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Krisehåndtering i forbindelse med koronapandemien 
 
Korona-krisen har medført en svært dramatisk situasjon for næringslivet både nasjonalt og regionalt. 
I dette notatet summerer Klosser Innovasjon opp status hos næringslivet ut fra kartlegginger som er 
gjennomført i uke 12, det arbeidet som gjennomføres av Klosser Innovasjon inn mot næringslivet og 
andre aktører. I tillegg gis det noen anbefalinger til politisk ledelse i forhold til tiltak som kan være 
aktuelle for å demme opp for krisen. 
 

Hva har Klosser Innovasjon jobbet med av tiltak pr 22.03 for å møte krisen? 
- Vi har gjennomført digitale kartlegginger av status i industribedrifter (sammen med 7sterke), 

inkubatorbedrifter og reiselivsbedrifter. Resultatene rapporteres til regionale myndigheter 
og sentralt virkemiddelapparat. 

- Vi har igangsatt direkte dialog med 20 industribedrifter, alle inkubatorbedrifter, 40 
reiselivsbedrifter, samt enkelte andre bedrifter for å kartlegge behov for bistand, samt gi råd 
ut fra deres utfordringer. 

- Vi har etablert tett dialog med Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og SIVA om 
støtteordninger og hvordan vi kan bistå når disse får tilgang på pakker og virkemidler. 

- Vi har dialog med fylkeskommunen om mulig tiltak (omstillingsprogram og rådgivningsstøtte 
til bedrifter med utfordringer) 

- Vi jobber med ulike tiltak som kan være nyttig for regionen / nasjonen: 
o EVU innen bærekraft og digitalisering som et kompetansetiltak for folk som blir 

permitterte  
o Omstillingsmidler 
o Krisepakke rådgivning 

- Vi har etablert dialog med bankene ift hvordan Klosser kan bistå i arbeidet med søknader inn 
fra bedrifter. 

- Vi jobber kontinuerlig med å få oversikt over hva som kommer av virkemidler og tiltak slik at 
bedriftene kan få hensiktsmessig rådgivning om dette. 

- Vi har etablert en felles regional web-side for næringslivet på Kongsvingerregionen.no om 
korona, med informasjon og kontaktinfo til virkemiddelapparatet 

- Vi har dialog med enkeltbedrifter om deling av informasjon knyttet til korona-krisen (jfr sak 
om smittevern i Mapei). 

- Dialog med næringssjefene i kommunene om tiltak på tvers av kommunene.  
 

Hva jobber Klosser Innovasjon jobbe med de neste to ukene? 
- Dialog med SMB-bedrifter som ikke er reiseliv og industri for å sjekke ut status, her tar vi som 

1.linje i Kongsvinger også kontakt med de gründere som har etablert seg de siste årene.  
- Råd / veiledning til bedrifter angående krisehåndtering og mulighetsbilde 
- Bistand til bankene med å sorte søknader (grunnlagsanalyse) 
- Løpende dialog med Innovasjon Norge, NHO og Innlandet fylkeskommune om virkemidler og 

tiltakspakker 
- Dialog med kommunene og næringshager for å avklare hvem som løser hva og på hvilken 

måte. 
- Dialog med bemanningsbyråene for å se på om de mange permitterte kan utnyttes på tvers 

mellom bedrifter i regionen (initiativ fra 7sterke) 
- Forberede markedstiltak på vegne av reiselivet inn mot sommermarkedet. 

 

Hva er status i næringslivet etter kartlegginger i uke 12? 
Reiseliv: Det er gjennomført dialog med 40 bedrifter og oppsummert er bildet som følger: 



Kongsvinger 22.03 

- Bortfallet av inntekter er stort og i mange tilfeller totalt. 
- Nesten samtlige har permittert mer eller mindre hele staben. Derfor var krisepakken med 

dekking av permisjonslønn fra dag tre til svært stor hjelp for reiselivsnæringen 
- Avbookinger skjer stadig lenger frem i tid. For mange gjelder det ut mai, men i forbindelse 

med ulike arrangementer gjelder det p.t. til slutten av juli. 
- De fleste har tatt kontakt med bank om frysing av avdrag og utsettelse av renter 
- Det er få som ser gjeld som en overhengende utfordring på kort sikt, men situasjonen kan 

endre seg hvis det drar ut i tid, og da er det til etter sommeren mange nevner. 
- Mange tar en gjennomgang av utgiftssiden, og ser på avtaler og andre kostnader som kan 

fryses, nedskaleres eller sies opp, for å stå rustet til å holde ut til situasjonen er stabil eller 
normalisert 

- De som har noe av inntekten knyttet til grensetrafikk blir, med stengt grense, dobbelt 
rammet sammenliknet med normaltilstand 

- De fleste kjenner på en usikkerhet knyttet til hvor lenge dette vil vare, men gledelig mange 
tenker godt og kreativt på hvordan de skal ta markedet når det er tilbake, og en del tenker 
også på at markedet kanskje ser helt annerledes ut med de mulighetene det gir. 
 

