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Høring - endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) takker for muligheten til å gi innspill til regjeringens
arbeid.
Et viktig prinsipp i spørsmålet om kompensasjon bør være at fellesskapet bærer hovedbøren av
kostnader fra politisk vedtatte, inngripende smitteverntiltak.
Med den gjeldende ordningen for kompensasjon for tap av varelager har en rekke bedrifter på
grunn av en snever avgrensning ikke kvalifisert til kompensasjon, selv om de på grunn av
smitteverntiltak må kaste store mengder ferskvare til betydelig økonomisk verdi.
Vi mener det er svært negativt at denne avgrensningen er videreført i den foreslåtte revisjonen
av ordningen.
Når forutsetningen er at virksomheten enten må være direkte pålagt stenging eller pålagt
skjenkestopp for å kvalifisere til kompensasjon, så betyr det i praksis at produsentene som lever
av å selge ferskvare til de som er stengt eller nektet å skjenke ekskluderes fra kompensasjon,
selv om disse indirekte er sterkt påvirket av smittevernrestriksjoner.
Det er heller ikke kun stenging og skjenkestopp som medfører at ferskvare må kastes. Også
andre smitteverntiltak som begrensning av antall kunder på arealet, pålegg eller råd om
begrenset sosial kontakt, nedkorting av skjenketid og annet medfører også redusert aktivitet og
omsetning og at en rekke virksomheter må kaste eller destruere ferskvare – selv om disse ikke er
direkte stengt eller pålagt skjenkestopp.
Særlig for de små og mellomstore bryggerienes del er det ikke uvanlig at minst halvparten av
bedriftens omsetning skjer gjennom serveringsbransjen. Et flertall av bryggeriene har i ulike
bølger gjennom pandemien måttet destruere store mengder øl som skulle vært solgt på
serveringsmarkedet. Dette er varer som går ut på dato og som ofte ikke kan selges gjennom
andre kanaler. Produksjonskosten er da allerede tatt, samtidig som den tapte salgsverdien ofte
utgjør betydelige summer, noe som økonomisk rammer de mindre aktørene hardest.
Vi mener avgrensningen heller ikke er i tråd med Stortingets intensjon da de i fjor vinter
instruerte den forrige regjeringen om å inkludere tap av varelager i kompensasjonsordningen
(anmodningsvedtak nr. 664 (2020–2021)). Stortinget sa den gangen at vilkåret for kompensasjon
for tapt varelager skal være at tapet skyldes smittevernrestriksjoner.
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Regjeringen bør i den endelige forskriften sørge for at alle bedrifter som på grunn av betydelig
omsetningsfall etter smittevernrestriksjoner må kaste ferskvarer, kan søke om kompensasjon for
dette.
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