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Innspill fra Hedmark fylkeskommune til høring - ny forskrift for 
distrikts- og regionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene 
over KMDs budsjett 
 
Det vises til høringsbrev med vedlegg av 11. desember 2017 om ny forskrift for distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett. 
 
Hedmark fylkeskommune har følgende kommentarer til spørsmåla som er stilt i det vedlagte 
høringsnotatet: 
 

- Det vurderes som positivt at det skal være én felles forskrift for kap. 550 post 64 og 
kap. 553, postene 60 og 65 

- Når det gjelder spørsmålet om lesbarhet og helhet i forvaltninga av midlene synes vi 
det totalt sett er greit, men vi kommer litt tilbake til dette i noen av innspilla våre 

- Strukturen i forskriftsforslaget:  
o Det er logisk og forenklende med fellesbestemmelser først. Men det forstyrrer 

at noen av fellesbestemmelsene ikke gjelder for alle tre virkemidlene. Det bør 
vurderes om disse heller bør stå i underkapitlene. Dette gjelder f.eks. 
paragrafen om det geografiske virkeområdet 

o Kapitler/poster bør komme i rekkefølge og følge målstrukturen. De er i 
forslaget satt opp i logisk rekkefølge for nummeret på postene, men ettersom 
de kommer fra forskjellige kapitler bør målstrukturen følges slik at kap. 550 
post 64 komme først, deretter kap. 553 post 60 og så kap. 553 post 65 

o Det er tilstrekkelig at hovedmålet står felles, og så bør målene for hver enkelt 
post legges til spesifiseringa av denne 
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- Definisjon av begreper: Vi synes at det stort sett ikke trengs mer definisjon av 
begreper, bortsett fra i § 14 (se under) 

- Tildelingskriterier, rapporteringskrav og kriterier for måloppnåelse; spørsmål om dette 
er tydelig formulert: 

o  For kap. 553 post 60 ser dette greit ut 
o For §14 kap. 550 post 64 synes vi at kriteriene virker svært rigide og 

avgrensende til å skulle stå i en forskrift. Dersom det er slik at kriteriene må stå 
i forskriften har vi følgende kommentarer som må følges opp, hvis 
rapporteringa skal kunne brukes til sammenstillinger og sammenligninger: 

 Det savnes definisjoner av begreper og kriterier (hva er en tilflytter og 
hvor lenge er en person dette, hva menes med «ledige stillinger» - er 
det innenfor et prosjekt eller et lokalsamfunn/en region. Hva defineres 
som en frivillig organisasjon?) 

 Det beskrives ikke hvordan måling av kriteriene skal gjøres. For kap. 
553/post 60, står dette klart angitt i § 11, mens dette ikke er gjort i § 14. 
Hvordan måles «Økt samarbeid mellom lokale aktører»? Hvordan finnes 
et målepunkt for sammenlikning når det gjelder «flere søkere til ledige 
stillinger» hvis ikke den/de samme stillingen/-e lyses ut før og i 
prosjektperioden? Hvordan måling skal gjøres må komme tydeligere 
fram for alle kriteriene dersom det settes krav i forskrift til rapportering 

 § 11 e) refererer til «Økt grad av deltakelse i frivillige organisasjoner», 
mens dette ikke står i oppdragsbrevet for 2018 

o For § 18 kap. 553 post 65 så er punkt a) greit, men: 
 For punkt b): Hvordan måle styrking av næringsgrunnlaget? 
 For punkt c): Hvordan måle styrka utviklingsevne? 

 
I tillegg til dette har Hedmark fylkeskommune følgende kommentarer: 

- Krav til søknadene, § 4: 
o Det kan gjerne være krav om at søker oppgir eventuell tildelt bagatellmessig 

støtte for siste tre kalenderår 
o Punkt c) er veldig tungt formulert 
o Siste avsnitt. Her tror vi det skal stå «Søknadsfristen for den enkelte 

tilskuddsordning skal gå fram av kunngjøringen.» (Ikke «Søknadsfristen for 
tilskudd…») 

- § 8: Dette er én lang og tung setning. Vi foreslår å dele opp i to setninger 
- § 9: Her står det at utbetaling av tilskuddet kan stanses, ev. kan hele eller deler av det 

utbetalte tilskuddet kreves tilbakebetalt. For å klargjøre setningen foreslår vi følgende: 
«Departementet og den som tildeler tilskudd kan redusere eller stanse utbetalingen av 
tilskudd eller kreve… (osv.)» Dette for at begrepet «redusere» tilskudd også bør stå 
der, jf. punkt d) i paragrafen 

- § 15: I avsnitt to foreslår vi følgende presisering og endring («oppstår» istedenfor 
«inntrer», og at tilskuddsvedtaket er med): 
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«Tilskuddsmottakeren skal gi tilskuddsforvalteren melding dersom det oppstår forhold 
som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går fram av søknaden og 
tilskuddsvedtaket.» 

- § 16, siste setning «… sammenholdt med kapittel V» er vanskelig å skjønne 
 
I paragrafene 13 og 17 står det «legges» mens det vel skal være «legge». 
 
 
Vi håper at våre synspunkter og innspill er til nytte! 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
  
Birgit Aasgaard Jenssen 

  

fylkessjef Torunn H. Kornstad 
Næring og nyskaping Seniorrådgiver 
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