Industri: på kort sikt klarer de fleste seg. Mange har sterk likviditet og de får stort sett tak i de varene 
de trenger for å holde produksjonen oppe. Men en lengre nedstenging vil skape store utfordringer 
for alle, både i forhold til vareflyt og likviditet. Status ut fra spørreundersøkelse 20.03 er følgende, 
målt opp mot undersøkelsen gjennomført 13.03: 

- Det oppleves en markant lavere etterspørsel av ordre. Dette har økt fra at 20% av bedriftene 
opplever dette den 13.03 til 44% den 20.03. 

- Bedriftene opplever fortsatt stabilitet i vareleveranser og bedriftene klarer derfor å oppfylle 
sine kontrakter.  

- Det er en økt bekymring for de langsiktige økonomiske konsekvensene. 
- Det har skjedd en klar forbedring i opplevelsen av informasjon fra myndighetene, fra 36% til 

61%. 
- 10 bedrifter har permittert, og 27 bedrifter vurderer å permittere. Dette er en markant 

økning i forhold til målingen som ble gjort 13.03.  
- Ansatte i karantene har økt betydelig fra 18% av bedriftene som har ansatte i karantene til 

54% på en uke.  
 

Inkubator / gründere: Flertallet av Klosser Innovasjons inkubator-bedrifter har opplevd lavere 
etterspørsel eller kansellering av ordrer av produkter/tjenester etter at koronaviruset meldte sin 
ankomst. Det gjennomføres nå dypere dialog med alle inkubatorbedrifter for å få et enda bedre bilde 
av situasjonen. 
 
Skogbruket: Tømmerhogst og planting stopper opp på grunn av manglende byggeaktivitet og 
transportproblemer. Næringen har i tillegg (som landbruket) problemet med å få inn arbeidskraft fra 
utlandet til for eksempel skogplanting og ungskopleie. 
 

Hva vet vi om tiltakspakker og andre virkemidler pr 22.03? 
- SIVA har bedt regjeringen om at inkubator / næringshager kan bistå næringsliv i krise 

vederlagsfritt. Ikke avklart. 
- Stopp på avdrag på renter og lån (avdragsutsettelse) hos bankene. 
- Støtten til selvstendig næringsdrivende skal styrkes med tilbakevirkende til inntektsbortfall.  
- Permitterte får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 

til 2 dager. 
- Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. 
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- Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra 
dag 4.  

- Perioden med omsorgspenger dobles. 
- Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften på 4% i en termin 
- Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år 

utsettes. 

Innspill til politisk ledelse for å demme opp for krisen? 
- Jobbe for å få omstillingsmidler fra KMD / IFK – det er høyst sannsynlig at krisen vil skape 

konkurser og true sunne bedrifter. Dette kan demmes opp for ved å gi bistand til omstilling 
og innovasjonsstøtte til disse bedriftene. 

- Sikre opprettholdelse av distriktsrettede tiltak (arbeidsgiveravgift m.m) og eventuelt egne 
kapital-pakker for å sikre utvikling og overlevelse i distriktene. 

- Fortsette å legge til rette for industri/bionæringer/logistikk/bygg&anlegg, samt KIFT 
o Næringsarealer 
o Opprettholde kommunens «trøkk» på omstilling 

- Ha politisk trøkk (sammen med 7sterke og tømmernæringen) på at regjeringen må prioritere 
vareflyten gjennom Europa – i hvert fall hvis nedstengelsen blir langvarig 

- Utfordre staten på pakker som sikrer trøkk på offentlige investeringer (bygg) slik at 
byggenæringen / byggindustrien ikke stopper opp.  

- Holde oppe lokale investeringer (og forvente at staten bidrar til å stimulere dette). 
- I forhold til begge punktene over: Hvilke investeringer er mulige å gjennomføre i 

Kongsvingerregionen (vedlikehold og prosjekter som er ferdig regulert)? Hvor kan man 
fremskynde planlegging/regulering for å kunne komme i gang med prosjektet ASAP? 

- Effektiv og rask saksbehandling av arealplaner og byggesøknader hos kommunen. Er det 
mulig å korte ned på den vanlige saksbehandlingstiden? 

 

Hva jobber Klosser med som er viktig å opprettholde trøkk på under koronakrisen? 
I tillegg til arbeidet med å følge opp det regionale næringslivet og koordinering inn mot regionale 
myndigheter og nasjonalt virkemiddelapparat jobber Klosser med følgende prosjekter:  
 

- SciencePark og forskningssenter  
- Høgskole 
- NTP og infrastruktur 
- Interreg.prosjekter – grønn industri og bioøkonomiregionen  
- Innflyttende næringsliv – opprettholde bistand og dialog med aktører 

 
Arbeidet med kompetanserekruttering er satt litt på «hold», men vi jobber med konkrete tiltak som 
«rulles ut» når krisen er over eller krisen er normalen. 
 
Arbeidet med rullering næringsstrategi er utsatt noe, men målet er å gjennomføre felles 
kommunestyre i september 2020. 
 

 


