
 

Kommunalt næringsfond – Nes kommune 

Hvem kan søke støtte: 

Målgruppen er det lokale næringsliv med registeret adresse i Nes kommune og omfatter alle bransjer 

som faller innunder kriteriene. 

Midlene skal komme kriserammede bedrifter som har hatt betydelig fall i omsetning på grunn av 

koronapandemien til gode.  

Bedrifter som kan vise til følgende vil være særlig prioritert:  

- Bedrifter med omsetningssvikt på 20% eller mere. 
- Bedrifter som er/har vært pålagt nedstemning pga. smittevernstiltak innført av 

myndighetene 
 

Støtteformer:  

- Midler fra krisefondet kan tildeles i form av kompensasjon for fall i omsetningen, som en 
konsekvens av koronapandemien. 

- Minste utbetaling til kvalifiserte søkere er kr. 20 000,- og øvrig grense kr. 300 000,-. 
- Støttens størrelse vektlegges i forhold til antall årsverk i bedriften. 
- Støtte gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 

 
 
Vurdering av søknader: 

- Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn av dokumentasjon og etter gjeldene prioriteringen av 
målgruppen. 

- Søknader som ikke fyller dokumentasjonskravet, vil avslås. 
 

Kriterier: 

- Bedriften må være etablert i Nes kommune og vise til fullt driftsår for 2019.  
- Bedrifter som er konkurs eller er under avvikling kan ikke søke.  
- Bedriften er ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 

2020. 
- Bedriften må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte) for driftsår 2019 og 2020. 

 
 

Dokumentasjonskrav: 

- Dokumentasjon på omsetningsnedgang fra 2019 til 2020. 
- Dokumentasjon på at omsetningsnedgangen er en konsekvens av pandemien og/eller lokale 

smittevernstiltak. 
- Dokumentasjon på antall årsverk for driftsår 2019 og 2020.  
- Dokumentasjon på at faste kostander (uunngåelige  kostnader)for 2020.  
- Dokumentasjon på at søker ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved 

utgangen av 2020. Alternativt vise til en nedbetalingsavtaler for dette.  



 

 

 

 
 
Hvordan søke: 
 
Det må søkes midler gjennom portalen www.regionalforvaltning.no  

Søknadsfrist: 

2 uker etter kunngjøringen.  

Utbetaling av støtte: 

 

Utbetalinger skal skje i henhold til gjelden lovverk for offentlig støtte. Samt etter hjemmel i 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet, 

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene eller norsk lov vil utbetalte midler 
kreves tilbakebetalt. 

Offentlighet: 
 
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 
Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler 
konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig 
be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.  

Klage: 
Vedtak om avslag på søknad anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klage på vedtak 
avgjøres av kommunestyret jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Kontaktperson: 
 
Næringssjef, Olaf Dønnum, olaf.donnum@nes.kommune.no / 917 86 630 

 

http://www.regionalforvaltning.no/

