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Vår dato: 02.07.2020 Vår referanse: 202016911-6 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Ragnhild Vist Lindberg 

Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale 
næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag 

Vi viser til informasjon om Regjeringens forslag vedr. tilskudd til kommunale næringsfond 
som ble utsendt til kommunene i Trøndelag via e-post 10.06.2020. Stortinget vedtok 
ordningen 19.06.2020 og fylkeskommunen fikk oppdragsbrev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 23.06.2020. 

 
Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok 23.06.2020, sak 231/20, følgende:  
«Fylkesutvalget gir sin tilslutning til foreslått fordelingsmodell og de vurderinger som er 
gjort i saken.» Det henvises til saksframlegget FU-231/20 - Fordeling av tilskudd til 
kommunale næringsfond - krisepakke 3 for nærmere beskrivelse av fylkes- og 
kommunefordelingen. Vedtatt fordeling av midler til den enkelte kommune i Trøndelag 
fremgår av vedlegg 1. 
 
Om ordningen 
Midlene er øremerket til kommunale næringsfond og er en engangsbevilgning. 
Bevilgningen til Trøndelag fylkeskommune er ca. 64,3 millioner kroner. Tilskuddet skal gå 
uavkortet videre til kommunene og det forutsettes at midlene raskt må gjøres tilgjengelig 
for næringslivet.  
 

Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av 
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen 
er landsdekkende. 
 
Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet 
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke 
negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for 
arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. 
 
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) 
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan 

gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med 
kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da 
tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig 
støtte.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunene-vedrorende-kommunale-naringsfond/id2721804/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunene-vedrorende-kommunale-naringsfond/id2721804/
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/864930?agendaItemId=207606
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/864930?agendaItemId=207606
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av 

midlene. 
 
Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og 
kommunene. Dersom dette er ønskelig, ber vi om å få en umiddelbar tilbakemelding om 
dette. 
 

Det vises til vedlagte oppdragsbrev fra KMD for mer informasjon om ordningen (se link på 
side 1) 
 
Retningslinjer 
For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid-19-utbruddet.  
 

Det er viktig at kommunen setter seg inn i den midlertidige forskriften og de retningslinjene 
som er vedtatt. Vi vil spesielt peke på bestemmelsene vedr. formål, krav til søknad og hva 
som kan støttes og hva som ikke kan støttes. Merk bl.a. at tilskuddet ikke kan dekke 
ordinære driftskostnader. Videre er det tatt inn særregler for kommunale næringsfond i 
paragraf 2, bl.a. om hvem som kan søke og hvilke tildelingskriterier som skal benyttes. 
 
Søknadsbehandling, rapportering og utbetaling 

Kommunene skal ta i bruk www.regionalforvaltning.no (heretter kalt RF13.50), og alle 
søknader om støtte fra kommunale næringsfond skal sendes inn av søkeren selv via 
RF13.50. Kommunene skal kunngjøre en støtteordning for forvaltning av midlene i 
RF13.50. Det er viktig at dette gjøres raskt, så midlene gjøres tilgjengelig for næringslivet.  
 
I RF13.50 ligger det en grundig brukerveiledning for forvaltere. Trøndelag fylkeskommune 
ønsker at alle kommuner benytter søknadsmalen for kommunale næringsfond (KNF). Ila 

uke 27 vil det bli gjort en oppdatering av søknadsmalen for kommunale næringsfond i 
RF13.50, så vent til uke 28 med å opprette støtteordningen. Kommunene må benytte seg 
av saksbehandlingsfunksjonaliteten i RF13.50, og KMD og fylkeskommunen oppfordrer 
kommunene til å benytte denne fullt ut. Det er bl.a utarbeidet krav og veileder til 
aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond, med egne 
rapporteringskategorier som dere må benytte. Registreringene er nødvendige for at KMD 
skal kunne rapportere tilbake til Stortinget. Støtten til bedrifter må gis i tråd med 
regelverket om offentlig støtte. Ettersom kommunene må gjøre en vurdering av offentlig 
støtte, anbefaler vi at dere benytter funksjonaliteten for dette, og gjør det på hver enkelt 
søknad i RF13.50. 
 
