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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV 

OMSTILLINGSMIDLENE 

Nord-Fosen Utvikling AS 

1. Bakgrunn 

Hovedmålet med omstillingsarbeidet er å bidra til å skape 140 lønnsomme arbeidsplasser og 
25 gründerbedrifter gjennom næringsutvikling, nyskaping, teknologi og innovasjon. 
Omstillingsarbeidet skal fokusere innsatsen innen seks områder: 
 

1. Nytt næringsliv  

2. Eksisterende næringsliv  

3. Sjømat  

4. Reiseliv  

5. Kompetanse 

6. Attraktivitet for næringsliv  

 
Omstillingsprogrammet skal stimulere til nyskaping og innovasjon, utvikle møteplasser med 
fokus på kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid mellom lokale bedrifter, med 
kommunene, Fosenregionen interkommunalt politisk råd, FoU og andre eksterne fagmiljø.  

2. Tildeling av midler 

Det legges til grunn at Nord-Fosen Utvikling AS har 40 millioner kroner til disposisjon for 
omstillingsarbeid, jevnt fordelt per år i perioden 2021 – 2025.  

Omstillingsmidlene skal benyttes til å realisere hovedmålet gjennom å drifte 
omstillingsorganisasjonen og iverksette konkrete aktiviteter eller prosjekter innenfor vedtatte 
rammer i handlingsplanen. Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens 
innsatsområder og strategier.  

2.1 Retningslinjer for tildeling  

Følgende retningslinjer skal følges ved tildeling av midler for aktiviteter eller prosjekter i 
omstillingsprogrammet:  

• Aktiviteten eller prosjektet skal bidra til å nå målene gitt i omstillingsplanen.  

• Midlene skal hovedsakelig benyttes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 
hovedprosjekter. 

• Prosjekter med godkjente kostnader på inntil 100 000 kan maksimalt finansieres med 
75 % av godkjente kostnader, herav inntil 100 % eget arbeid. 

• Prosjekter med godkjente kostnader over 100 000 kan maksimalt finansieres med 50 
% av godkjente kostnader, herav inntil 75 % eget arbeid. 

• Styret kan gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 3-5 i spesielle tilfeller. Unntak skal 
begrunnes. 

• Hva som er tilstrekkelig tildeling for utløsende effekt, skal vurderes.  

• Prosjekter og aktiviteter med stort potensiale for måloppnåelse skal prioriteres.  

• PLP metodikken skal, som hovedregel, benyttes som faglig metodikk  
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Særskilte retningslinjer for tilretteleggende tiltak:  

• Tiltaket skal være næringsrettet og må bygge opp under næringsutvikling.  

• Tiltaket må, som hovedregel, komme flere næringsaktører til gode.  

• Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte satsingsområder.  

• Tiltaket må ha sitt utspring i et naturlig kommunalt ansvarsområde.  

Midlene skal ikke benyttes til:  

• Ordinære kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver.  

• Ordinære driftsoppgaver hos private virksomheter.  

• Håndtering av, eller ekstraordinær bistand til kriserammede bedrifter.  

• Førstelinjetjeneste innen næringsrådgivning i kommunen.  

• Investeringer i aksjer, utlån eller eierskap i kommersielle selskaper.  

• Lettomsettelig driftsmateriell, eksempelvis frisørstoler, landbruksutstyr m.fl.  

I særskilte tilfeller, kan det gjøres avvik fra gitte rammer. Slike avvik skal alltid 
styrebehandles og tydelig avklares med fylkeskommune og Innovasjon Norge.  

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
rapportering og dokumentasjon som pålegges av omstillingsorganisasjonen.  

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde lover og regler knyttet til offentlig støtte, 
herunder bagatellmessig støtte.  

2.2 Vær-varsom-plakat  

• Fokus på reelle nyskapnings- og utviklingsprosjekter på Nord-Fosen  
• Unngå uheldig konkurransevridning i forhold til eksisterende virksomheter, spesielt i 

lokalmarkedet  
• Nord-Fosen Utvikling AS skal ikke være en ”kriseinstans” – men vil gjerne komme i 

inngrep med bedrifter i en vanskelig situasjon  
• Unngå ”konsulentmat” og konsulentdrevne prosjekter  

 


