
BIO Trøndelag 2020

Ny ordning «Bedriftsintern opplæring» 

Siv Merethe Belbo

29.04.2020



• Ordning som bidrar til kompetansetiltak i næringslivet. 
Overført 01.01.2020 til fylkeskommunene. 

• Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for 
næringslivet ifm. korona-utbruddet. (1 av 10 tiltak)

• TRFK forvalter ca. kr 9,2 millioner i BIO-midler for 2020. 
Potten vil økes i løpet av våren.

• Bredt regionalt nærings- og kompetansepartnerskap står bak

Om BIO Trøndelag 2020



• økt kompetanseheving for å hindre 
utestengning fra arbeidslivet og motvirke 
uheldige konsekvenser som følge av 
koronasituasjonen. 

• Ordningen er permanent, men 
retningslinjene er tilpasset dagens 
situasjon og kan endres.

FORMÅL



• Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til 
opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte 
utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden

• Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving 
og markedskompetanse. + bedriftsledelse, 
forretningsmodellering og språkkunnskaper +++

• Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens 
omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre 
utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er 
sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre 
planen.  

FOR HVA?



Kategorisering av bransjer fra næringslivet 

5

Kategorisering kunder. Ajour per 22.03.20

Kategori 1a Kategori 1b Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Reiseliv Alle kunder med valutaprodukter Persontransport Godstransport Dagligvare

Hotell Handel/Retail Anlegg Apotek

Kultur Bygg Landbruk Stømmetjenester

Luftfart Serveringssteder Offshore og oljerelatert Teleselskaper

Idrett Industri Revisjon,  regnskap og bedriftrådgivning Mediebedrifter/aviser

Utdanning Næringseiendom Skipsverft Legekontor

Personlig hygiene Vektertjenester Matproduksjon Engros/Agentur matvarer

Bar og Resturant Bilforhandlere Håndtverkere

Kantine og cateringvirksomhet Fiskeeksportører Energiselskaper

Treningssentre Engros/agentur eks matvarer Oppdrett/Havbruk

Reisebyrå Tannleger Fiskeri

Fysioterapauter og kiroprakorer Gartnerivirksomhet Fiskeforedling

Tannleger Bobilforhandlere Bergverk og utvinning

Frisering og annen skjønnhetspleie Båtforhandlere Vannforsyning og avløp

Utleie av arbeidskraft Eiendom Prosjekt Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Annen personlig tjenesteyting Øvrig Eiendom Offentlig sektor

Finansierings-og forsikringsvirksomhet Helse og sosialtjenester

Annen forretningsmessig tjenesteyting Shipping

Annen transportrelatert virksomhet

Borettslag

Barnehager

«Nedstengt» «I faresonen» «Liten forandring» «Oppsving»

Kilde SMN1,mars 2020



• Små bedrifter og enkeltpersonsforetak 
med omstillingsbehov og mulighet for 
videre utvikling gjennom kompetansetiltak. 

• I 2020 prioriteres bransjer innenfor 
verdiskapingsstrategien som er spesielt 
rammet av koronasituasjonen. 

➢ Eksempler på slike bransjer er 
opplevelsesnæringene herunder reiseliv, 
kulturnæringer og småskalamatprodusenter 
samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

• Strategi for innovasjon og verdiskaping

FOR HVEM? 
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TOTALT INNVILGET PR 24.04.20

Innvilget kr 4544 416 kr/ 
n=28 søknader

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc270993796/vedtatte-versjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-for-trondelag-til-nett.pdf


VILKÅR SOM MÅ VÆRE OPPFYLT



VILKÅR SOM MÅ VÆRE OPPFYLT



RETNINGSLINJER



Umiddelbare tilbakemeldinger: 



• Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no

• Det er ingen søknadsfrist, innkomne 
søknader behandles fortløpende. 

HVORDAN? 

http://www.regionalforvaltning.no/


• 78 innsendte søknader på totalt omsøkt 14,4 mill.kr
• 51 behandlete søknader derav innvilget 28 stk 4,5 mill.kr
• Over 50 søknader under utfylling 

• Ofte avslagsgrunn: søknadene inneholder kun innkjøp av 
fysisk inventar og/eller er rene utviklingsprosjekter eller at de 
ikke er innenfor prioriterte bransjer (sekundær virksomheter) 

• Bedriftene er geografisk fordelt fra store deler av Trøndelag, 
flest fra Tr.heim og innlandskommunene

STATUS – BIO TRØNDELAG 2020

Kilde: www.regionalforvaltning.no pr 28.04.2020 kl 21.00

http://www.regionalforvaltning.no/


Pr 21.4.2020 innvilgede 
søknader fordelt på 
kommuner. 