Det forutsettes et aktivt samarbeid med øvrig virkemiddelapparat og næringshager der 
dette finnes. I bedriftsrettede søknader forutsettes det arbeidsdeling med Innovasjon 
Norge Trøndelag, som har et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til bedrifter som 

har et nasjonalt og internasjonalt marked. Kommunene behandler alle saker som kun har 
et lokalt marked. Kommunen behandler også øvrige lokale næringsutviklingssaker. 
 
Rapportering og frister 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021. 
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes 
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til KMD er 1. mars 2021.  
 
I tillegg skal kommunene utarbeide en kort skriftlig årsrapport/-melding til 
fylkeskommunen vedr bruken av det kommunale næringsfondet for 2020. I rapporten 
oppfordres kommunene til å formidle 2-3 gode historier om vellykkede prosjekter som har 
mottatt støtte fra fondet. Slike gode eksempler er en del av fylkeskommunens rapportering 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
http://www.regionalforvaltning.no/
http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000107016-fullstendig-opplaering-for-forvalter
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
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om bruken av regionale utviklingsmidler overfor Hovedutvalg for næring. Rapporten skal 

behandles politisk før den oversendes Trøndelag fylkeskommune innen 01.04.2021.  
 
Aksept av tilsagn og utbetaling 
Kommunene må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag 
fylkeskommune innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev (vedlegg 2).  
 

75 % av tilsagnsbeløpet vil etter innsendelse av signert aksept bli utbetalt til 
kontonummeret som kommunen oppgir på akseptskjemaet. Sluttutbetaling av resterende 
25 % foretas når årsrapporteringen er godkjent i 2021. 
 
Kontaktpersoner: 
Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Ragnhild Vist Lindberg, tlf. 95978176, e-post: ragli@trondelagfylke.no (kan i sommer 

kontaktes uke 26-27) 
Even Ystgård, tlf. 90642814, e-post: eveys@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 28-29) 
Ole Harris Hanssen, tlf. 95262297, e-post: olehan@trondelagfylke.no (kan i sommer 
kontaktes uke 30-31) 
 
Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske spørsmål: 

Bjarne Bull-Berg, tlf. 45023935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 27 og f.o.m uke 32). 
Eli Rishaug, tlf. 45607243, e-post: elidris@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes uke 
27-29, og f.o.m uke 33). 
Petrine Husby, tlf 94157607, e-post: pethu@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 27-28, og f.o.m uke 33). 
 

Lykke til med forvaltningen av det kommunale næringsfondet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Ragnhild Vist Lindberg 
Rådgiver  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1. Fordeling kommunale næringsfond 2020 iht vedtak i FU 231/20 
2. Akseptskjema KNF 2020 

 
 
Nettlenker i tildelingsbrevet: 

1. Oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23.06.2020 
2. FU-231/20 - Fordeling av tilskudd til kommunale næringsfond - krisepakke 3 
3. Ordningen med kommunale næringsfond er meldt inn under det alminnelige 

gruppeunntaket 

4. Bagatellmessig støtte 
5. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-

utbruddet 
6. Brukerveiledning for forvaltere i RF13.50 

mailto:ragli@trondelagfylke.no
mailto:eveys@trondelagfylke.no
mailto:olehan@trondelagfylke.no
mailto:bjabu@trondelagfylke.no
mailto:elidris@trondelagfylke.no
mailto:pethu@trondelagfylke.no
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunene-vedrorende-kommunale-naringsfond/id2721804/
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/864930?agendaItemId=207606
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000107016-fullstendig-opplaering-for-forvalter
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7. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale 

næringsfond, med egne rapporteringskategorier 

   

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Fordeling kommunale næringsfond iht vedtak i FU 231-20 

Vedlegg 2 - Akseptskjema KNF 2020 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE  

 

Kopimottakere:  

