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Ny krisepakke for å motvirke effektene av koronatiltak – fordeling av tildelte midler 
 
Regionrådets vedtak:  
Moss, Råde og Våler kommuner inngår avtale med Mosseregionens Næringsutvikling AS om 
å forvalte midlene ihht. kriteriene, og innenfor allerede gitte økonomiske rammer til MNU fra 
kommunene.  
Det orienteres til formannskapet/kommunestyret ved en referatsak. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken og saksopplysninger: 
Viken fylkeskommune sendte 2.07.20 ut meddelelse om Regjeringens krisepakke 3 – fordeling av 
kommunale næringsfond, der Moss kommune er tildelt 2 mill kr og Råde kommune er tildelt 1.1 
mill kr, jfr vedlegg. Våler kom i beregningsmodellen under grensen for tildeling (kr 600.000) og 
fikk ikke midler, men fylkeskommunen oppfordrer sterkt til kommunalt samarbeid om 
forvaltning og bruk av midlene, også med kommuner som ikke får tildelt midler. Kommunenes 
frist til å akseptere tildelingen er 20.08.20. 
 
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: 
o utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 
o 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. 

 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 

 
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 
fylkeskommunene og kommunene. 
 
Kommunene og interkommunale råd/regionråd er støttegivere. Det kan unntaksvis delegeres 
forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter der delegeringen av myndighet og dens omfang 
skal kontraktsfestes. 
 

Vurdering: 
Midlene forutsettes å gi positiv effekt for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet, herunder betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk 
aktivitet. Det forutsettes utlysing av midlene i portalen «regionalforvaltning.no» så raskt som 
mulig. Beløpene er imidlertid små, jussen er komplisert, rapporteringen er omfattende og 
søknadsvurderinger er tidkrevende.  
 
To alternative løsninger anbefales vurdert. 

1. Moss og Råde kommune forvalter hver sine tildelinger lokalt. 
2. Moss, Råde og Våler kommuner inngår avtale med Mosseregionens Næringsutvikling AS 

om å forvalte midlene i hht kriteriene, og avtaler nivå/prinsipp for honorering. 
 
 
Saksbehandler:  
 
Yngvar Trandem 
Administrerende direktør 
Mosseregionens Næringsutvikling AS 



Strandgaten 10, 1531 Moss 
Mobil 91775556 
E-post: post@mnu-as.no 
Nettside: www.mnu-as.no 
 

 
 
 
Vedlegg:  
Regjeringens krisepakke fase 3 - Fordeling av kommunale næringsfond Viken 2020 
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