avdrag så snart koronaproblemene 
er over - eventuelt en kassekreditt uten store 
oppstartskostnader og høye renter. 



Tilleggsspørsmål i mars 
svak kronekurs

børsfall

1=svært negativt
6=svært positivt

mars

mars  



Tilleggsspørsmål i mars 
oljeprisfall

1=svært negativt
6=svært positivt

mars



Vi takker næringsaktørene for verdifull informasjon som vi
tar med oss videre inn i vårt arbeid i Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum

og i Beredskapsteam for næring på Hitra og Frøya

Tiltakspakkenes betydning 1-6 1 2 3 4 5 6

Statlig lånegaranti SMB 51 17 13 13 2 4

IN øket innovasjon/etablerertilskudd 38 9 28 6 6 13

IN øket låneramme 45 19 19 9 4 4

Red. arb.giverperiode v/permittering 28 4 15 11 23 19

Utsatt betaling forskuddskatt 32 11 25 17 9 6

Utsatt betaling formueskatt 49 19 11 15 4 2

Tilbakeføring selskapsunderskudd 38 15 28 6 4 9

BIO 51 19 11 15 2 2

Kompensasjonsordning for bedrifter 30 13 17 17 8 15

De som er merket grønt:  mer enn 50% svarer f.o.m. 3 og opp.

Oppsummering av 32 besvarelser fra bedrifter på Hitra i del 2 i mai 2020:
• Reiseliv (28%), varehandel (22%), annen industri (22%, bygg/anlegg mm) – de hardest rammede bransjene
• 1-5 ansatte (51%), 6-15 ansatte (23%) – SMB – gjenspeiler det lokale næringslivet
• Det er topplederne som får og som besvarer undersøkelsen
• Faren er ikke over, fortsatt behov for tiltak
• Tiltakene så langt har ikke truffet behovet godt nok