INNOVASJON NORGE  

https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf


Kommune Tilsagnsnummer Tilsagnsbeløp Andel

Trondheim kommune KNF 20.01 12 114 657 18,84 %

Steinkjer kommune KNF 20.02 2 305 872 3,59 %

Namsos kommune KNF 20.03 1 825 689 2,84 %

Frøya kommune KNF 20.04 978 706 1,52 %

Osen kommune KNF 20.05 1 019 663 1,59 %

Oppdal kommune KNF 20.06 1 693 192 2,63 %

Rennebu kommune KNF 20.07 1 243 424 1,93 %

Røros kommune KNF 20.08 2 078 421 3,23 %

Holtålen kommune KNF 20.09 1 381 141 2,15 %

Midtre Gauldal kommune KNF 20.10 987 609 1,54 %

Melhus kommune KNF 20.11 1 698 420 2,64 %

Skaun kommune KNF 20.12 1 067 760 1,66 %

Malvik kommune KNF 20.13 1 597 644 2,49 %

Selbu kommune KNF 20.14 1 311 755 2,04 %

Tydal kommune KNF 20.15 742 527 1,15 %

Meråker kommune KNF 20.16 1 843 877 2,87 %

Stjørdal kommune KNF 20.17 2 605 655 4,05 %

Frosta kommune KNF 20.18 1 315 183 2,05 %

Levanger kommune KNF 20.19 1 960 217 3,05 %

Verdal kommune KNF 20.20 2 189 872 3,41 %

Snåase - Snåsa kommune KNF 20.21 1 310 058 2,04 %

Lierne kommune KNF 20.22 868 803 1,35 %

Raarvihke - Røyrvik kommune
KNF 20.23

1 591 964 2,48 %

Namsskogan kommune KNF 20.24 1 387 957 2,16 %

Grong kommune KNF 20.25 1 091 596 1,70 %

Høylandet kommune KNF 20.26 849 952 1,32 %

Overhalla kommune KNF 20.27 975 670 1,52 %

Flatanger kommune KNF 20.28 1 170 606 1,82 %

Leka kommune KNF 20.29 778 407 1,21 %

Inderøy kommune KNF 20.30 1 193 479 1,86 %

Indre Fosen kommune KNF 20.31 1 934 712 3,01 %

Heim kommune KNF 20.32 1 326 530 2,06 %

Hitra kommune KNF 20.33 1 185 115 1,84 %

Ørland kommune KNF 20.34 1 498 349 2,33 %

Åfjord kommune KNF 20.35 1 191 762 1,85 %

Orkland kommune KNF 20.36 1 835 472 2,86 %

Nærøysund kommune KNF 20.37 1 206 586 1,88 %

Rindal kommune KNF 20.38 930 100 1,45 %

Pluss/minus grunnet
øre avrunding

Total 64 288 402 100,00 %

Vedlegg 1: 
Fordeling kommunale næringsfond 2020 iht vedtak i FU 231/20



       

       

 

 

 

 

 

AKSEPT AV TILSAGN FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

 
KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2020 

 

 

Prosjekteier skal undertegne 
aksepten, og sende den tilbake. 

Enten pr. e-post til: 

 

postmottak@trondelagfylke.no 

 
eller pr. post: 

 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer,  

 
innen 3 – tre – måneder fra 

tilsagnsdato. 

Prosjekteier: 

(Navn på kommune) 
 

Prosjekt: 

Kommunalt næringsfond 2020 

 

Tilsagnsdato: 02.07.2020 

Tilsagnsnummer: KNF 20.(før inn 
kommunens løpenummer) 

Tilsagnsbeløp:  

 

inntil kr (tilsagnsbeløp føres inn av kommunen)  

 

Arkivsaksnummer: «Arkivsak» 

Saksbehandler: Kontaktperson i 
kommunen, føres inn av kommunen 

 

Bekreftelse på at vi aksepterer vilkårene for tilskudd fra 
Trøndelag fylkeskommune  

 
Sted og dato 

 

Underskrift 

 
 

Organisasjonsnummer:  Navn i blokkbokstaver 

 

 

Bankkontonummer:  

 

 

 

 
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer ber Trøndelag 

fylkeskommune om å bli informert. 

 

 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no

