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Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Vestland 
fylkeskommune - 75,3 millioner kroner 

 
Tilsagnsnr: 510 012 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf. 
Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. 
Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020. 
 
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til 
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. 
Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16 
S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner. 
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige 
midler på kap. 553, post 61.  
 
Bevilgningen til Vestland fylkeskommune er 75,3 millioner kroner. Tilskuddet skal gå 
uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt. 
Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres 
tilgjengelig for næringslivet.  
 
Mål og tildelingskriterier 
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av 
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
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Side 2 
 

sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er 
landsdekkende. 
 
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som 
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet 
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke 
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping 
og økonomisk aktivitet skal vektlegges.  
 
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og 
nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at 
fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge. 
Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om 
regelverket for offentlig støtte.  
 
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) 
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis 
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under 
det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte 
støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende 
informasjon om gruppemeldingen.  
 
Tildelingskriterier 
Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere 
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av 
virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet 
har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige 
kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av 
reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. 
destinasjonsselskapene.  
 
Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og 
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. 
Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles 
interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.  
 
Midlertidig forskrift 
Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og 
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes 
fylkeskommunene i begynnelsen av juli.  
 
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 
fylkeskommunene og kommunene.  
 
Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva. 
Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for 
distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).  
 
Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen  
Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen 
fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I 
tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og Nord-
Troms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.  
 
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den 
landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De 
resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel 
arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).  
 
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn 
Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal 
legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet 
er mottatt.  
 
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og 
rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet 
oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt 
viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På 
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og 
et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale 
næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i 
bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte 
tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.  
 
Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er 
nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til 
Stortinget.  
 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021. 
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes 
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.  
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Avslutning 
Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker 
alle lykke til med arbeidet.  
 
Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.  
 
Med hilsen 
 

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 
 
 
 

Ellinor Kristiansen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond 
Vedlegg 2 Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kommunale næringsfond 
 
 
 
Kopi 
 
Distriktssenteret 
Innovasjon Norge Hordaland 
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Norges forskningsråd 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Riksrevisjonen 
Sametinget 
SIVA - Selskapet for industrivekst SF 
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