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Svar på innspill om skjenkestopp som smitteverntiltak 

Jeg viser til din henvendelse av 05.01.21 om situasjonen som følge av koronapandemien og 

smitteverntiltakene som er satt i verk for å bekjempe smitten, herunder skjenkestopp.  

Smitteverntiltakene er omfattende, og jeg har stor forståelse for at mange bedrifter er i en 

vanskelig situasjon. Tiltaksnivået vurderes kontinuerlig, og jeg viser til at det vil avholdes 

pressekonferanse om den videre situasjonen kl. 19.00 i kveld. 

 

Regjeringen har lagt frem flere tiltak som skal holde folk i arbeid og bidra til å hjelpe bedrifter 

gjennom denne vanskelige tiden. Som følge av tiltakene som er iverksatt for å håndtere 

økningen i smitte av delta- og omikron-varianten på slutten av 2021, har vi på kort tid fått på 

plass en lønnsstøtteordning som skal gjøre det enklere for bedriftene å velge å beholde sine 

ansatte i jobb fremfor å permittere. Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet 

blir gjenåpnet for november, desember og januar. Tilskuddsperioden blir én måned 

istedenfor at november og desember ses under ett. Mange restauranter og butikker har 

utgifter forbundet med varelager som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner. 

Regjeringen vil derfor gjeninnføre kompensasjon for tapt varelager. Vi vil også foreslå at 

bedrifter kan gi bort varer til veldedige formål dersom de ikke kan benytte seg av eller selge 

før varene går ut på dato, og på den måten bidra til å redusere matsvinn. 

 

Den kommunale kompensasjonsordningen gir kommunene ytterligere mulighet til å 

kompensere virksomheter som av ulike årsaker faller utenfor de andre ordningene, eller som 

er særskilt hardt rammet av smitteverntiltak. Regjeringen har nylig delt ut en halv milliard 

ekstra gjennom den kommunale kompensasjonsordningen, og vil foreslå ytterligere midler til 

ordningen. Regjeringen vil også vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede 

bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger. 
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Side 2 
 

 En oversikt over de forskjellige støtteordningene ligger på regjeringen.no. 

 

Det er viktig for regjeringen å gi næringslivet forutsigbarhet og arbeidstakerne trygghet for 

egen økonomi. Samtidig er det et mål å tilrettelegge for å holde hjulene i gang der det er 

mulig. Regjeringen følger nøye med på konsekvensene for samfunnet, næringslivet og 

innbyggerne av de tiltakene som er satt inn for å bekjempe Covid-19. Jeg setter pris på å 

høre fra de som har skoene på, og takker for innspillet. 

 

 

Med hilsen 

 

 
 

Jan Christian Vestre 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/stotteordninger-for-naeringsliv-og-kultur/id2694423/
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