
Retningslinjer for Måsøy kommunale 
næringsfond Covid-19  
Retningslinjene er utarbeidet av Måsøy Næring og Havn KF, og vedtatt i foretakets styre 30.11.2020 
og i kommunestyret 11.02.2021. 

Retningslinjene bygger på midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437). 

I tillegg gjelder § 6 i ordinær forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747). 

Bakgrunn 
Mange norske kommuner er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet 
(covid-19 pandemien), i det følgende referert til som koronasituasjonen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor gitt en engangsbevilgning med øremerkede midler 
til kommunale næringsfond. I Måsøy kommune har midlene fått navnet «Måsøy kommunale 
næringsfond Covid-19». 

Midlene er ment å sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til 
bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke 
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping 
og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Formål 
Måsøy kommune vektlegger betydningen av å opprettholde økonomisk aktivitet, og ønsker med sine 
øremerkede covid-19 midler ikke bare å gi noe økonomisk førstehjelp til lokale enkeltbedrifter under 
den pågående koronakrisen, men også å støtte tiltak som kan ha større nytte for næringslivet under 
fremtidige ekstraordinære hendelser eller omstendigheter som er utenfor det lokale næringslivets 
eller enkeltbedrifters kontroll. 

Formålet med midlene i «Måsøy kommunale næringsfond Covid-19» er å: 
A) Avhjelpe koronasituasjonen:

Dette innbefatter ren kontantstøtte eller tilskudd til lokalt næringsliv som direkte eller
indirekte er rammet av covid-19 pandemien.

B) Prioritere fremtidig samfunnsnytte ved unntakssituasjoner:
Ved tildeling gis prioritet til tiltak som, under fremtidige ekstraordinære hendelser, kan bidra
med samfunnsnytte i form av å øke, opprettholde eller motvirke nedgang i kommunens
attraktivitet, aktivitet, sysselsetting eller verdiskaping.

I det følgende vil disse retningslinjene, der det er behov for det, følge samme todeling (A og B). 

Måsøy Næring og Havn KF 
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Hva kan det gis støtte eller tilskudd til  
A) Avhjelpe koronasituasjonen 
For søknader om støtte/tilskudd for å motvirke virkninger av covid-19 pandemien gjelder: 

1. I vurderingen av søknadene om støtte/tilskudd (i form av kontantstøtte, bedriftsrettet tiltak, 
etableringstilskudd eller andre tiltak) legges det særlig vekt på: 

a. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer, behov og potensial. 

b. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

c. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 
2. Eksempler på hva det kan søkes dekning for: 

a. Rådgiving – bistand til å bruke lokale rådgivere/konsulenter for 
rådgiving/søknadsskriving, herunder rådgiving og tiltak for eventuelle 
omstillingsplaner. 

b. Toppfinansiering ved innvilget søknad til nasjonal kompensasjonsordning. Faste 
uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og 
transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes 
for uunngåelige faste kostnader). 

c. Direkte og dokumenterbare utgifter og tap som er oppstått på grunn av 
koronasituasjonen. 

 

B) Prioritere fremtidig samfunnsnytte ved unntakssituasjoner 
Følgende punkter gjelder for søknader om tilskudd til tiltak som vil ha positive effekter under 
fremtidige ekstraordinære hendelser eller omstendigheter som er utenfor næringslivets kontroll: 

1. I vurderingen av søknadene om støtte/tilskudd legges det særlig vekt på: 
a. Hvilken samfunnsnytte tiltaket kan få (mtp. beredskap, næringsliv, bosetting, 

infrastruktur etc.). 
b. Hvor viktig tiltaket vil være for søkers virksomhet.  
c. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

2. Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har 
lengre varighet. 

3. Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen 
av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva 
som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Under normale 
omstendigheter må tiltaket ha effekt utover å opprettholde et tilbud. 

