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Sentrale virkemidler for næringslivet

• Kommunale Covid 19-fond

• BIO-ordningen

• Utvidede permitteringsordninger 
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Kommunale Covid 19-fond: 

• Del av tiltakspakke 3, vedtatt før sommeren 

• 65 mill til Trøndelag

o Frosta: 1 315 183 (2,05 % av tildelingen til Trøndelag) 

• Tildelt kommuner som er hardt rammet av 

arbeidsledighet som følge av Covid 19

• Vedtatt midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 
næringsfond – kommunen trenger ikke egne 
vedtekter

• Søker via regionalforvaltning.no
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Formål: 

• Legge til rette for:

oØkt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 
utfordringer, behov og potensial.

• Hvem kan søke?

o bedrifter, 

o etablerere 

o andre næringsaktører. 
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Måloppnåelse: 
o Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

o Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

• Vurdering av søknad:

– I hvilken grad tiltaket oppfyller målene basert på lokale 

utfordringer, behov og potensial

– I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative 

virkninger av Covid 19-utbruddet

– Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
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Tilskuddets størrelse:

• Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som 
hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets 
kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent

• Regler for bagatellmessig støtte må følges

• Kan ikke kombineres med andre off. tilskudd
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Søknadsprosedyre:

• Kommunen kan delegere forvaltningen av midler til 
andre aktører

• Eks. Stjørdal:

o Proneo saksbehandler og skriver innstilling

▪ Som en del av førstelinjetjenesten

▪ Kan gi råd om annet virkemiddelapparat

o Kommunen vedtar tildeling

• Utbetales etterskuddsvis
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Bedriftsintern Opplæring 
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Fylkeskommunen – Bedriftsintern 
opplæring (BIO)

• Overført fra NAV fra 01.01.20

• Styrket til ca 9,2 mill kr for Trøndelag i 2020

• Prioriterte bedrifter: 

o Reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt 
mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

• Mål: 

oØkt kompetanseheving for å hindre utestengning fra 
arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser 

som følge av koronasituasjonen.  
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BIO 1, BIO 2, BIO 3
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Kriterier for BIO-midler:

Må ha KONKRET opplæringsplan for bedriften

Dekker inntil 60 % av totale opplæringsutgifter

Maks beløp kr 300 000,-

Lønnsmidler kan utgjøre maks 2/3 av totalt beløp – eksterne utgifter MÅ utgjøre minst 1/3 av totalt beløp

Timesats for lønnsmidler: kr 500,-

Opplæringstiltaket må gjennomføres i løpet av 26 uker.
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Permitteringsordninger:
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Permitteringsordninger:

• Permitteringsperioden utvidet til 52 uker fra 1. 
november

• Arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers 

permittering fra 1. januar 2021

• Maksimal periode med fritak for lønnsplikt og 
dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for 
permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, 

dersom forholdene ligger til rette for det
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Spørsmål? 


