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Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av
22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende
og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.
Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen
Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet,
se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.
I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for
ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene).
Informasjon om reglene for offentlig støtte
Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten
faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål.
Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3. (se nedenfor)
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en
flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under
det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at
følgende formål kan støttes:
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Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA
Støtteberettigede kostnader
GBER artikkel2
Regional investeringsstøtte
Art. 14
Investeringsstøtte til SMBer
Art. 17
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer
Art. 18
Støtte til SMBers deltaking på messer
Art. 19
Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte)
Art. 22

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det
distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet
for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).
Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til
Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig
til:
- Informasjon om bagatellmessig støtte
- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig
støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om
gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig
støtte.
- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket (uoffisiell
oversettelse)
Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig
etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.
Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.
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Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.
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