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Lofotrådet ber om videreføring av kommunale næringsfond  

Næringsfondet er det mest synlige og positive virkemidlet for kommunene for å 
kunne bidra til lokal næringsutvikling. En evaluering utført av lofotkommunenes 
næringsnettverk viser at de kommunale næringsfondene har en særlig verdi for 
å styrke kommunen som pådriver for lokal nærings- og samfunnsutvikling.  

Evalueringen viste at de kommunale næringsfondene er av stor betydning for 
samspillet mellom det lokale næringslivet og kommunens førstelinje for 
næringsutvikling. En velfungerende førstelinjetjeneste bidrar til å trekke til seg 
bedrifter og gründere som trenger hjelp til etablering eller videreutvikling av 
sine foretak.  

Kommunenes oppgaver utover det rent finansielle, som omfatter rådgivning, 
henvisningskompetanse og hjelp til nettverksbygging, vurderes av 
fondsmottakerne å være av stor betydning. Å få midlene til å spille sammen med 
en velfungerende førstelinjetjeneste er dermed avgjørende for å oppnå ønskede 
resultater. Kommunale næringsfond er på denne måten et treffsikkert 
virkemiddel for å styrke lokalsamfunnet og lokal utvikling. 

Et kommunalt næringsfond fokuserer på hvordan vi skal oppmuntre og 
stimulere til samhandling og samarbeid for å utvikle nye konstellasjoner og 
virkeområder for bedrifter.  

Bedrifter med 1-4 ansatte har begrenset kapasitet til å påta seg større oppdrag, 
eller til å utvikle den kompetansen som er nødvendig for å vokse. Derfor trenger 
vi et aktivt næringsfond som tilrettelegger, motiverer og risikoavlaster initiativer 
som ruster regionen og skaper ringvirkninger.  

Næringslivet i Lofoten ser altfor ofte større, nasjonale aktører vinne oppdrag på 
vår hjemmebane – fordi de (og ikke vi) har forutsetninger som kreves for å være 
med i kampen. 

Av de kompensasjonsordningene som er gitt som følge av pandemien viser våre 
erfaringer at regjeringens krisepakke (fase 3) i 2020 var den mest treffsikre. Her 
var midlene øremerket til investeringer, noe som gav kommunene mulighet til å 
være en pådriver for investeringer som skapte vekst og aktivitet.  

Staten har tidligere tildelt midler som via fylkeskommunene har gått til 
næringsfond og gründerfond. For Nordlands del ble utdeling av disse midlene 
avviklet i 2019 på grunn av kutt i rammene på de regionale utviklingsmidlene 
over Statsbudsjettet fra 2018 til 2019. 

I Statsbudsjettet står følgende under «Orientering om foreløpige rammer for 
programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk» : 

«Midlene fordeles til fylkeskommunene etter to komponenter; en distriktsdel og 
en regionaldel. Den distriktsrettede delen skal utjevne geografiske forskjeller 
ved å kompensere for ulemper i distriktsområder. Den regionale delen skal legge 
til rette for vekst og utvikling i hele landet ved at hvert fylke realiserer sitt 
potensial.» 
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Det siste avsnittet er tydelig, «Den regionale delen skal legge til rette for vekst 
og utvikling i hele landet ved at hvert fylke realiserer sitt potensial.» 

Det er kommunene som sitter nærmest på næringslivet og kan være den lokale 
utviklingsaktøren. Det er derfor viktig at midlene øremerkes, slik at vi kan være 
sikre på at de utnyttes mest mulig treffsikkert.  

Flere tilbakemeldinger fra næringslivet viser at kommunens næringsfond er det 
mest ettertraktede fondet for nyetablerere og/eller utviklingsprosjekter. 
Gjennom næringsfondet føler aktørene at de blir sett, selv om det ofte er 
relativt små midler de får tildelt. I tillegg er næringsfondet en døråpner hos 
innovasjon Norge og andre banker. Ved at en bedrift får støtte fra 
næringsfondet gir det større muligheter for å få innvilget andre virkemidler fra 
andre aktører. 

Kommunen skal være mer enn en forvalter, kommunen skal være en 
utviklingsaktør og samarbeidspartner. Samskaping er et viktig moment og uten 
virkemidler vil kommunene bli mindre attraktive. 

Lofotrådet ber på denne bakgrunn om at Regjeringen tar grep for en aktiv og 
distriktsvennlig næringspolitikk og tilfører kommunene øremerkede 
tilskuddsmidler til næringsfond. 

 


