Til Bergen kommune
v/ordfører Marte Mjøs Persen og byrådsleder Roger Valhammer
Fra Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS
Bergen, 19. mars 2020

Anmodning til Bergen kommune for å redusere koronapandemiens
skadevirkninger for næringslivet i Bergen sentrum
Skadevirkningene i Bergen sentrum som følge av koronapandemien er allerede betydelige.
Frykten for konkursras og at mange tusen arbeidsplasser kan forsvinne er meget stor.
En medlemsundersøkelse som Bergen Sentrum AS gjennomførte 16. mars viser at
ca. 55% av virksomhetene innen varehandel, servering frykter konkurs allerede i løpet av
de nærmeste 1-2 månedene, dersom det ikke innføres gode støtteordninger. I tilfelle vil
ca. 4.000 arbeidsplasser kunne forsvinne. En medlemsundersøkelse Visit Bergen
gjennomførte mandag-tirsdag denne uken viser at over 96 prosent av reiselivsbedriftene
har avbestillinger og kanselleringer. Over 85 prosent har stengt hele- eller deler av driften,
og mer enn åtte av ti bedrifter har allerede gjennomført eller forberedt permitteringer.
Dette rammer 11.000 reiselivsansatte i Bergen.
For bedriftene, de sysselsatte, leverandørene og ikke minst for et bysentrum som spiller
en helt avgjørende rolle for hele regionens attraksjonskraft kan det ikke presiseres sterkt
nok hvor dramatisk situasjonen er.
Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum AS representerer ca. 800 virksomheter
med ca.16.000 arbeidsplasser i Bergen sentrum. På vegne av alle disse ber vi med dette
Bergen kommune om å iverksette tiltakene som vi skisserer under, og som kan bidra til å
redusere koronapandemiens skadevirkninger.
Følgende tiltak bes iverksatt så snart som mulig:
- Fjerne eiendomsskatt for næring i hele Bergen kommune 2020.
- Fjerne serveringsavgifter (alkohol og annet) for hotell, restauranter og spisesteder for 2020.
- Styrke handel i sentrum ved å samarbeide om gratis eller rimelig
parkeringshusbruk.
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- Bergen kommune bes medvirke til at gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra
da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid kan innføres.
- Gratis gategrunnleie på fortau og gater utenfor egen virksomhet fra og med nå inntil
«portforbudet» er opphevet og ut året.
- Oppheve bompenger i sentrum inntil videre.
- Innføre tilskuddsordninger, spesielt for de minste, lokale virksomhetene
med under 10 ansatte.
- Tilskudd til felles, samordnet hjemleveringsordning i regi av Bergen Sentrum AS.
- Bidra til å fremme andre ønsker og krav som vil kunne komme overfor statlige myndigheter.
- Tilskudd til markedsføringskampanje.
Vi ber om et møte om dette så snart det lar seg gjøre,
og håper på snarlig tilbakemelding.
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