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Statsbudsjettet 2020 - programkategori 13.50 - distrikts- og 

regionalpolitikk  Fordeling kommunale næringsfond 
 

Fylkesråden for plan og næring viser til Regjeringens krisepakke – fase 3 – hvor Nordland 

fylkeskommune har mottatt 74,8 mill. kr som skal fordeles kommunene i henhold til gitte kriterier. 

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 

verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.  

 

Tildeling 

Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet følgende:  

 
1. Fylkesrådet bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland i 

henhold til vedlagte fordeling.  
 

Videre henstiller fylkesrådet kommunene om å fordele midlene i tråd med intensjonene og 

forskriften for ordningen. Det bes om at prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig 

utvikling, samt grønne arbeidsplasser, prioriteres.  

 

Midlene vil bli overført kommunene i nær fremtid. Utbetalingen vil bli merket «KNF 2020». 

 

Bruk av midlene 

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 

verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en 
aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  
 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.  
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:  

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 
utfordringer, behov og potensial. 

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak 
antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.  

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 
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Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å 

benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene. 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende:  

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser. 

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

 

Fylkesråden viser for øvrig til vedlagte midlertidige 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 ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene).  

 

Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte, jf. vedlagte brev til 

fylkeskommunene vedrørende midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 

61, samt vedlegg vedrørende gruppemelding. 

 

Fylkesråden 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. Dette må imidlertid 

veies opp mot at blant annet reiselivsnæringa må få tid til å få avviklet sommersesongen, for så å 

se framover. De mange små bedriftene har begrensede ressurser både ift produktutvikling og 

nyinvesteringer midt i sommersesongen. Da er det først og fremst et sterkt driftsfokus. 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland 

Fylkeskommunen har også vært i dialog med Innovasjon Norge Nordland (INN) for å finne en god 

arbeidsdeling mellom kommunene og INN. Fylkeskommunen har fått opplyst at INN blant annet 

ikke prioriterer virksomheter innen tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, 

utleievirksomhet, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt 

og/eller regionalt marked. 

 

Videre prioriterer ikke INN konsulentmiljø, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljø, 

testsenter, innovasjonsmiljø, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskap og 

offentlige aktører. Bedrifter oppfordres til å ev. bruke denne type kompetanse og inkludere 

kostnadene i søknaden. 

 

INN har også uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom kommunale 

næringsfond.  

 

Fylkesråden ber om at kommunene er i dialog med INN i saker som ligger i grenseland mellom 

virkemiddelaktørene. Kontaktperson hos INN er: Innovasjonsrådgiver Inger Teigstad. Hun kan 

kontaktes på e-post: inger.teigstad@innovasjonnorge.no ev. mobil 482 38 123.  

 

Fylkeskommunens kriterier for fordeling 

I henhold til oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal 

fylkeskommunen ved fordelingen prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, 

særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder 
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hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og 

reiselivsavhengige kommuner.  

 

Fylkeskommunen kan benytte skjønn i fordelingen av kommunale næringsfond. Med utgangspunkt 

i at alle kommuner i fylket i større eller mindre grad er rammet av covid-19, finner fylkesrådet det 

rimelig at alle kommuner får tildelt kommunale næringsfond. For at alle kommuner skal ha 

kommunalt næringsfond med styrke til å hjelpe lokale bedrifter og næringsliv, har fylkesrådet valgt 

å legge sentralitetsindeksen til grunn med en vekting på 50 prosent. 

 

Ved valg av indikatorer og vektig mellom øvrige indikatorer har fylkesrådet lagt vekt på utviklingen i 

helt arbeidsledige og permitterte i perioden januar til mai. Fylkesrådet mener dette er den beste 

metoden å få fram de kommunene som er hardest rammet av covid-19 med hensyn til 

arbeidsledighet eller permitteringer. Disse to indikatorene er vektet med 25 prosent hver. Årsaken 

til at mai er lagt til grunn, og ikke juni, er at regjeringens fordeling er basert på arbeidsledigheten i 

mai. 

 

Fylkeskommunen har også bedt om innspill fra samordningsgruppa i forbindelse med covid-19, 

samt KS.  

 

Bistand regionalforvaltning.no 

Nordland fylkeskommune vil bistå kommunene i bruk av regionalforvaltning.no. Kommunene bes 

kontakte rådgiver Jørgen André Eliassen for å avtale tid for opplæring og veiledning. Han kan 

kontaktes på e-post: jorgel@nfk.no ev. mobil 926 98 304.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Linda Helén Haukland 

fylkesråd for plan og næring 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 
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Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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