
 

 

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postmottak@kmd.dep 
 
 
 

Dato: 07.04.2014 Arkiv:A-2014   Jrn: 8834 
 
 

Høring – Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional 

transportstøtte/differensiert arbeidsgiveravgift 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets invitasjon til å komme med høringsuttalelse 
til Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte, som er en implementering 
av regelverk som følger av EØS-avtalen. 
 
Vi viser videre til melding på departementets hjemmeside om at forslag i forhold til ordningen med 
differensiert arbeidsgiveravgift er oversendt EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning. 
 
Disse sakene, som begge er viktige for næringsutviklingen, sysselsettingen og dermed 
samfunnsutviklingen i distriktene, må etter Regionrådet for Fjellregionens vurdering ses i 
sammenheng. Arbeidsutvalget i regionrådet, som består av kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, 
Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal samt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, har i sitt møte 
2. april 2014 derfor valgt å avgi en uttalelse som omhandler begge ordningene. 
 
Regionrådet for Fjellregionen er tilfreds med at alle våre kommuner fortsatt defineres innenfor 
virkeområdet og at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift beholdes for de fleste bransjer. 
 
Men samtidig setter retningslinjene for investeringsstøtte «begrensninger til å gi regionalstøtte til bl.a. 
energisektoren, finans og forsikring, samt transportsektoren» i følge departementets hjemmeside. 
Videre heter det at «De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere 
sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for 
transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg 
kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor 
betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014.» 
 
Regionrådet for Fjellregionen deler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners uttalelse: 
«Spredt bosetting og store avstander gir utfordringer for næringslivet i enkelte regioner. Offentlig støtte 
til bedrifter innenfor virkeområdet bidrar til å stimulere til økt innovasjon, kunnskap og teknologi i de 
områdene i Norge som har lav befolkningstetthet. Dette er nødvendige satsingsområder for at 
bedriftene i distriktene skal møte morgendagens konkurranse.» 
 
Det er regionrådets oppfatning at de nye ordningene og forskriften svekker deler av næringslivet i 
distriktene, spesielt innen transportsektoren. 
 
På denne bakgrunn vil Regionrådet for Fjellregionen be regjeringen gjennom nær dialog med de 
berørte næringer og andre i distriktene arbeide for at kompenserende tiltak kan iverksettes gjennom 
budsjettbehandlingen i regjeringen og Stortinget. Kommunal- og moderniseringsministeren har selv 
gitt begrunnelsen for hvorfor dette er er viktig. 
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