
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Bjørg Kari Paulsen 
22 24 70 42 

Oppdragsbrev Innlandet – Investeringstilskudd i distriktene og tilskudd 
til næringshage- og inkubasjonsprogrammer – 15,271 millioner kroner 

  

Tilsagnsnummer 510 004 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop 142 S (2019–2020) 

Økonomiske tiltak i møtet med virusutbruddet. Bevilgningsøkningen skal stimulere til utvikling 

av gode prosjekter som kan gi grunnlag for lønnsom utvikling når Norge beveger seg ut av 

krisen. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 9. oktober 2020. Oppdraget 

kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020 og 22. juni 2020.  

 

Som et resultat av budsjettvedtaket er den økonomiske rammen på kap. 553, post 61 

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økt med 120 mill. kroner. Midlene er  

øremerket investeringstilskudd i distriktene i regi av Innovasjon Norge, samt tilskudd til Sivas 

næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Dette er en engangsbevilgning som fordeles til 

fylkeskommunen, som har ansvar for å utforme oppdrag til Innovasjon Norge og Siva. 

Stortinget tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16 S 

(2019-2020).  

 

Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 80 millioner kroner til investeringstilskuddet 

og 40 millioner til næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Departementet vil utbetale 

midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige midler på kap. 553, post 61.  

 

Bevilgningen til Innlandet fylkeskommune er 15,271 millioner kroner. 13,144 millioner er 

øremerket Innovasjon Norge og 2,127 millioner er øremerket Siva.  
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Side 2 
 

Fylkeskommunen har ansvaret for at det utformes oppdrag til Innovasjon Norge og Siva i sitt 

fylke og har mulighet til regional tilpasning av innsatsen for midlene ut fra regionale behov og 

prioriteringer.  

 

Nærmere om føringer og den fylkesvise fordeling av tilskuddene 

 

Investeringstilskudd 

For å bidra til nødvendig omstilling og videreutvikling av reiselivsnæringen i distriktene har 

Stortinget bevilget 80 mill. kroner til investeringstilskudd, primært rettet mot reiselivsbedrifter. 

Denne ordningen kan kun benyttes i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, og 

fordeles til fylkeskommuner der behovet er størst. Fylkesfordelingen av bevilgingen på 80 

millioner kroner tar utgangspunkt i at alle fylkeskommuner med kommuner innenfor 

virkeområdet for investeringstøtte, får minst to millioner kroner hver. Deretter fordeles 

midlene etter hvor stor andel av årets ramme hos Innovasjon Norge som allerede er brukt, 

samt andel midler som hver fylkeskommune mottar av den distriktsrettede delen av ordinære 

midler i kap. 553, post 61 (andel av distriktspotten). 

 

Næringshage- og inkubasjonsprogrammer 

Midlene skal bidra til at næringshagene og inkubatorene fortsatt kan bistå bedrifter som har 

behov for kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak etter virusutbruddet. 

Fylkesfordelingen av tilskuddet på 40 millioner kroner er basert på Sivas oversikt over 

samtlige næringshagers og inkubatorers estimater på forbruk og behov for ekstra midler i 

inneværende år.  

 

Rapportering 

Fylkeskommunen må registrere inn rammene som tildeles Innovasjon Norge og Siva i 

regionalforvaltning.no. Frister for rapportering er de samme som i brevet av 6. januar.   

 

Avslutning 

Vi ber om at fylkeskommunen umiddelbart sender oppdragsbrev og utbetaler tilskuddene til 

Innovasjon Norge og Siva slik at midlene blir tilgjengelige for næringslivet snarest mulig. 

Midlene skal ellers forvaltes i tråd med de fastsatte retningslinjene for posten. Dette 

oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på nettsidene til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Bjørg Kari Paulsen 

seniorrådgiver 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/4e9964d3d2554dc7879c6a03bbf7200a/vedlegg-7-retningslinjer-2019-kap.-553-post-61.pdf


 

 

Side 3 
 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Fylkesvis fordeling av investeringstilskudd og tilskudd til næringshage- og 

inkubasjonsprogrammer 

 

 

Kopi 

 

Innovasjon Norge Hedmark 

Innovasjon Norge Oppland 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

SIVA - Selskapet for industrivekst SF 

 


