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Regjeringens krisepakke fase 3 - Fordeling av kommunale 
næringsfond Viken 2020 
 
Om tiltaket 
Som en del av krisepakke fase 3 og for å motvirke effektene av Koronatiltak, har Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner kroner til kommunale 
næringsfond i Viken. Kommunale næringsfond er finansiert over kapittel 553 Regional- og 
distriktsutvikling Post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. Tiltaket er en 
engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Viken 
fylkeskommune har fordelt midlene i tråd med formål og målgruppe gitt av oppdragsbrevet 
fra KMD.  
 
Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt 
rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store 
deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og 
reiselivsavhengige kommuner. 

Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets 
utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. Fylkeskommunen kan 
utøve skjønn i tildeling av midlene (Kilde: Oppdragsbrev KMD). 

Gitt at midlene skal treffe næringslivet i kommuner som er hardest rammet av Koronatiltak, 
har Viken fylkeskommune valgt nøytrale indikatorer som ligger til grunn for fordelingen 
mellom kommunene. Indikatorene fanger ikke opp alle utfordringene i kommunene, men 
bidrar til å gjøre prioriteringen mer treffsikker. Viken fylkeskommune ser at de fleste 
kommunene er i større eller mindre grad rammet av krisen og skulle gjerne hatt en større pott 
med midler til fordeling.  
 
Når man bruker denne type indikatorer for fordeling, fører det til at noen kommuner får mer, 
mens andre ikke tildeles midler. For at kommunene skal gjøres i stand til å rigge utlysninger 
som har effekt, er det satt en nedre grense på 600.000, det vil si at kommuner som får mindre 
enn dette etter indikatorfordeling ikke får støtte. Dette gjøres også av hensyn til at det er 
administrativt krevende å rigge et forvaltningssystem rundt en sik type ordning, basert på 
krav i forskrift og statsstøtteregelverk. 
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I deler av Viken er arbeidsmarkedet svært integrert. Fylkeskommunen oppfordrer derfor 
sterkt til kommunalt samarbeid om forvaltning og bruk av midlene, også med kommuner som 
ikke får tildelt midler. Tiltak for næringslivet i en kommune vil kunne få effekt på 
arbeidsledighet i en annen kommune. Det kan eksempelvis være en løsning at regionrådene 
forvalter midlene på vegne av kommunen etter avtale. Det vises til midlertidig forskrift for 
kommunale næringsfond vedrørende dette. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt et krav om bruk av 
regionalforvaltning.no i forvaltning og rapportering på bruk av virkemidlene. Viken 
fylkeskommune arbeider med et opplegg for opplæring i bruk av regionalforvaltning.no som 
holdes i andre halvdel av august. Viken fylkeskommune kommer tilbake med invitasjon til 
dette.  
 
Indikatorer 
Viken fylkeskommune skal prioritere kommuner der næringslivet er hardest rammet av 
Koronakrisen. Det tas utgangspunkt i arbeidsledighet og bransjer som er særlig berørt; 
Overnatting og servering, private tjenester samt varehandel. Disse bransjene er hardest 
rammet av de nasjonale smittevernstiltakene som ble innført 12. mars 2020. Virksomheten i 
disse bransjene har i tiden etterpå enten vært stengt (frisører etc.), hatt redusert tilbud 
(tannleger, restauranter etc.) eller fått redusert etterspørsel (overnattingsbedrifter, reiseliv, 
transport). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets distriktsindeks er også benyttet som en 
indikator da den tar for seg mange av problemstillingene som har forsterket seg i perioden 
med Korona. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også lagt vekt på distrikt i sin 
fordeling til fylkene.  

Målgruppen for ordningen er bedrifter og næringsaktører. Arbeidsledighet alene er knyttet til 
bosted, og ikke hvor arbeidsplassene er. For å gi en fordeling som i større grad er målrettet 
mot næringslivet er tallene justert for pendling. Dette gir et mer riktig bilde av hvor 
næringslivet er hardest rammet. Samlet sett gir indikatorene en balansert fordeling mellom 
kommuner i by- og distrikt. 

Midlene fordeles etter følgende indikatorer: 

 50 % forholdsmessig fordelt etter andel helt ledige i prosent av befolkningen. 
 20 % forholdsmessig fordelt etter rangering på distriktsindeksen.  
 30 % forholdsmessig fordelt etter andel ledige i prosent av sysselsatte i de mest rammede 

næringskategoriene: «overnattings og serveringssteder», «private tjenester» og 
«varehandel». 

