
 
 

     
  
 

Postadresse: 

Postboks 517 Lund 

4605 KRISTIANSAND 

E-postadresse: 

postmottak@vaf.no 

Besøksadresse: 

Tordenskjolds gate 65 

4614 KRISTIANSAND 

Internettadresse: 

www.vaf.no 

 

Telefon: 

 38 07 45 00 

 

Organisasjonsnummer: 

960 895 827 

 
 

 

 

 

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID 

 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD    
Postboks 8112 Dep    
0032 OSLO    
     
     

 
 
Vår ref.: 13/05179-4 Deres ref.: 17/3625-10  Dato: 30.01.2018 
  

Høringsvar til ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

Det vises til brev datert 11.desember 2017 fra KMD.  
 
Generelle merknader. 
Departementet skriver: 
"Den nedsatte høringsfristen er hovedsakelig begrunnet med at forskriftene ikke endrer 
dagens forvaltningspraksis av de nevnte tilskuddspostene." 
 
Etter vår vurdering innebærer forslag til ny forskrift store endringer og økt byråkratisering 
av vår forvaltningspraksis. Selv om firedeling av 13.50 posten ble innført i 2017, er det 
først nå at dere foreslår å fjerne mulighet for støtte til enkeltbedrifter og gründere fra 
næringsfond i områder uten distriktspolitisk status.  
 
Vi viser også til KMDs pågående arbeid med en Smart spesialiseringshåndbok. Smart 
spesialisering handler om å finne hver region sine spesifikke fortrinn og legge til rette for 
utvikling utfra disse. En tydelig firedeling av 13.50 posten bidrar, slik vi ser det, i liten grad 
til å støtte opp under regionenes komparative fortrinn. I en smart spesialiseringstilnærming 
vil en kartlegge hvert enkelt fylkes komparative fortrinn og utforme distrikts- og 
regionalpolitiske satsinger der hvor dette gir størst effekt.  
 
Forslag til detaljerte rapporteringsparametre oppfattes som foreløpige og bør ikke låses i 
en forskrift. Det bør legges til rette for at det utvikles bedre måleparametre i samarbeid 
med fylkeskommunene. Reelle måleparametre og synlige effekter av de distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidlene vil kunne bidra til å styrke regionenes legitimitet som leder 
av det regionale partnerskapet og som viktig samfunnsutviklingsaktør.  
 
Departementet skriver:  
"Målet er at forskriften skal innebære en forenkling og forbedring av dagens forskrift og 
sikre en likere saksbehandling innenfor de rammene som Stortinget setter."  
 
Etter vår vurdering er forslag til forskrift altfor omfattende og detaljert. Deler av teksten kan 
i stedet tas med i de årlige oppdragsbrevene, dette gjelder i særlig grad detaljer i 
tildelingskriterier, rapporteringskrav og kriterier for måloppnåelse. Det betyr som eksempel 
at §§ 11, 14 og 18 tas ut. Videre merknader må ses i lys av dette. 
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I kapitteloverskriftene bør man ta med kapittel og post, slik at det er tydelig hvilke poster 
som den enkelte paragraf omtaler. For eksempel "Kapittel II. Særregler for søkere og 
mottakere av tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 
kompetanse» bør også benevnes med – kap.553.post 60. 
 
Utover det foranstående synes vi forslag til antall forskrifter og struktur er formålstjenlig og 
bra strukturert. Vi synes heller ikke det er behov for å definere alminnelige begreper som i 
stor grad er selvforklarende. 
 
 
Merknader til de enkelte kapitler og paragrafer. 

 

Paragraf Merknader 

§ 4 d 

Strykes! Det er vanskelig å få fram konkrete virkninger for alle tiltak som 
støttes og som derfor er lite egnet å forskriftsfeste som vilkår. Dette bør 
tas helt ut av teksten eller vesentlig bearbeides. I stedet bør dette følges 
opp i oppdragsbrevene. 

§ 7 
Siste avsnitt: Beløpet har stått stille noen år, og bør heves til kr. 200 000 
for å bidra til mer effektiv oppfølging av mindre saker.  

§ 9 a 
Strykes! Denne bestemmelse kan tas ut. Dette er en byråkratisk 
bestemmelse som kan bidra til å forsinke igangsetting av nye tiltak. 

§10 b Endres til: Prosjektet eller tiltaket bør nå flere bedrifter samtidig. 

§§ 12, 15 
og 19 

Disse paragrafene er nesten like, og bør helt eller delvis kunne legges til 
fellesbestemmelsene. 

§ 13 b, d 
og e 

Disse tre strykes. Dette betraktes som detaljstyring av forvaltningen. 
Dette følges opp av forvaltningens egne saksbehandlerrutiner.  

§ 17 

Strykes! Dette er hentet fra den nasjonale satsingen og er i liten grad 
tilpasset den regionale vurderingen som skal ligge til grunn. Hele teksten 
bør derfor tas ut da den kan bidra til misforståelser omkring den 
regionale og den statlige omstillingsstatusen. 

§ 20 
1.avsnitt, siste linje endres: Forvaltningen skal være forankret i regionale 
mål og strategier, i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale 
aktører der det er formålstjenlig. 

§ 22 a 
Strykes! Dette bør følges opp i de årlige oppdragsbrevene, og kan med 
fordel tas ut forskriften. 

 
 
  

Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Eilertsen 
Seksjonsleder samfunn og næring 
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Sigvart Bariås 
saksbehandler 

 
Kopi: Fylkesutvalget (referatsak). 


