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Innspill til Prop. 67 S (2019-2020) - Kompensasjonsordning for
virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet
Det vises til Prop. 67 S (2019-2020) med forslag til endringer i statsbudsjettet, herunder
regjeringens foreløpige forslag om hvordan virksomheter som er sterkt rammet av
smitteverntiltakene gjennom inntektsbortfall, skal motta kontantstøtte.
Forslaget, slik det går frem av proposisjonen på side 59 flg., er ikke ferdig utarbeidet.
Norges Bondelag viser videre til side 61 i proposisjon, der et står at ordningen vil bli
utformet i nært samarbeid med næringsorganisasjonene. Vi ønsker med dette å gi våre
innspill til det vi mener er helt nødvendige presiseringer av forslaget.
I landbruket har mange basert hele eller deler av driften sin på egen videreforedling av mat
(lokalmat), helse- og sosialtjenester (Inn på tunet-tjenester), gårdsturisme o.a. Videre har
mange grunneiere inntekter fra sportsfiske som aktivitetstilbud i laksevassdrag m.v. Noen
har all inntekt fra denne produksjonen/bedriften, mens andre har innrettet drifta som en
tilleggsnæring ved siden av ordinær landbruksdrift. Noen har etablert eget selskap (AS, DA
eller SA), mens andre driver tilleggsnæring som del av enkeltpersonforetaket. Noen selger
også sine produkter gjennom f. eks et samvirke, sammen med andre tilsvarende
produsenter.
De fleste som har slik drift opplever nå at omsetningen er blitt delvis eller helt borte på
grunn av smitteverntiltakene. Dette gjelder de som selger produktene direkte til HoReCa
(hotell, restaurant og catering), de som har investert i møtelokaler og servering på egen
gård, og de som har investert i bygninger og infrastruktur til turister mv. For disse løper
kostnader til lån, husleie, strøm og lønn, i tillegg til produserte varer som ikke kan selges.
Norges Bondelag er opptatt av at det ikke oppstår tvil om at også tilleggsnæringer i
landbruket skal omfattes av kompensasjonsordningen, og ber om at regjeringen presiserer
dette nærmere.
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Svikt i omsetning må regnes per næring og uavhengig av selskapsform
Norges Bondelag leser av Prop. 67 S at alle virksomheter som har vesentlig omsetningsfall,
men som ellers er levedyktige foretak, skal omfattes av kontantstøtten. Vi legger til grunn
at tilleggsnæringer i landbruket må vurderes separat fra primærproduksjonen når dette
kriteriet vurderes. I landbruket drives de fleste næringer som enkeltpersonforetak. Det vil
derfor ofte være flere næringer (primær- og tilleggsnæring), etablert i samme foretak, men
med helt ulik drift (f.eks. gårdsbarnehage, fysioterapiridning, turisme, gårdsbutikker,
produksjon av ost o.l. i tillegg til alminnelig jordbruk).
Der omsetningen er blitt sterkt redusert i tilleggsnæringer, ser vi det som helt nødvendig at
dette kompenseres som en separat næring, selv om det i samme enkeltpersonforetak også
drives alminnelig landbruksdrift. I praksis må da omsetningsfall måles per næring, og ikke
per virksomhet. Da det allerede føres separate regnskaper for hver næring (ref. slik det
kommer frem på næringsoppgavens post 0401), vil dette ikke by på praktiske problemer,
hverken når det gjelder dokumentasjon eller kontroll.
Norges Bondelag ber om at regjeringen presiserer at ordningen er selskapsuavhengig og at
kompensasjonen også gjelder uunngåelige faste utgifter som påløper i tilleggsnæringer.
Vi stiller gjerne opp og forklarer nærmere våre innspill dersom dette er ønskelig.

Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift

Sigrid Hjørnegård

Arnstein Tveito
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