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Statsbudsjettet 2021 - Oppdragsbrev Trøndelag - tilskudd til 
næringshage- og inkubasjonsprogram – 8,347 millioner kroner 

 

Tilsagnsnummer 510 014 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets Innst. 233 S (2020-

2021) jf. Prop 79 S (2020–2021) om endringer i statsbudsjettet 2021 for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Departementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 

gjennom dette oppdragsbrevet. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 17. 

desember 2020.   

 

Som et resultat av Stortingets budsjettvedtak er den økonomiske rammen på kap. 553, post 

61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økt med 76 millioner kroner. Midlene er  

øremerket tilskudd til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram i møte med pandemien. 

Dette er en engangsbevilgning som fordeles til fylkeskommunen, som har ansvar for å 

utforme oppdrag til Siva.  

 

Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 76 millioner kroner til næringshage- og 

inkubasjonsprogrammene. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme 

kontonummer som øvrige midler på kap. 553, post 61.  

 

Bevilgningen til Trøndelag fylkeskommune er 8,347 millioner kroner.  

 

Fylkeskommunen har ansvaret for at det utformes oppdrag til Siva i sitt fylke og har mulighet 

til regional tilpasning av innsatsen for midlene ut fra regionale behov og prioriteringer.  
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Side 2 
 

Nærmere om føringer og den fylkesvise fordeling av tilskuddene 

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

rammet av pandemien med kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak. 

Tilleggsbevilgningen skal gi Siva mulighet til å frafalle krav om egenandel fra bedrifter som er 

rammet av pandemien, samt møte økt etterspørsel fra bedrifter etter bistand. Tiltaket er en 

videreføring av tilsvarende koronatiltak fra 2020, jf. Prop. 142 S (2019-2020). 

 

Fylkesfordelingen av tilskuddet på 76 millioner kroner er basert på innspill fra Siva og 

fylkeskommunene. I tråd med innspillet er fylkesfordelingen basert på å fullt ut kompensere 

næringshagene og inkubatorene for bortfall av egenandeler, og deretter å dekke økt 

etterspørsel etter tjenester fra bedrifter som har behov for bistand.  

 

Rapportering 

Fylkeskommunene må registrere inn rammene som tildeles Siva i regionalforvaltning.no. 

Frister for rapportering er de samme som i brevet av 17. desember.   

 

Avslutning 

Vi ber om at fylkeskommunen raskt sender oppdragsbrev og utbetaler tilskuddet til 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.  
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https://www.regjeringen.no/contentassets/4e9964d3d2554dc7879c6a03bbf7200a/vedlegg-7-retningslinjer-2019-kap.-553-post-61.pdf

