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BEDRE MÅLRETTING AV KORONATILTAK

Koronatiltakspakkene fra Regjeringen er i prinsippet positive tiltak. Dessverre mener vi at tiltakene
ikke treffer godt nok, og at effekten av hver budsjettkrone er for liten. De statlige pakkene treffer for
dårlig på det lokale planet.
Erfaringen til nå viser at tiltakene er for generelle og lite tilpasset lokale forhold. Kommuner og
regioner er forskjellige næringsmessig, kommunikasjonsmessig og smittemessig. Dette henger
sammen med at næringslivet er forskjellig innrettet i kommunene. Få kommuner har et næringsliv
sammensatt slik som gjennomsnittet i Norge. Dermed treffer pandemien kommunene svært ulikt.
For at tiltakene skal stimulere til økt aktivitet og sysselsetting pr budsjettkrone, må tiltakene være
fleksible slik at de raskt kan implementeres når de lokale forholdene gjør stimulansen gunstig. Vi
mener derfor at beslutningsmyndigheten på tiltakene må desentraliseres til kommunene direkte.
Kommuner og fylkeskommuner er de som best kjenner til de lokale forholdene og de bør derfor ha
størst mulig frihet til å tilpasse tiltakene slik at aktiviteten stimuleres best mulig ift. antatt
samfunnsnytte.
Eksempler på lokale tiltak er «gryteklare prosjektene» innen infrastruktur, vedlikehold av offentlige
bygg, justeringer av tjenester, utviklingsaktiviteter etc.
Ved å desentralisere beslutningsmyndigheten kan man oppnå større fleksibilitet og bedre
beslutninger. Tidligere har desentralisert utviklingsmidler i bl.a. Nordland fylke vist til gode resultater.
Dette fordi lokale beslutningstakere visste mer om hvor skoen trykket i regionens nærings- og
arbeidsliv, og kunne prioritere midler ut fra en regional situasjonsforståelse. Ved tidligere
krisehåndtering har bruken av kommunale næringsfond også vist seg å ha gode, direkte effekter.
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Tiltakspakkene må være så lite byråkratiske som mulig ved at søknad og rapportering gjøres enkelt.
Tiltaksapparatet gjennom SIVA og Innovasjon Norge er i denne sammenheng for lite tilpasset lokale
forhold, og oppleves for byråkratiske, med vanskelige og langtekkelige søknadsprosesser.
Virkemiddelapparatet er etter vårt skjønn heller ikke tilpasset denne krisehåndteringen hvor kjernen
er å bevare næringer som har «livets rett» etter Corona. I delingsnøkkelen for fondsmidler mellom
kommunene ber vi om at SSBs sentralitetsindeks legges til grunn. I tillegg bør score fra ledighetstall
med 25% og antall permitterte med 25% legges inn.
I tiltakspakke 3 st. (St. prop 127 (2019/2020) ble ramme for regionale utviklingsmidler økt med 600
mill og fordelt på kommunene gjennom overføring til fylkeskommunenene. Dette gav god kortsiktig og
langsiktig effekt i vår regionen ved at det ble mulig å rette tiltakene direkte mot prioriterte næringer
og prosjekter.
I tillegg til de umiddelbare konsekvensene av pandemien fokuserer Hålogalandsrådet også på de
langsiktige utfordringene. Vi ber derfor Regjeringen å følge opp med økte bevilgninger til regionale og
lokale næringsfond i tiltakspakkene for 2021, slik at disse kan nyttes lokalt der hvor skoen trykker
mest.
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