
Regionrådet i Orkdalsregionen c/o Skaun kommune, 7358 Børsa 
 www.orkdalsregionen.no 

 

 

 
           Skaun Hitra Frøya Rindal Heim Orkland 

 
Skaun 1. Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildeling av 2 millioner fra Orkdalsregionens næringsfond til lokale tiltak for koronautsatt næring. 
 
 
 
Orkdalsregionen har vedtatt å bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter 
som har store utfordringer pga. koronasituasjonen. De sentrale støtteordninger som bedriftene kan 
benytte seg av i forbindelse med Korona/Covid-19, gjør at noen faller mellom to stoler. 

Enkelte bedrifter har sett seg nødt til å ty til permitteringer, noen har utfordringer i forbindelse med 
karantenebestemmelser og en del har forbud mot drift. Næringslivet er, som oss andre, bekymret for 
sin bedrift og sine ansatte. For mange næringsaktører har utbruddet av korona-viruset allerede gitt 
negative resultater 

ORKDALSREGIONEN ER EN STOR OG MANGFOLDIG og ikke minst næringssterk region. Og nettopp 
dette med næring er noe av det som knytter oss sterkt sammen.  
 
Regionrådet opplever at vedtekter og retningslinjer for næringsfondet har er omfattende å forholde 
seg til, men har nå fått fritak for omfattende byråkrati og kan tildele direkte til kommunene. 
 
 
Regionrådet har derfor vedtatt å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for 
koronautsatt næring. 

 Fordeling til kommunene skal skje etter det antall kommuner som bidrog til fondet i forrige 
periode.   

Tildeling til den enkelte eierkommune i Orkdalsregionen er beregnet slik: 
 
 

5061 Rindal Kommune 100 000,- 

5055 Heim Kommune 290 000,- 

5056 Hitra Kommune 225 000,- 

5014 Frøya Kommune 235 000,- 

5059 Orkland Kommune  800 000,- 

5029 Skaun kommune 350 000,- 
Sum  2 000 000,- 
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Regionrådet har tillit til at den enkelte eierkommune vil gjøre en jobb for å viderebringe midler til 
de som lokalt trenger det mest. 
 
Gjennomfør gjerne prosessen sammen med de lokale næringsforeninger. 
 
Regionrådet ønsker en tilbakemelding på hvordan dere forvaltet midlene til det beste for en hardt 
tiltrengt næring. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med under-tegnede. 
 
 
 
 
Lykke til! 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
For Orkdalsregionen 
 
 
 
                                                                                       
Gunn Iversen Stokke       Liv Darell 
Leder         Rådgiver 
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