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Høring - Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler   

Nordland fylkeskommune (NFK) viser til høringsbrev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet av 11. desember 2017 hvor departementet ber om tilbakemelding på 

forslag til ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler over departementets budsjett. 

Høringsfrist var satt til 1. februar 2018. NFK fikk innvilget utsettelse til 12. februar 2018, noe vi 

takker for.   

 

Fylkesrådet har behandlet forslag til ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler i FR-

sak 044/2018 i møte 6. februar 2018 og fattet følgende vedtak: 

 

 «Fylkesrådet i Nordland støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementet med 

hensyn til antall forskrifter og forskriftens foreslåtte struktur. Fylkesrådet mener at 

det er tilstrekkelig med en forskrift som omhandler alle ordningene, og at de ulike 

ordningen forskriftsfestes i egne kapitler. Det bør tydeliggjøres i forskriften at 

fylkeskommunene kan utarbeide sin forskrift etter mal av den nasjonale forskriften. 

Det vil si at en kan bruke en forskrift for å definere tilskuddsordninger ved hjelp av 

flere kapitel. 

 Fylkesrådet i Nordland mener forskriften er oversiktlig og gjengir helheten i 

forvaltningen av midlene. 

 Fylkesrådet i Nordland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet presisere at 

forvaltningsorgan som mottar tilskudd, har klageadgang etter forvaltningslovens § 2, 

siste ledd. 

 Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at tildelingskriterier, rapporteringskrav 

og kriterier for måloppnåelse er tydelig formulert. Fylkesrådet ber om at 

www.regionalforvaltning.no oppdateres i forhold til foreslåtte krav og kriterier. 

 Fylkesrådet i Nordland ber om at forskriften utformes på en slik måte at det ikke er 

nødvendig med forskriftendringer i forbindelse med årlige oppdragsbrev. 

 Fylkesrådet i Nordland støtter de foreslåtte endringene og er av den oppfatning at 

foreslåtte endringer vil innebære en forenkling og forbedring av dagens forskrift.» 
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Med vennlig hilsen 

 

 

nærings- og utviklingssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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