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Høringssvar - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om 
offentlig støtte 

Landbruks- og matdepartementet viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 

datert 24. juni 2020, der det bes om innspill til forslag om ny lov om nasjonale prosedyrer i 

saker om offentlig støtte (støtteloven). Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.   

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber særlig om synspunkter på om støttebegrepet bør 

defineres i loven, og om det skal opprettes et uttømmende register over tildelt støtte. Som 

det redegjøres for i notatet, er det krevende å legaldefinere støttebegrepet uten at resultatet 

enten ikke er i samsvar med det EØS-rettslige støttebegrepet, eller at definisjonen blir for 

vag til å bidra til klargjøring. Landbruks- og matdepartementet er derfor enig med Nærings- 

og fiskeridepartementet i at det ikke er hensiktsmessig å definere støttebegrepet i loven. 

 

Til spørsmålet om det skal være en registreringsplikt for all offentlig støtte, er vi enige med 

Nærings- og fiskeridepartementet i at ulempene ikke veier opp for fordelene, og at dette 

derfor ikke er å anbefale. Et register over bagatellmessig støtte kan derimot, såfremt det er 

uttømmende, gi en forenkling for støttemottaker som slipper å rapportere inn og følge med 

på hvor mye støtte de får. Dette vil flytte byrden fra virksomhetene og over til det offentlige. 

Men om denne fordelen er stor nok til å veie opp for den ekstra administrative byrden for 

støttegiver er vanskelig å si noe sikkert om.  

 

Landbruks- og matdepartementet har ingen ytterligere kommentarer til høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 

0032 OSLO 
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Side 2 
 

 

Nils Øyvind Bergset (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Nina Hallenstvedt 

seniorrådgiver 
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