PRESSEMELDING
Medlemsundersøkelse – Hamarregionen Næringsforum 14. april 2020

En undersøkelse fra NHO viser at 70 prosent av bedriftene merker lavere etterspørsel, eller
kanselleringer som følge av Covid-19. Vi i HrN har valgt å kartlegge situasjonen for bedriftene
i Hamarregionen spesielt. En spørreundersøkelse ble derfor sendt ut til medlemmene rett i
etterkant av utbruddet av Covid-19, med følgende hovedtemaer:

Gjennomføring av
permitteringer

Risiko for konkurs

Gjennomføring av
oppsigelser

Behov for statlig støtte

Behov for regionale og
kommunale tiltak

Hovedfunn:
1. 63 prosent mener det kan bli aktuelt med permitteringer som følge av Covid-19.
2. 33 prosent mener det er en reell risiko for at bedriften går konkurs som følge av
Covid-19. Utgjør ~200 ansatte.
3. ~90 prosent mener de kommunale, regionale og statlige tiltakene ikke treffer/er
relevante nok.
-Tallene viser at de kortsiktige tiltakene fra det offentlige ikke har truffet helt, og at mange
arbeidsplasser står/har stått i fare i denne regionen, sier styreleder i HrN, Arild Halvorsen.
Det er for øvrig verdt å merke seg at undersøkelsen ble gjennomført før eks.
rådgivningspakke ble lansert regionalt, og før kompensasjonsordningen fra staten også var
klar, sier han.
-Undersøkelsen viser også at vi har mye å jobbe med for å øke bevisstheten rundt å handle
lokalt, også i tiden etter korona, sier Halvorsen. Han legger til at det er ett av tre
prioriteringsområder for medlemsorganisasjonen ii tiden fremover. De to andre er bedre og
mer synlige rammevilkår for etablering av næringsvirksomhet og kompetanseutvikling.
Undersøkelsen vil bli presentert for medlemmene på neste medlemsmøte. HrN vil da også
presentere en tiltaksliste for å svare opp de forslagene som har kommet inn.
For ytterligere informasjon, se vedlagte faktaark eller ta kontakt med Arild på tlf: 951 09 306

Faktaark, medlemsundersøkelse april 2020, HrN
Permitteringer:




37 prosent har gjennomført permitteringer som følge av Covid-19.
35 prosent av arbeidsstokken blant de som svarte er permittert
63 prosent mente det kunne være aktuelt med permitteringer som følge av Covid-19

Oppsigelser:
Det var på tidspunktet for undersøkelsen ikke gjennomført noen oppsigelser som følge av
virusutbruddet, men 31 prosent svarte at det kunne bli aktuelt.

Risiko for konkurs:


33 prosent mente det var en reell risiko for konkurs, mens likviditeten på kort sikt virket god.

Behov for statlig støtte:
Det var 86 prosent som mente at de statlige tiltakene traff i liten (og noen) grad, og kom med
følgende innspill som ville ha hjulpet bedre:
 Mva-fritak, nedsatt arbeidsgiveravgift
 Økt samferdsel
 Statlige anskaffelser
 La oss få låne mer i banken. Har sikkerhet.
 Staten/kommunen bør bli "the big spender" nå og iverksette planlagte prosjekter, innkjøp,
renovering, nybygg mv
 Driftstilskudd
 Verdien av å handle lokalt
 Permitteringsregler, ekstra sykedager for barn, utsettelse av arbeidsgiveravgift innbetaling
 Vi har ikke behov for direkte støtte. Tiltakspakkene med satsing på infrastruktur bidrar til økt
marked for våre varer/tjenester.
 Direkte pengestøtte for fravær av inntekter
 Tiltakspakker for å stimulere byggeaktiviteten (stat-fylke-kommune) Dette for en økt aktivitet
 Lån, kontanter, kundeoppdrag uten rigide innkjøpsregler

Regionale og kommunale tiltak:
På spørsmålet: Slik du kjenner de kommunale/regionale tiltakene som er iverksatt under Koronakrisen - i hvilken grad treffer disse tiltakene din bedrift, svarte 95 prosent i liten/noe grad. Også her
kom det inn en hel rekke forslag til tiltak som man mente kunne forbedre situasjonen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på å handle lokalt. Forsterkede støtteordninger til kultur.
Bidrag til reduserte kostnader, bompenger, el. avgifter, nettleie osv
Kontantstøtte
Fortsette med å stimulere til å bruke lokale reiselivsaktører, når de kan åpne.
Får lite informasjon, faktisk ikke hørt om noen lokale tiltak
Mer fokus på viktigheten lokale bedrifter - også de små. Beholde støtten til
sentrumskoordinator.
Verdien av å handle lokalt
Fritakelse for betaling av de kommunale avgiftene
økt satsing på infrastruktur.

Undersøkelsen ble sendt ut til 193 medlemmer, med en svarprosent på 24.

