Anmodning om møte
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Kommunene Trysil og Øyer vil med dette anmode om et oppfølgingsmøte med kommunal- og
moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende de særskilte utfordringer som disse kommunene
står overfor i forbindelse med Covid-19. Vi ønsker å legge fram for statsråden hvordan vi vurderer at
de ulike tiltakene regjering og storting har vedtatt har slått ut, blant annet de ekstra ordinære
næringsfondsmidlene som kommunene ble tildelt gjennom Stortingsmelding 127S.
Vi takker på nytt for at ministeren tok seg tid til å møte våre kommuner i oktober 2020. På dette
møtet uttalte ministeren at han og departementet fulgte utviklingen nøye, og at det dersom det
oppsto nye situasjoner satte han pris på å bli direkte kontaktet. Vi håper statsråden derfor vil ta seg
tid til å høre på hvilke tiltak vi mener nå kan hjelpe våre kommuner og vårt reiselivsavhengige
næringsliv i en svært vanskelig vintersesong.
Vintersesongen i våre to kommuner er i gang, og vi har lagt bak oss en jul og nyttårsfeiring med
mange tilreisende i våre kommuner. Vi har også hatt lokale smitteutbrudd i tilknytning til
reiselivsbedrifter, på tross av godt lokalt arbeid med smittevern. Ved de innskjerpede
smittevernsrutinene regjeringen nå har innført opplever store deler av våre reiselivsbedrifter
vanskeligere rammebetingelser enn hva de hadde håpet på. Mange bedriftseiere gir uttrykk for at
situasjonen nå er mer presset enn ved nedstengingen i mars, og vi ser økende permitteringer og
økende arbeidsledighetstall. Bedriftene melder om likviditetskriser, og manglende fleksibilitet i
permitteringsregelverket. Vi har sett at mange små bedrifter som drives med små marginer har falt
utenfor de eksisterende kompensasjonsordningene. Vi mener at vi som kommuner innehar lokal
kompetanse og kunnskap som kunne ha gjort en målrettet jobb for å sikre arbeidsplasser, slik at flere
av våre bedrifter overlever denne Covid-19 krisen.
Usikkerheten mange i reiselivsbransjen fryktet i høst har blitt ytterligere styrket etter nyttår.
Kommunene våre har tømt de ekstraordinære næringsbevilgningen vi ble tildelt via fylkeskommunen
i høst, og vi ser nå at vi trenger ytterligere overføringer fra staten for å kunne ta en aktiv rolle for å
redde arbeidsplasser og bedrifter fra konkurser og oppbud. Vi ønsker derfor å diskutere med
statsråden hvilke muligheter det er for at regjeringen kan legge til rette for særlige ordninger for
utsatte kommuner/bransjer.
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