Størrelse: totalt omsøkt
Blått: innvilget
Rødt: avkortet

Bedrifter i disse 
kommunene var først 
ute med søknader… nå 
har flere kommet til!
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Kulturnæring Lokalmat Reiseliv (tom)

Innvilget BIO1 Trøndelag fordelt på satsingsområder i 
verdiskapingsstrategien – pr 24.04.2020               

Totalt

N= 28 søknader



Spørsmål om ordningen: 

Ta gjerne kontakt med nærmeste innovasjons-
selskap, næringshage, næringsklynge og 

næringsapparat i kommunene i Trøndelag. 

De har god kjennskap til søknadsordningen!

Hjemmesida finnes mer info: www.trfk.no/bio

➢Siv Merethe Belbo, sivbe@trondelagfylke.no , 74 17 52 25 
➢Ragnhild Vist Lindberg, ragli@trondelagfylke.no, 74 17 52 12 
➢Arild Egge, arieg@trondelagfylke.no , 74 17 51 45 

http://www.trfk.no/bio
mailto:sivbe@trondelagfylke.no
mailto:ragli@trondelagfylke.no
mailto:arieg@trondelagfylke.no


• Kultur: Richard Kvarving 
• Reiseliv: Ragnhild Vist Lindberg, Birgitte Dillan
• Mat: Jon Olav Veie
• Øvrig Næringer:   Ola Kjelvik

• Mari Grut
• Stein Ivar Mona
• Peter Meinert
• Siv Merethe Belbo

• Ressurspersoner: 
• Arild Egge
• Bjarne Bull-Berg
• Eli Rishaug
• Ida Valsø
• Ståle Ertzgaard
• Brit Flatås
• Mfl…

Saksbehandlere - internt



Fortsettelsen… antas å bli noenlunde slik..

•Kompetansetiltak i større bedrifter (BIO3): Store 
bedrifter (over 250 ansatte) med omstillingsbehov og 
muligheter for videre utvikling gjennom kompetansetiltak

•Bedrifter som er interessert, bes sende en forespørsel til 
Trøndelag fylkeskommune med en plan for 
kompetansetiltakene. Tiltak må beskrives og kostnads-
og finansieringsplan vedlegges. 

•Tiltakene vil vurderes og utvikles i samarbeid med 
partene i arbeids- og næringslivet

•Støtte til bedrifter over 250 ansatte, gis som 
bagatellmessig støtte. (må avklares)

• Har ingen søknadsfrist, men interesserte må gi beskjed 
innen xx.xx 2020.

BIO1 videreføres 
BIO2: Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) med 
omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom 
kompetansetiltak. Eksempler på prioriterte bransjer er innen 
havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 
Basisbransjer som er stedbundne i Trøndelag med bakgrunn i 
naturressurser og/eller menneskelige ressurser i regionen (eks. 
leverandørindustri mm) vil vektlegges.

Hva kan det gis tilskudd til for BIO2?
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante 
opplæringstiltak av egne ansatte og personer i 
enkeltpersonsforetak. Virksomheten kan få tilskudd til eksterne 
kostnader (kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til 
opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke.

Støttesum: Hver bedrift kan støttes med inntil kr 600 000,-

Støtte for bedrifter over 50 ansatte gis som bagatellmessig 
støtte mens under 50 ansatte gis gruppeunntak. (må avklares)

BIO 2 har søknadsfrist 1.juni 2020. www.regionalforvaltning.no
Avklares etter Fylkesutvalget tirsdag 
5.5.20 og i samarbeid med arbeids-

og næringslivspartene

http://www.regionalforvaltning.no/


• En «lettbeint ordning» med kjappe tilsagn og utbetalinger; 
administrativ behandling

• Klart ansvar for administrative oppgaver 

• Ukentlige møter med BIO-koordineringsgruppa: 
➢ Arild, Ragnhild, Lisbeth P, Inge, Roar, Siv Merethe, Bjarne/Eli + 

saksbehandlere

• God profilering av ordningen som et dugnadstiltak
• God samhandling og samarbeid mellom eksterne og interne 

partnere/ansvarshavende

Mål for arbeidet internt:



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


