
 
 

 

 

Til:  Stortingets næringskomite 

 

Fra:  NHO Transport  

 

Sak: Statsbudsjettet 2021 – Prop. 1 S (2020-2021)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for persontransportbedrifter i Norge 

med cirka 16000 årsverk. Medlemmene utfører kollektivtrafikktjenester på offentlige 

kontrakter eller som markedsbasert transport.   

Reiseliv- og persontransportnæringene opplever fremdeles restriksjoner og stor markeds-

svikt som følge av covid-19. Utsiktene er svake på grunn av smittesituasjon og frykt, og først 

i andre halvår 2021 kan det forventes en viss oppgang i etterspørsel og omsetning. Det er 

avgjørende at sunne bedrifter overlever i denne krevende perioden og at flest mulig arbeids-

plasser lokalisert i hele Norge sikres.  

Turbuss- og flybusstilbudet utgjør viktige deler av verdikjeden til reiselivet og andre brukere. 

På oppdrag transporterer turbusser gjester mellom ulike destinasjoner, de tilbyr rundreiser 

til severdigheter, hoteller og restauranter og transportberedskap ved evakueringer og 

uforutsatte hendelser. Flybusser leverer miljøvennlig rutetransport til og fra flyplasser. Alle 

disse transporttjenestene finansieres normalt av passasjerene, men nå er bussene parkert 

og sjåførene permittert1.  

NHO Transports innspill 

Regjeringens forslag i statsbudsjettet om 680 millioner kroner2 til en videreført 

kompensasjonsordning for reiselivet og tilhørende verdikjede er langt lavere enn de 1,5 

milliardene som er satt av til samme formål i siste kvartal 2020. Tilskuddsrammen for denne 

ordningen bør dermed økes betydelig i 2021 slik at man er forberedt på kompenserende 

tiltak til levedyktige bedrifter inntil situasjonen er normalisert. Ordningen må likebehandle 

virksomheter uavhengig av organisasjonsform og finansieringsløsninger3. Mva-sats på 6 

prosent for persontransport og reiseliv bør også videreføres i 2021 for å stimulere en viss 

etterspørsel. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: 

Jon H. Stordrange, adm. direktør, jon.stordrange@transport.no, mobil 41 50 67 70. 

Jofri Lunde, næringspolitisk sjef, jofri.lunde@transport.no, mobil 41 16 19 44. 

 
1 Les mer om turbuss- og flybussnæringenes betydning og situasjon i NHO Transports brev til næringsministeren   
2 Prop. 1 S (2020-2021) Nærings- og fiskeridepartementet, s. 192 (post 74)  
3 Les mer om likebehandling av søkere til kompensasjonsordningen i NHO Transports brev til næringsministeren 
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