
 

 

 

 
 

Høringsnotat – Ny forskrift om tilskudd til FoU-program 
innen marin bioteknologi i Nord-Norge (Mabit) over 
Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om ny 
forskrift om FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge (Mabit). I notatet gis det 
utdypende forklaringer til forskriftens bestemmelser og innhold. 
 
 
Generelt om forskriften 
Forskriften gjelder for tilskudd til FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge 
(Mabit) som tildeles over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.  
 
Kommunal- og distriktsdepartementet tildeler tilskudd til Mabit over kap. 553, post 69 
Mobilisering til forskningsbasert innovasjon. Tilskuddet tildeles Troms og Finnmark 
fylkeskommune (fra 1.1. 2024 Troms fylkeskommune), som skal forvalte midlene i nært 
samarbeid med Nordland fylkeskommune.  
 
Forskriften er i all hovedsak en videreføring av dagens ordning. 
 
 
Forskriftens kapittel I: Formål og geografisk virkeområde  
Formålet med Mabit er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og i 
bioteknologisk industri, og bidra til å styrke forskningsdrevet næringsutvikling og 
industrielle aktiviteter i disse næringene i Nord-Norge. 
 
I § 2 fremgår geografisk virkeområde for ordningen, som skal omfatte Nordland, Troms 
og Finnmark fylker.  
 
Forskriften fastsetter kriterier for måloppnåelse i § 3. Kriteriene er basert på formålet med 
ordningen. 
 
 
Forskriftens kapittel II: Bestemmelser for søkere og mottakere av tilskuddsmidler 
Bestemmelsene i kapittelet fastsetter hvilke krav som gjelder for søkere og mottakere av 
støtte. Kravene fastsatt i forskriften gir forvalter av ordningen hjemmelsgrunnlag til å for 
eksempel avvise en søknad dersom kravene til opplysninger ikke er oppfylt, søknaden 
ikke møter tildelingskriteriene eller søker ikke er innenfor målgruppen for ordningen. 
Forvalter må utforme utlysninger på bakgrunn av bestemmelsene i forskriften. 

 



 

 
 

Side 2 
 

I § 4 fremgår hvem som kan søke om tilskudd. Bestemmelsen viderefører dagens 
målgruppe for ordningen.  
 
Departementet legger opp til å gruppemelde ordningen til ESA under EUs 
gruppeunntaksforordning artikkel 25, jf. § 5.  
 
Bestemmelsene om kumulasjon gjelder uavhengig av om støtten tildeles under 
gruppeunntaksforordningens artikkel 25. Hovedregelen er at kumulasjon bare er tillatt så 
lenge den samlede støtten fra offentlige kilder ikke overstiger støttetaket i det aktuelle 
regelverket.  
 
§ 6 angir hvilke krav som gjelder til innhold i søknader.  
 
I § 7 framgår tildelingskriteriene for ordningen. Et fagstyre skal gi forvalter en faglig 
vurdering av søknadene. Forskriften gir anledning til at årlige prioriteringer kan opplyses 
om i utlysning av tilskuddsmidlene.  
 
Hva det ikke kan tildeles tilskudd til angis i § 8.   
 
Rapportering fra tilskuddsmottaker skal skje gjennom regionalforvaltning.no, jf. § 9.  
 
I henhold til § 10 kan forvalter kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskudd er 
oppfylt.    
 
Departementet foreslår at enkeltvedtak om tilskudd eller avslag på søknader i Mabit 
følger alminnelige saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, jf. § 11.  
 
 
Forskriftens kapittel III: Bestemmelser for forvaltere av ordningen 
Dette kapittelet fastslår at det er Troms og Finnmark fylkeskommune, i nært samarbeid 
med Nordland fylkeskommune, som har oppdragsgiveransvaret for ordningen (fra 1.1. 
2024 Troms fylkeskommune), og at bruken av tilskuddsmidler skal være i tråd med 
gjeldende lover og regelverk.  
 
Det er fastsatt at Kommunal- og distriktsdepartementet kan legge til ytterligere føringer i 
egne oppdragsbrev dersom det er behov.   
 
Forskriften fastslår at Troms og Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for å anskaffe 
forvalter gjennom regelverket for offentlige anskaffelser, jf. § 12 femte ledd.  
 
Videre i § 12 utdypes oppdragsgivers ansvar og oppgaver. Her fremgår det at 
oppdragsgiver har ansvar for å gi årlige føringer til forvalter i oppdragsbrev, etablere 
rutiner for å sikre god internkontroll, føre tilsyn med at kravene i forskriften og i 
tildelingsbrevet blir fulgt opp, rapportere til departementet og sikre at støttegraden er 
innenfor statsstøtteregelverket. Oppdragsgiver er også ansvarlig for å opprette et fagstyre 
for Mabit.  
 



 

 
 

Side 3 
 

Fagstyrets oppgaver og arbeidsform framgår av § 13. Styret skal forvalte midlene i 
samsvar med og innenfor rammene av forskriften.  
 
I § 14 fremgår forvalters ansvar og oppgaver og her vises det til at forvalter har ansvaret 
for å lyse ut tilskuddsmidlene på regionalforvaltning.no, og at forvalter har ansvar for 
søknadsbehandling og tildeling av tilskudd. Forvalter skal rapportere til oppdragsgiver på 
kriterier for måloppnåelse. Oppdragsgiver kan også gi nærmere føringer om hva forvalter 
skal rapportere på i oppdragsbrevet.  
 
§ 15 fastsetter departementets kontroll med fylkeskommunen som oppdragsgiver.  
 
Forskriftens kapittel IV: Sluttbestemmelser. 
 
I henhold til § 16, kan departementet i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.  
 
Ikrafttredelse 
Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft fra og med xx 2023. jf. § 17. 
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