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Oppdragsbrev - Regionale næringsfond   

Fylkestinget har i sak 400/2016 fordelt restmidlene fra tidligere RDA-ordning og regionale 

partnerskap på kr 4 729 112,- mellom regionene på følgende måte: 

 

 Salten regionråd innvilges et tilskudd inntil kr 1 176 747,- 

 Ofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 582 576,- 

 Vesterålen regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 654 101,- 

 Lofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 563 687,- 

 Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 603 998,- 

 Indre Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 704 443,- 

 Sør-Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 443 560,- 

 

Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, 

oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger fra fondene. 

 

Regionale næringsfond 

Regionrådene kan gi tilskudd til følgende: 

 Bedriftsutvikling 

 Investeringer i bedrifter 

 Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 

 Grunnlagsinvesteringer  

 

Det kan ikke gis støtte til aksjetegning. Det forventes at prioriteringer i regionale planer også 

gjenspeiles i bruken av de regionale næringsfondene. Investeringstilskudd fra det regionale 

næringsfondet skal – i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge – redusere det 

skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. Dette bør fremkomme i tilsagnsbrev fra 

regionene. 

 

EØS-regelverket – Opplysningsplikt  

Regionale næringsfond er ikke notifisert av ESA som en egen støtteordning. Tildeling fra regionale 

næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for blant annet bagatellmessig støtte og 

gruppeunntak. Støttemottakeren skal opplyses om dette i tilsagnsbrevet fra regionrådet. Forslag til 

tekst i tilsagnsbrev følger vedlagt. Prosedyrekrav fremgår av Veilederen til EØS-avtalens regler om 

offentlig støtte, kapittel 6. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
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Krav til søknad  

Søknad om tilskudd fra regionale næringsfond skal sendes elektronisk til regionrådene via 

www.regionalforvaltning.no. Eventuell intern bruk av midlene skal også registreres i systemet. 

 

Rapportering regionalt næringsfond 

Fylkeskommunen er satt til å ha et overordnet ansvar for bruken av midler som bevilges over 

statsbudsjettets kap. 551 post 60, uavhengig av om fylkeskommunen er sluttforvalter eller ikke. 

Dette medfører at fylkeskommunen kan få redusert bevilgning fra staten dersom det gis tilsagn som 

er i strid med gjeldende retningslinjer og bestemmelser. 

 

Vi ber derfor regionrådene merke seg at de er pålagt å følge forskrift og sentrale retningslinjer i 

forbindelse med tildeling av regionale næringsfond. Foruten fylkeskommunen kan også 

Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet føre kontroll med at midlene blir 

forvaltet og brukt etter forutsetningene. Vi gjør oppmerksom på at brudd på retningslinjene kan 

medføre at tildelingen til det enkelte regionråd reduseres påfølgende år. Ev. avkortning i tildelingen 

gjelder regionråd som har brutt retningslinjene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller krav om elektronisk rapportering av 

næringsfondene. Alle forvaltere skal registrere bruken av midlene i søknads- og 

rapporteringssystemet www.regionalforvaltning.no. Frist for rapportering for 2016 er 1. februar 

2017 eller den frist som settes av KMD. Nærmere info finnes på www.spine.no.  

 

Ved behov for bistand i følge med bruken av RF13.50 – regionalforvaltning.no, både ved generell 

bruk og ved årsrapportering, er kontaktperson hos oss Jørgen Eliassen, tlf 75 65 03 99, e-post: 

jorgel@nfk.no 

 

Utbetaling 

Midlene utbetales direkte til den konto som har blitt oppgitt av regionrådene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hanne Østerdal 

nærings- og utviklingssjef 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

  

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/8774a0bd274047478db22e206a24e2a1/vedlegg_6_forskrift_distrikts-og_regionalpolitiske.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8774a0bd274047478db22e206a24e2a1/vedlegg_7_retningslinjer_distrikts-og_regionalpolitisk.pdf
http://www.spine.no/
mailto:jorgel@nfk.no
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Hovedmottakere: 

Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN 

Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA 

Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES 

Ofoten regionråd - Narvik 

kommune 
 8512 NARVIK 

Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ 

Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND 

Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND 

 

Kopi til:    

Eva Sogge Christensen Økonomi Næringsavd   

Oksana Sergeeva    
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