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Høringsuttalelse - ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler til 
fylkeskommunene over KMDs budsjett 
 

Vi viser til departementets høringsbrev av 11 desember 2017.  

 

Innledningsvis vil vi bemerke at utkastet til forskrift er leservennlig og det gjør det 

lettere å få oversikt over gjeldende bestemmelser. En felles forskrift er å foretrekke 

fremfor en for hver av postene under kapittel 553. Det er ikke nødvendig med en 

egen paragraf med begrepsdefinisjoner slik som tidligere, men det er likevel noen 

begreper som er uklare, disse omtales nedenfor. Vi vil gjøre kommunal- og 

moderniseringsdepartementet oppmerksom på at det mangler funksjonalitet i 

regionalforvaltning.no som vi anser som nødvendig for å imøtekomme kravene i 

forskriften, departementet er «eier» av søknadsmalen, det forutsettes at denne 

tilpasses slik at eventuelle krav til søknaden fanges opp.  

 

Nedenfor følger henvisning til aktuelle paragrafer, ledd og/eller punkt, samt merknad 

tilknyttet denne.  

 

§ 4 Krav til en søknad om tilskudd etter §§ 1a og 1b 

Vi viser til §4 første ledd, bokstav b og d  

«Søknaden skal 

b) beskrive resultatene man forventer å oppnå ved avslutningen av prosjektet 

d) beskrive forventede virkninger av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet» 

 

Merknad: Det er uklart hva som menes skal være forskjell mellom virkning og 

resultater. Bokstav d) synes å være overflødig.  

 

Vi viser til § 4 andre ledd «Søknadsfristen for det enkelte tilskudd skal gå frem av 

kunngjøringen».  
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Merknad: Søknadsfrist gjelder forvaltningen av tilskuddsordningen og er ikke relevant 

under § 4. Dette vil også innskrenke muligheten til å ha åpne støtteordninger uten 

søknadsfrist.  

 

§ 9 Stans i utbetaling av tilskuddsmidler og krav om tilbakebetaling 

Vi viser til § 9. «Departementet og den som tildeler tilskudd, kan stanse utbetalingen 

av tilskudd eller kreve at tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av det 

utbetalte tilskuddet dersom 

 

a) tilskuddsmottakeren har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før 

tilskuddet ble innvilget 

b) tildelingen har bygget på uriktige, misvisende eller mangelfulle opplysninger fra 

søkeren 

c) tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, 

og den som har tildelt tilskuddet, ikke har godtatt endringene 

d) prosjektet eller tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt ved 

tildelingen» 

 

Merknad: Bortfall bokstav e) tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering, 

kan by på utfordringer i forhold til å få avsluttet prosjekt der vi ikke mottar sluttrapport 

og regnskap.  

 

§ 11 Kriterier for måloppnåelse 

Vi viser til § 11. «Fylkeskommunene skal rapportere om de overordnede kriteriene for 

måloppnåelse, som er styrket innovasjonsevne og bedre tilgang til relevant 

kompetanse i bedriftene. Konkret innebærer dette å angi 

a) tall på mobiliseringstiltak for kompetanseheving og for samarbeid i næringsmiljø 

b) tall på næringsmiljø med nytt eller styrket samarbeid 

c) tall på utviklingsprosjekt for kompetanseheving» 

 

Merknad: Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør tilrettelegge for at disse 

tellekantene kan registreres av tilskuddsmottaker når det rapporteres på tilskudd.  

 

§ 12 Krav til tilskuddsmottakernes oppfølging og rapportering 

Vi viser til § 12 tredje ledd, andre setning «Prosjektregnskapet skal også inneholde 

en oversikt over alle inntekter og kostnader som har sammenheng med prosjektet.» 

 

Merknad: Det er ikke tilrettelagt i regionalforvaltning.no for at søker kan rapportere på 

finansieringsplan. Per dags dato er det bare anledning til å rapportere på kostnader. 

Det samme gjelder § 15 tredje ledd, andre setning.  

 

§ 14 Kriterier for måloppnåelse 

Vi viser til § 14. «Kriterier for måloppnåelse for tilskuddsordningen er 

a) etablering av nye arbeidsplasser og økt sysselsetting 

b) flere søkere til ledige stillinger 

c) at lokalsamfunnet beholder tilflyttere 

d) økt samarbeid mellom lokale aktører 

e) økt grad av deltakelse i frivillige organisasjoner» 
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Merknad: Enkelte av kriteriene for måloppnåelse er vanskelig/tidkrevende å måle, det 

vises her spesielt til § 14 bokstav b og e. Det er uklart om departementet mener dette 

skal fanges opp i sluttrapporten for de enkelte prosjektene eller om dette må 

kartlegges gjennom større utredninger i etterkant.  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne Hjortdahl 
Konst. Næringssjef Tore Østgård 
 avdelingsleder   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 
Kopi: Fylkesråd for kultur og næring, Troms fylkeskommune 