 
Fordeling av midler basert på indikatorer 
Følgende kommuner tildeles kommunalt næringsfond:  
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Kommune Tildeling 
Ullensaker                3 700 000  
Gol                3 100 000  
Hol                3 000 000  
Hemsedal                2 800 000  
Drammen                2 600 000  
Lørenskog                2 600 000  
Lillestrøm                2 400 000  
Krødsherad                2 400 000  
Sarpsborg                2 100 000  
Bærum                2 000 000  
Moss                2 000 000  
Rollag                1 900 000  
Fredrikstad                1 900 000  
Halden                1 600 000  
Ringerike                1 500 000  
Indre Østfold                1 500 000  
Hurdal                1 500 000  
Vestby                1 400 000  
Nordre Follo                1 400 000  
Asker                1 400 000  
Lier                1 400 000  
Rakkestad                1 300 000  
Nesbyen                1 300 000  
Kongsberg                1 200 000  
Eidsvoll                1 200 000  
Råde                1 100 000  
Ås                1 100 000  
Modum                1 000 000  
Flå                1 000 000  
Hole                   900 000  
Øvre Eiker                   900 000  
Frogn                   800 000  
Ål                   800 000  
Enebakk                   700 000  
Nes                   700 000  
Nittedal                   700 000  
Nannestad                   700 000  
Aurskog-Høland                   600 000  
Jevnaker                   600 000  
Nore og Uvdal                   600 000  
Sum             61 400 000  
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Krav til forvaltning og rapportering 
Krav til forvaltning og rapportering for midler over kommunalt næringsfond følger av statlige 
og fylkeskommunale føringer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og 
midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61. Forskrifter og 
rapporteringskategorier er vedlagt tildelingsbrevet, kommuner som får tildelt midler må sette 
seg inn i dette.  
 
Føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 Midlene må gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. 
 Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som 

tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til 
bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig 
for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for 
arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

 Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. 
 Kriteriene for måloppnåelse er: 

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

 Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av 
midlene i kommunene. 

 Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og 
rapportering. 

 Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. 
 Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene via regionalforvaltning innen 1. 

februar 2021. 
 Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg. Registreringene er 

nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til 
Stortinget. 

 
Oppfordringer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer kommunene til også å bruke 

regionalforvaltning.no i sin saksbehandling – spesielt på håndtering av saker der det gis 
tilskudd etter regelverket om offentlig støtte. 

 På regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale 
næringsfond, og et redigerbart søknadsskjema som kan benyttes. Gitt at kommuner 
bruker egne søknadsskjema for kommunale næringsfond i regionalforvaltning, må 
kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i bedriften, start 
og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere. 

 
Fylkeskommunale føringer 
 Bruken av midlene må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale og nasjonale 

tiltakspakker/støtteordninger for næringslivet.  
 Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til 

varig næringsutvikling, og bør ikke benyttes til rene sysselsettingstiltak.  
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 Innsatsen bør knyttes opp mot føringer lagt i kommunale og regionale næringsplaner. 
Videre er det ønskelig at innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det 
grønne skiftet i næringslivet. 

 
Koordinering med andre virkemidler 
Bruken av kommunale næringsfond må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale 
og statlige virkemidler for å sikre best mulig effekt og forhindre dobbeltfinansiering. Her er 
det særskilt relevant å trekke frem øvrige tiltak og virkemiddelaktører: 
 
 Kommunene i Viken er tildelt betydelige midler til sysselsettingstiltak. 
 Tilskudd til kompetanseheving for bedrifter, en støtteordning på om lag 60 millioner 

kroner i regi av Viken fylkeskommune. 
 Tilskudd fra Regionale forskningsfond og andre regionale næringsutviklingsmidler. 
 Virkemiddelbruken bør også sees i sammenheng med virkemidler som Innovasjon Norge, 

Forskningsrådet, Enova og Siva har for næringslivet. Her nevnes særskilt tiltakspakke for 
reiselivet som Innovasjon Norge har ansvaret for. 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger opp til at det skal være god dialog 
mellom fylkeskommunen, kommunene og innovasjon Norge, også om regelverk for 
offentlig støtte. 

 
Eventuelle spørsmål vedrørende forvaltning av midlene rettes til fylkesdirektør Håkon 
Johnsen på epost: hakonj@viken.no.  
 
Viken fylkeskommune ber om at akseptskjema returneres så snart som mulig.  
 
 
 

Vennlig hilsen 

Johan Edvard Grimstad 

Fylkesråd for næring og tannhelse 

 
 
Vedlegg: 

1 Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond covid 19 

2 Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond 

3 gber - mal gruppemelding - kommunale næringsfond 

4 Gruppemelding kommunale næringsfond - følgenotat 

5 Oppdragsbrev Viken fylkeskommune - Kommunale næringsfond 

6 Krav og veileder til statistikkrapportering KNF 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25-milliarder-kroner-til-arbeid-og-aktivitet-i-kommunene/id2704220/?expand=factbox2704350
mailto:hakonj@viken.no
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AKSEPT AV TILDELING OG VILKÅR 
 

Kommune:  ……………………………… 

Adresse: ……………………………… 

Organisasjonsnummer: ……………………………… 

Prosjekt: Kommunale næringsfond Viken 

Saksnummer:  2020/119477 

Kontonummer :  ……………………………… 

 
 
Jeg bekrefter på vegne av …………………. kommune at tildeling av midler til kommunalt 
næringsfond aksepteres med de forutsetninger som fremgår av tildelingsbrevet. 
 

------------------------------------------------- 
Sted/dato og 

Signatur 
 

Signert akseptskjema returneres til Viken fylkeskommune, rådsområde Næring via epost til post@viken.no. Frist 
for innsendt akseptskjema er 20 august 2020. 
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