
Oversikt over virkemidlene fylkeskommunene og departementet kan benytte over kap. 
553, post 61 mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling 

Virkemidlene på kap. 553 post 61 er delt inn i virkemidler fylkeskommunene har 
oppdragsgiveransvar for, og virkemidler departementet har oppdragsgiveransvar for. 
Fylkeskommunene kan kun benytte virkemidler de selv har oppdragsgiveransvar for. Den 
direkte bevilgningen fra departementet til Innovasjon Norge på post 61 kan kun benyttes på 
virkemiddelet Investeringstilskudd for store grønne investeringer. 

Oversikt over virkemidlene fylkeskommunene har oppdragsgiveransvar for 

Fylkeskommunen kan benytte følgende bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i 
distriktene: 

- Investeringstilskudd kan gis til fysiske investeringer som produksjonslokaler eller -
utstyr, og gis primært til små og mellomstore bedrifter.  

 
- Bedriftsutviklingstilskudd kan gis til rådgivningstjenester, kompetansetiltak og 

forprosjekter, primært til små og mellomstore bedrifter. 
 

- Distriktsrettet etablerertilskudd til markedsavklaring og kommersialisering kan gis til 
gründere og grupper av etablerere, for eksempel etablererveiledning. Viktige 
tildelingskriterier er at forretningsideen representerer noe vesentlig nytt regionalt, og 
at gründeren har ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift. 

 

- Distriktsrettede risikolån kan gis til toppfinansiering av antatt lønnsomme 
investerings- og utviklingsprosjekter som er vanskelige å finansiere i det private 
kredittmarkedet. Lånene kan innvilges både til nyetableringer og etablerte bedrifter.  
 

- Distriktsrettede garantier for driftskreditt og unntaksvis for lån gis også til bedrifter 
som mangler pantesikkerhet for lånefinansiering i bank. 

 
Virkemidlene kan kun brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. 

 

Fylkeskommunen kan benytte følgende landsdekkende ordninger: 

- Landsdekkende etablerertilskudd til markedsavklaring skal støtte gründere som har 
ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, 
kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet 
eller som sikkerhet for å innhente mer kapital. 
 

- Næringshageprogrammet tilbyr utviklingsorienterte bedrifter tilgang til felles lokaler, 
kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Målgruppen er i hovedsak 
kunnskapsbedrifter. Det er et mål at alle næringshagene skal ha målbedrifter innenfor 
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.  

 
- Inkubasjonsprogrammet skal bidra til at gode ideer identifiseres, videreutvikles og 

kommersialiseres til nye vekstbedrifter, og til å gi vekst i etablerte bedrifter. Siva 



tildeler midler til innovasjonsmiljøer og aktører som forsknings- og kunnskapsparker, 
innovasjonsselskaper og inkubatorer. 

 
- Mentortjenesten for gründere skal gi økt kunnskap om forretningsutvikling og 

vurdering av markedsmuligheter. Bedriftene må være i utviklings- eller 
markedsintroduksjonsfasen og ha ambisjoner om vekst utover sitt lokale marked.  

 
- Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner 

som ønsker å etablere forpliktende samarbeid for å styrke innovasjonsevne og 
konkurransekraft. 

 
Oversikt over virkemidlene departementet har oppdragsgiveransvar for 

Departementets direkte bevilgning over post 61 til Innovasjon Norge kan benyttes på 
følgende bedriftsrettede tilskuddsordning i distriktene: 

- Investeringstilskudd for store grønne investeringer er en sentral ramme for 
investeringstilskudd til prosjekter med fokus på bærekraft og klimatilpasning. Den 
sentrale rammen skal brukes på større investeringsprosjekter i distriktene. Ved 
tildeling vektlegges bedriftenes rolle i grønne og sirkulære verdikjeder. 

Virkemiddelet kan kun brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.  


