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Nasjonalbudsjettet 2017- tilskudd til Mechatronics Innovation Lab 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016-2017), jf. Prop 1 S (2016-2017) for 

Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets vedtak. 

 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

(i 1000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900 79  Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab  

Sum   30 000 

 

2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET 

2.1 Mål 

Tilskuddet på 30 mill. kroner skal bidra i finansiering av utstyr til Mechatronics Innovation 

Lab (MIL), jf. søknad til Nærings- og fiskeridepartementet datert 26.06.2015 der det ble søkt 

om 100 mill. kroner. Det er tidligere over statsbudsjettet bevilget totalt 40 mill. kroner til 

prosjektet i 2015 og 2016. MIL skal være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og 

teknologikvalifisering. Formålet med laboratoriet er å styrke industriens evne til innovasjon, 

og øke regionens attraktivitet for investeringer i teknologiutvikling og arbeidsplasser. 

Laboratoriet skal legge til rette for testing og eksperimentell utvikling i forbindelse med 
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utnytting av eksisterende teknologi innenfor mekatronikk og tilhørende fagområder i nye 

produkter og markeder.  

 

2.2 Prioriteringer 

Nærings- og fiskeridepartementet forutsetter at arbeidet med etablering av Mechatronics 

Innovation Lab videreføres i samsvar med det som fremgår i mottatte statusrapporteringer, 

siste per 04.07.2016. På grunnlag av denne statusrapportering ble det utbetalt 7,5 mill. kroner 

til MIL i 2016, etter anmodning fra UiA i brev av samme dato.  

 

Departementet er innforstått med at laboratoriebygget forventes ferdigstilt sommeren 2017, og 

at mesteparten av utstyret vil bli bestilt i løpet av våren 2017. Departementet ber MIL 

prioritere å få på plass avtaler med næringslivet som dokumenterer deres bidrag i form av 

utstyr, slik at grunnlaget for utbetaling av den statlige støtten er på plass.  

 

3. FØRINGER FOR TILSKUDDET 

Støtten er innmeldt til EFTAs overvåkningsorgan ESA som ad hoc-støtte under det såkalte 

"gruppeunntaket" (GBER) og oppfyller kravene i statsstøtteregelverket til denne type støtte. 

Følgende forutsetninger gjelder:  

 Investeringskostnadene er estimert til totalt 274,5 mill. kroner, hvorav 216 mill. kroner til 

utstyr og 58,5 mill. kroner til bygg.  

 Den statlige støtten som gis skal utløse et bidrag fra næringslivet på minst tilsvarende 

beløp. 

 Ifølge statsstøtteregelverket kan statlig støtte være maksimalt 50 pst. av støttegrunnlaget. 

Alle investeringer som inngår i støttegrunnlaget (274,5 mill. kroner) må iflg. regelverket 

være nyinnkjøpt, dersom det gis maksimal tillatt støtte. Bygget er 100 pst. privatfinansiert, 

og inngår i støttegrunnlaget. Det kan derfor gis statlig støtte på inntil et tilsvarende beløp 

før det forlanges dokumentasjon på ytterligere privat finansiering.  

 MIL skal selge sine tjenester til markedspris, og vil ikke motta statlige midler til driften.  

 

4. KRAV TIL RAPPORTERING 

For statlige midler bevilget av Stortinget gjelder Reglement for økonomistyring i staten og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten, for blant annet å sikre at midlene brukes i samsvar 

med Stortingets forutsetninger og at fastsatte mål og resultatkrav oppnås. 

Universitetet i Agder skal rapportere til Nærings- og fiskeridepartementet om bruken av 

midlene, i tråd med Stortingets vedtak i Innst. 8 S (2015-2016) 

 

For 2017 skal det rapporteres om progresjonen for prosjektet er i henhold til revidert tidsplan 

og planer for videre framdrift som fremgår i statusrapport av 04.07.2016. Eventuelle avvik 

eller endrede forutsetninger/risiko ift. planlagt framdrift skal forklares, og det skal redegjøres 

for hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt eller planlagt i den forbindelse.   

 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-008.pdf
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Det bes også om kommentarer med hensyn til risikoen knyttet til realisering av prosjektet 

dersom det ikke bevilges ytterligere statlig støtte til investeringer i utstyr. 

 

Det bes om statusrapportering innen utgangen av første halvår i tilknytning til anmodning om 

utbetaling av midler, og innen utgangen av året. 

5. UTBETALING 

Midlene vil etter avtale med UiA bli utbetalt på bakgrunn av konkrete behov i prosjektet, og 

under forutsetning av dokumentasjon på næringslivets bidrag i samsvar med kravene i 

gruppeunntaket i statsstøtteregelverket. 

 

Tilskuddet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn i Stortingets 

vedtak. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at statlige 

midler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 

 

Dersom Universitetet i Agder gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i 

samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis 

tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Mette Hjermann 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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