 

Støtte og tilskudd skal ikke brukes til 
Midlene vil ikke brukes som støtte/tilskudd (både for tilfeller A og B) til følgende: 

1. Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner. 
2. Kausjon eller annen økonomisk garanti. 
3. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. 
4. Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver 

som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 
5. Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke 

delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i 
tråd med denne forskriften. 
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6. Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, 
innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller 
egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

 

Hvem kan søke 
Det kan gis støtte og tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 
 
Kommunen kan tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
 
Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak som er registrert i Brreg. med forretningsadresse i 
kommunen.  
 
I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet 
vurdering av hver enkelt søknad. 
 

Kriterier 
A) Avhjelpe koronasituasjonen 
For søkere med formål å avhjelpe virkninger av korona pandemien gjelder følgende kriterier: 

1. Søker må kunne dokumentere lønnsomhet før koronakrisen inntraff. 
2. Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger før koronakrisen 

inntraff. 
3. Foretak som har søkt den nasjonale kompensasjonsordningen vil bli prioritert. Lokale 

bedrifter som faller utenfor de nasjonale ordningene, men som er lønnsomme, har viktig 
infrastruktur, eller er viktige for lokalmiljøet, vil også kunne søke tilskudd. 

4. Regnskap for 2019 som viser overskudd. 
5. Regnskap for den/de måneder det søkes støtte for. 
6. Eventuell forklaring hvorfor overnevnte ikke er mulig eller hensiktsmessig. 

 

B) Prioritere fremtidig samfunnsnytte ved unntakssituasjoner 
For tiltak med positive effekter under fremtidige ekstraordinære hendelser eller omstendigheter 
utenfor næringslivets kontroll gjelder følgende kriterier: 

1. Søker må kunne dokumentere lønnsomhet ved søketidspunktet. 
2. Nyetablerte foretak må kunne dokumentere ordrereserve/bestillinger ved søketidspunktet. 

 

Krav til søknad om tilskudd 
Søknaden skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no. 
 
Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader (både for kategori A og B): 

1. Opplysninger om søker: 
a) Den ansvarlige prosjekteierens navn og organisasjonsnummer. 
b) Hvem som er kontaktperson. 

2. Økonomi: 
a) Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om. 
b) Budsjett med en finansieringsplan. 

Side 3 av 5



c) Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år 
og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 
200.000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår. 

3. Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater: 
a) Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe. 
b) Fremdriftsplanen for aktiviteter. 
c) Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de 

skal ha. 
d) Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer. 
e) Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket. 
f) Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for 

tilskudd på minimum 500.000 kroner. 
4. I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for 

vurdering av søknaden. 
 

Tilskuddsramme og utbetaling 
A) Avhjelpe koronasituasjonen 
For søkere med formål å avhjelpe virkninger av korona pandemien: 

1. Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker. 
2. Tilskuddsberegningen vil ha foretakets dokumenterte uunngåelige faste kostnader som 

grunnlag. Tilskuddet vil i utgangspunktet ha en avkortning i henhold til den nasjonale 
kompensasjonsordningen, med en justeringsfaktor på 80%. 

3. Ved særs dårlig likviditet vil det likevel kunne være mulig å motta 100% støtte.  
 

B) Prioritere fremtidig samfunnsnytte ved unntakssituasjoner 
For tiltak med positive effekter under fremtidige ekstraordinære hendelser eller omstendigheter 
utenfor næringslivets kontroll: 

1. Det settes ingen maksimumsgrense for tilskuddsstørrelse, men søknader med stor 
samfunnsnytte gis høy prioritet. 

2. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Egeninnsats kan medregnes 
som kommunal egenandel. 

 
Mindre prosjekter/søknader med total kostnadsramme på kr. 50.000 eller mindre kan behandles 
administrativt. 
 
Større søknadsbeløp enn kr. 500.000 må godkjennes av kommunestyret. 
 
Tilskuddsmidlene skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, jf. § 4 i midlertidig forskrift. I 
spesielle tilfeller kan likevel inntil 15% av samlet tilskudd utbetales ved oppstart av tiltaket. 
Tilskuddet kan også delvis utbetales etter milepæler i prosjektet. 
 

Vilkår 
Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales. 
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Klage 
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det 
tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket. 
 
Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de 
grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket 
opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling. 
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