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Korona-krisen krever nasjonal håndtering
NHO forholder oss de nasjonale helserådene for smittevern mot korona, og gjør det
vi kan for å bistå myndighetene i krisen. Men nå må vi rope et varsko om lokale
smitteverntiltak, reiseforbud og karanteneregler som stanser forsyningslinjer og
truer viktige samfunnsfunksjoner. Et samlet Storting må gi regjeringen den
fullmakten som trengs for å kunne utøve en samordnet nasjonal innsats mot
Covid19, og samtidig holde hjulene i gang i næringslivet.
Regjeringen har sendt et forslag til fullmaktslov til Stortinget. Loven skal sikre forsvarlige og
effektive tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner
som følge av utbruddet av Covid19, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen,
næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Vi forventer at dette håndteres med klokskap
og med mål om å beholde legitimiteten for en slik lov.
NHO mottar nå en strøm av henvendelser fra NHOs landsforeninger og fra bedrifter som blir
sterkt hindret i utøvelsen av sin virksomhet på grunn av kommunale tiltak mot Covid19. De lokale
tiltakene går i mange tilfeller lenger enn de nasjonale helserådene. Våre medlemsbedrifter over
hele landet opplever problemer med å flytte personer, materiell og virksomhet mellom kommuner
og i enkelte tilfeller fylker. Jobbpendling mellom kommuner vanskeliggjøres. Transportselskaper
og rederier må avklare mannskapsbytter og passasjerhåndtering, og pålegges restriksjoner. Dette
gjelder også bedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon. Nå er det viktigere enn noen gang å
holde hjulene i gang i næringslivet.
NHO er glad for at Regjeringen og Stortinget så langt har hørt på innspillene fra næringslivet og
kommet med nødvendige og kraftfulle tiltak i uken som er gått. Den økonomiske krisen kommer
til å vare lenger enn helsekrisen. Derfor må myndighetene, LO og NHO i fellesskap bidra til at folk
har en jobb å gå til når dette en gang er over. Lokale tiltak basert på gode intensjoner, uten å
vurdere hvilke konsekvenser det får for bedrifter og arbeidsplasser, kan påføre samfunnet langt
større irreversible skader enn det Covid19 kan gjøre på lang sikt. Regjeringen må nå sikres
fullmakt til å gjennomføre en samordnet og koordinert innsats som også ivaretar viktige
samfunnsfunksjoner, og som avskjærer kommunenes rett til å lamme nødvendig arbeid og
aktivitet.
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