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Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 –
informasjon til støttegivere
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtok 1. desember 2021 nye retningslinjer for
regionalstøtte som gjelder fra 1. januar 2022. Retningslinjene, som bl.a. skal legge til rette for
grønn og digital omstilling, er basert på tilsvarende retningslinjer vedtatt av
Europakommisjonen.
Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette informere om det nye regelverket, og om hva
norske støttegivere plikter å gjøre for å overholde de nye reglene.
På grunnlag av de nye retningslinjene godkjente ESA 8. desember 2021 et nytt
regionalstøttekart for Norge (se lenke til ESAs vedtak (nr. 276/21/COL) nedenfor).
Endringene innebærer at følgende kommuner har kommet inn i virkeområdet: AurskogHøland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven,
Hustadvika og Aukra1. Vi gjør oppmerksom på at regionalstøttekartet i enkelte tilfeller
omfatter bare deler av kommuner som slo seg sammen i 2020. Dette gjelder de tidligere
kommunene Agdenes (Orkland), Audnedal (Lyngdal), Haram (Ålesund), Marnardal
(Lindesnes), Meldal (Orkland), Midsund (Molde), Nesset (Molde), Sandøy (Ålesund) og den
delen av Snillfjord som gikk til Orkland2. Regionalstøttekartet vil bli gjenstand for en
midtveisgjennomgang i 2023, der blant annet behovet for endringer i lys av koronakrisen vil
bli vurdert.
Det er videre gjort endringer i reglene for regionalstøtte. Endringene omfatter bl.a. økt
støtteintensitet for å støtte opp under grønn og digital omstilling, forenkling av strukturen i
retningslinjene og klargjøring av definisjoner og terminologi. Tre kommuner, Utsira, Kvitsøy
og Aukra, får imidlertid redusert maksimal støtteintensitet.
1

Innenfor nye Aurskog-Høland var gamle Rømskog allerede inne i regionalstøttekartet. Det samme er tilfelle for
gamle Eide i nye Hustadvika.
2 Gamle Snillfjord kommune ble delt mellom nye Heim, Hitra og Orkland kommuner. Hele Heim og Hitra er
innenfor regionalstøttekartet.
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Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette informere støttegivere om at:
• det bare kan tildeles støtte under tidligere regionalstøtteordninger t.o.m.
31. desember 2021, og
• for andre eksisterende horisontale støtteordninger som er videreført etter
2021, og hvor det gis spesiell behandling til foretak/områder omfattet av
regionalstøttekartet, må støttegivere gjøre nødvendige endringer for å sikre at
støtten som tildeles etter 31. desember 2021 er i samsvar med det
regionalstøttekartet som gjelder på tildelingstidspunktet.
ESA godkjente den 17. desember 2021, med hjemmel i de nye retningslinjene, ordningen for
differensiert arbeidsgiveravgift for årene 2022-2027. Departementet vil i den forbindelse
minne om reglene om kumulasjon av offentlig støtte. Fordi foretak i kommuner eller deler av
kommuner med lavere arbeidsgiveravgift allerede mottar støtte for deler av sine
lønnskostnader gjennom ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, må støttegivere for
andre ordninger ta hensyn til dette når det tildeles annen støtte som helt eller delvis dekker
lønnskostnader. Dette kan for eksempel være tilfelle for støtte under covid-19-regelverket og
den nasjonale rammeordningen for kommuner som er notifisert til ESA av staten. Det
oppfordres til å klargjøre dette i regelverket for de respektive ordningene.
Det er støttegiver som er ansvarlig for å påse at midlene utgjør lovlig støtte. Det er derfor
viktig at støttegivere undersøker hvilken eventuell annen støtte for arbeidskostnader
foretaket mottar, inkludert bagatellmessig støtte, før støtten utbetales. Støtte til
arbeidskostnader etter ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil, som påpekt
ovenfor, redusere muligheten for å støtte arbeidskostnadene utover den støtten lavere
arbeidsgiveravgift utgjør.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en ny forskrift 14. desember 2021
nr. 3661 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, som trådte i kraft 1. januar
2022. Denne erstatter forskrift 17. juni 2014 nr. 807.
Departementet vil samtidig informere om at Kommisjonen i 2022 vil vedta endringer i det
såkalte alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte ("GBER"). Disse endringene, som
også vil omfatte bestemmelsene om regionalstøtte, vil bli innlemmet i EØS-avtalen og gjelde
for Norge.
Nedenfor følger lenker til ESAs og Kommisjonens retningslinjer, ESAs vedtak om hhv. nytt
regionalstøttekart og differensiert arbeidsgiveravgift og ny forskrift om virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte:
ESA retningslinjer for regionalstøtte fra 1. januar 2022

EUR-Lex - 52021XC0429(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)
Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte fra 1. januar 2022:

EUR-Lex - 52021XC0429(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Side 2

ESAs vedtak om regionalstøttekart for 2022-2027 (276/21/COL):

Letter (eftasurv.int)
Annex I.pdf (eftasurv.int)
Annex II.pdf (eftasurv.int)
Annex III(a) and (b).pdf (eftasurv.int)
ESAs vedtak om ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022-2027:

ESA approves revised Norwegian scheme for regionally differentiated social security
contributions (eftasurv.int)
Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-14-3661
Med hilsen

Carsten Borgersrud Nielsen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Nina Gørrissen
seniorrådgiver
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