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Høring - ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte 
 
Brønnøysundregistrene viser til høringssak av 24. juni 2020 om ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om 
offentlig støtte.  
 
Brønnøysundregistrene er positive til Nærings- og fiskeridepartementets forslag i det vesentligste, men vi 
ønsker likevel å kommentere og komme med innspill til enkelte punkter i forslaget.    
 
I kapittel 3 siste avsnitt på side 17 ber departementet om synspunkter på sitt standpunkt om at det ikke er 
ønskelig å definere støttebegrepet i selve loven.  
 
Brønnøysundregistrene har ingen særskilte synspunkter med hensyn til dette.  
 
I punkt 4.2.4 på side 22 ber departementet om høringsinstansenes syn på en eventuell utvidelse av 
registreringsplikten til å omfatte all offentlig støtte. Departementet finner det vanskelig å anbefale en slik 
utvidelse. 
 
Brønnøysundregistrene har ingen spesielle synspunkt på hvorvidt all offentlig støtte skal være 
registreringspliktig, men vi støtter likevel departementets begrunnelse om at en slik endring vil medføre en 
betydelig økt byrde for norske støttegivere.  
 
I den forbindelse ønsker vi å påpeke viktigheten av forenkling for brukerne, herunder også offentlige 
støttegivere. Brønnøysundregistrene er opptatt av å skape tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler 
dialogen med det offentlige, likeledes innen offentlig forvaltning. Målet må være å gjøre det enklere for alle å 
forholde seg til det offentlige Norge. Et viktig bidrag til effektivisering og forenkling er å gjøre plikten som 
privatpersoner og virksomheter har til å rapportere til offentlige myndigheter, minst mulig byrdefull. Det samme 
må selvsagt gjelde for rapporteringsplikt for offentlige instanser.  
 
I punkt 4.2.4 på side 23 ønsker departementet innspill og synspunkter på om fordelene ved å opprette et 
uttømmende register over bagatellmessig støtte oppveier den økte administrative byrden for støttegiver ved en 
utvidet registreringsplikt, og kostnadene knyttet til opprettelse og drift av et slikt register.  
 
Vi har ingen innspill eller synspunkter på registrering av bagatellmessig støtte generelt. Departementets drøfting 
kan imidlertid tolkes slik at det legges til grunn at det må opprettes et nytt register hvis bagatellmessig støtte 
skal registreres. Vi vil påpeke at hvis lovgiver kommer til at bagatellmessig støtte skal være meldepliktig, vil vi 
anse det hensiktsmessig at også slik støtte skal kunne meldes til Register for offentlig støtte, og at midler i 
forbindelse med tilpasning til en eventuell utvidelse av registreringsplikten og økte kostnader til drift, tilføres 
Brønnøysundregistrene. Vi mener det vil være mest økonomisk og ressursbesparende å ta utgangspunkt i et 
register som allerede eksisterer.  
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Generelt: Forslaget anses ikke å medføre noen omfattende endringer i Register for offentlig støtte.  
Oppgavefordelingen mellom registeret og departementet ser ut til å bli uendret. Vi har derfor ikke noen særskilte 
merknader til de regelverksendringene som blir foreslått. Vi er imidlertid positive til at loven skal klargjøre 
regelverket for offentlig støtte og derfor blir mer brukervennlig.  
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