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Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 
 
Tilsagnsnr. KNF-20/35 
 
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har 30.06.2020 behandla saka om fordeling av  
kr 65,6 mill. i ekstraordinære kommunale næringsfond. Tildelinga fra kommunal- og 
næringsdepartementet er en del av krisepakke 3 for 2020, som ble vedtatt av Stortinget 19. 
juni. Det vises til vedlagt oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
22.06.2020. 
 
Gausdal kommune er i sak 211/2020 tildelt følgende beløp: 

 
Kr. 1.397.560,- 

 
Vedtaket sier ellers: 

«Midla blir tildelt med grunnlag i oppdragsbrev av 22. juni 2020 frå kommunal- og 
regionaldepartementet. Midla skal forvaltast i samsvar med føringane i brevet, og 
mellombels forskrift om kommunale næringsfond, som blir endeleg vedtatt og sendt ut 
i starten av juli. 
Dersom nokre av kommunane vil opprette interkommunale næringsfond så kan det 
aksepterast ei viss omfordeling av løyvinga mellom kommunane som deltek.» 

 
Tildelinga av midlene til kommunene bygger på følgende fordelingsmodell (sitat fra 
saksutgreiinga): 

- Om lag 1/3 av midla er fordelt på alle kommunane i Innlandet, med eit flatt beløp på 
kr 350.000 til alle, og resten fordelt ut frå innbyggartal (15 kr/innbyggar) 

- Om lag 1/3 av midla er fordelt på distriktskommunane, med eit flatt beløp på kr 
200.000 til alle innanfor det distriktspolitiske virkeområdet, og resten fordelt med 
grunnlag i distriktsindeksen 

- Den siste tredelen er fordelt ut frå arbeidsløysetala og den skjønnsmessige 
fordelinga.  

o I arbeidsløysefaktoren er det brukt tal for både heilt og delvis arbeidsledige 
ved utgangen av mai, samanlikna med utgangen av mai 2019. Det er fordelt 
eit kronebeløp pr. prosentpoeng forskjell, kr 60.000 for heilt ledige, og kr 
30.000 for delvis ledige 
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o Den skjønnsmessige fordelinga er gjort med nokså standardiserte 
kronebeløp, med grunnlag i følgjande faktorar: 
 Vintersportsstad, og kor viktig dette er for kommunen 
 Om kommunen generelt er vurdert som ein reiselivsavhengig eller 

reiselivsbasert kommune 
 Om kurs/konferanse eller store arrangement er viktig for kommunen 
 Stor eksportindustri 
 Stor nedgang i talet på arbeidsforhald frå mai 2019 - mai 2020 

 
Det vises ellers til saksframlegget, som er lagt ved brevet. 
 
Forvaltning av midlene 
Regelverket for forvaltning av dette kommunale næringsfondet er fastsatt av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). Forvaltninga skal bygge på «Midlertidig forskrift om 
tilskudd til kommunale næringsfond som følgje av covid-19-utbruddet», samt at deler av 
eksisterende «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» er gjort gjeldende. Den 
midlertidige forskriften er lagt ved. 
 
Det er viktig å merke seg følgende føringer fra oppdragsbrevet til KMD og forskriften når det 
gjelder bruken av midlene: 

- Midlene skal gå til kommuner som er hardt ramma av arbeidsledighet som følge av 
virusutbruddet, og skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet 

- Midlene skal bli raskt tilgjengelige for næringslivet 
- Dersom noe av midlene likevel ikke brukes opp i 2020, er de overførbare til 2021 
- Målgruppene er bedrifter og næringsaktører 
- Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som 

kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet. Betydninga for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk 
aktivitet skal vektlegges 

- Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige 
50 %, men at det kan være mulig å tildele inntil 75 % 

- Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller 
næringsaktører 

 
Det er ikke anledning til å bruke noe av de tildelte midlene til forvaltning av ordninga. 
 
Utlysing av midlene via regionalforvaltning.no 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt som krav at midlene skal lyses ut via 
søknadsportalen regionalforvaltning.no (RF), og at alle søknader skal sendes inn via denne 
portalen. I forbindelse med dette så vil vi spesielt legge vekt på: 

- Det er rapporteringsfrist for bruk av midlene 1. februar 2021. Hvilke 
rapporteringskategorier som skal brukes står i vedlegg 2 fra KMD «Krav og veileder til 
statistikkrapportering» 

- Dersom kommunen ikke tidligere har brukt RF så må det sendes inn søknad om å bli 
godkjent som forvalter. Denne sendes til fylkeskommunen ved Dag Arne Henriksen, 
e-post dag.arne.henriksen@innlandetfylke.no helst innen 3. juli, pga. ferieavvikling, 
men det kan ev. sendes uka etter dersom det ikke er mulig å rekke det før. Ved 
seinere innsending blir forespørselen ikke behandla før starten av august 

- Fylkeskommunen arrangerte 25. juni et oppstartskurs i hvordan en lager og lyser ut 
støtteordninger i regionalforvaltning.no. Send gjerne en e-post til Torunn Kornstad, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747
mailto:dag.arne.henriksen@innlandetfylke.no
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torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no, dersom det er ønskelig å gjenta 
oppstartskurset 

- 27. august gjennomføres et nytt kurs i bruken av RF, men da med vekt på 
saksbehandling, finansieringskilde, rapportering m.m. Invitasjon til dette kurset 
sendes ut over ferien 

 
Statsstøtteregelverket 
Midlene skal tildeles i henhold til reglene i statsstøtteregelverket. Tildeling kan enten skje 
som bagatellmessig støtte, eller med grunnlag i ei støtteordning basert på gruppeunntaket 
som KMD har meldt inn til ESA (se vedlegg). 
  
