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Uttalelse til høring om forskrifter knyttet til tilskuddsordninger

Vi viser til brev av 30.06.2014 der det bes om uttalelser til nye forskrifter.

I høringsbrevet begrunnes formålet med nye forskrifter i behovet for at tilskuddsordningene 
skal være utformet som forskrifter, generelle forenklinger, forbedringer av språk og 
oppdateringer. I tillegg er det et mål at søknadsprosessene skal gå gjennom det elektroniske 
søknadssenteret.

Fylkesmannen er enig i at tilskuddsordningene får form som forskrift. Vi er også i 
utgangspunktet enig i at søknadene skal behandles i det elektroniske søknadssenteret. Det 
forutsetter imidlertid at det i søknadssenteret legges til rette for mottak og behandling av 
søknader av ulik karakter, fra søknader fra store profesjonelle organisasjoner til søknader fra 
enkeltpersoner som ikke jobber digitalt i det daglige. Det er viktig at det legges til rette for 
effektiv saksbehandling og utforming av vedtaksbrev i søknadssenteret. I dag oppleves 
enkelte sider ved søknadssenteret å gi opphav til «tidstyver» snarere enn det motsatte. Dette 
vil vi utdype nærmere i den pågående prosessen med kartlegging av «tidstyver» i 
forvaltningen.

Kommentarer til enkelte av forskriftene:

Nr. 3. Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning

§ 2 Tildelingskriterier er svært uklart formulert. ”Tilskuddet kan gis til vannområder med 
særskilte utfordringer til: (…)”. Hvem er dette rettet mot? Kan kommuner, frivillige 
organisasjoner, grunneiere søke om tiltak i et vannområde i nærheten av der de bor? Eller er 
det vannområdeutvalg/myndigheter knyttet til oppfølging av vannforskriften som kan søke? 
Hvilke særskilte utfordringer må foreligge? Dette er ikke beskrevet andre steder i forskriften 
heller.

Vi ber om at teksten endres slik at det tydelig fremkommer hva som menes med vannområde, 
hvem som kan søke og hva som menes med særskilte utfordringer. Punktene a), b) og c) er 
forståelige.
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Nr.11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål

Vi viser til forskrift 11, § 3, tredje setning «For søknader om tilskudd til tiltak av lokal 
karakter velges fylkeskommunen som mottaker i søknadssenteret».  Fylkesmannen mener det 
er ulogisk at fylkeskommunen får ansvaret for tilskudd til fiskeformål der sikring og utvikling 
av bestander av vill anadrom laksefisk er en vesentlig del av formålet. Det er fylkesmannen 
som har forvaltningsansvaret for disse fiskeartene. Det virker derfor inkonsekvent at 
fylkeskommunen skal forvalte denne tilskuddsordningen.

Utover disse kommentarene har vi ingen ytterligere synspunkter på forslaget til forskrifter.

Med hilsen
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