Gruppeunntaket gir spesifikke maksimale støttesatser for tildeling av midler. I vedlegget er 
det en oversikt fra departementet over hvilke artikler i gruppeunntaket som omfattes av 
støtteordninga, og hvilke satser som gjelder for disse. Merk at regional investeringsstøtte 
bare gjelder innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (dvs. alle kommuner i Innlandet 
unntatt Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Østre Toten og Gran). 
 
Tilskudd som omfattes av støtteordninga for gruppeunntaket kan ikke tildeles til foretak i 
økonomiske vansker. Fylkeskommunen har sendt inn spørsmål om hvordan dette defineres 
nå som svært mange bedrifter har fått krisestøtte i samband med koronatiltaka. Svar på dette 
formidles over sommeren. 
 
Merk at det ikke er lov å kombinere de to typene statsstøtte for å gi tilskudd ut over 
maksimalsatsen i gruppeunntaket. 
 
Vi minner om at jordbruksbasert næring ikke er omfatta av statsstøtteregelverket.  
 
Fylkeskommunen vil prøve å få til et kurs i statsstøtteregelverket så snart som mulig etter 
ferien. 
 
Innovasjon Norge 
Kommunene bes om at søknader som kan behandles av Innovasjon Norge sendes dit. Dette 
vil i hovedsak gjelde saker for vekstbedrifter med nasjonalt eller internasjonalt marked, 
og/eller der prosjektet er innovativt. For å avklare dette raskt er det mulig å ta direkte kontakt 
med Anne Mette Iversen i Innovasjon Norge Innlandet, e-post 
Anne.Mette.Iversen@innovasjonnorge.no.  
 
Forholdet til andre kommunale næringsfond og ev. interkommunale fond 
Dersom kommunen allerede har kommunalt næringsfond eller kraftfond må det gjøres ei 
vurdering av om det skal lages ei felles støtteordning og utlysing i regionalforvaltning.no, eller 
om de skal behandles hver for seg. Ved fellesutlysing må det ev. gjøres klart i 
utlysingsteksten dersom det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige 
finansieringskildene. 
 
Til de kommunene som er tildelt ordinært kommunalt næringsfond fra fylkeskommunen 
tidligere i år så minner vi om at det også her er krav om å bruke regionalforvaltning.no til 
utlysing av midlene og innsending av søknader. 
 
Ved felles utlysing må kommunen bruke riktig finansieringskilde i saksbehandling og 
rapportering i regionalforvaltning.no. 
 

mailto:torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no
mailto:Anne.Mette.Iversen@innovasjonnorge.no
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Dersom flere kommuner ønsker å forvalte midlene i et felles fond er dette mulig. 
Fylkesutvalget har da åpnet for at fordelinga av midler mellom kommunene kan bli noe 
annerledes enn i vedtaket. De samarbeidende kommunene må da peke ut én kommune som 
er ansvarlig for utlysing, forvaltning og rapportering av midlene. 
 
Oppfølging fra fylkeskommunen 
Vi beklager at det på grunn av ferieavvikling vil være litt vanskelig å få svar på konkrete 
spørsmål i juli. I resten av uke 27, og fra midten av uke 32, kan spørsmål sendes til Torunn 
Kornstad, e-post torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no. Uke 28 kan spørsmål som gjelder 
regionalforvaltning.no rettes til Bente Ellingsen, e-post 
bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no. 
 
Fylkeskommunen fordeler de tildelte midlene til kommunene i regionalforvaltning nå straks, 
mens de utbetales seinest i andre halvdel av august. For utbetaling trenger vi korrekt 
kontonummer, dette sendes til bente.karine.ellingsen@innlandetfylke.no innen 10. august. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Espen Køhn  
Seksjonssjef  
  
 Torunn H. Kornstad 
 Saksbehandler 

 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi: Bente K. Ellingsen, her. 
 
Vedlegg: 

1. Saksutgreiing i FU-sak 211/2020 
2. Utregningstabell ekstraordinære KNF 
3. Oppdragsbrev fra KMD av 22.06.2020 
4. Vedlegg 2 til oppdragsbrev fra KMD, «Krav og veileder til aktivitetsrapportering» 
5. Brev fra KMD om midlertidig forskrift for kommunale næringsfond av 01.07.2020 
6. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-

utbruddet 
7. Følgenotat til innmeldt støtteordning under gruppeunntaket (rammer for ordninga, 

prosentsatser, vilkår m.m.) 
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