
 

 

 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon* Forsknings- og 

Innovasjonsavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8090 Dep Kongensgate 8 22 24 90 90 Randi Marie Lokøy 

Holtungen 

22246416 

0032 Oslo Org.nr.  

postmottak@nfd.dep.no www.nfd.dep.no 912 660 680  

 

 

 

 

NHO v/Nasjonalt program for leverandørutvikling 

sekretariatet 

Postboks 5250 Majorstua 

0303 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

Per Harbø 16/6233-1  20. januar 2017 

 

 

Statsbudsjettet 2017 – Tilskuddsbrev til Nasjonalt program for leverandørutvikling 

1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2016–2017) for Nærings- og 

fiskeridepartementet og Innst. 8 S (2016–2017), og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak og forutsetning og departementets styringssignaler for tilskuddet til Nasjonalt 

program for leverandørutvikling i 2017. 

 

Tilskuddsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som Nasjonalt 

program for leverandørutvikling mottar fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2017. 

2. BUDSJETTVEDTAK 

Følgende midler stilles til disposisjon for Nasjonalt program for leverandørutvikling i 2017: 

                          (i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900     

 81 Tilskudd til Nasjonalt program for leverandørutvikling, kan 

ikke overføres 

10 000  

    

 Sum  10 000 

 



Side 2 

 

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal sikre at målene for tilskuddet oppnås med 

effektiv ressursbruk og at lover og regler overholdes, jf. § 4 i statens økonomiregelverket. Det 

skal føres separat regnskap for bruk av midlene. 

3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2017 

3.1 Mål 

Formålet med tilskuddet er å bidra til økt innovasjon i offentlige anskaffelser. Programmet 

skal gjennom praktisk gjennomføring av markedsdialog bidra til at flere leverandører deltar i 

konkurransene og at offentlig sektor etterspør bedre løsninger enn de ellers ville gjort. 

3.2 Prioritering i 2017 

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal innenfor tilskuddet fra Nærings –og 

fiskeridepartementet prioritere sin innsats på en måte som bidrar til å styrke næringslivets 

muligheter for verdiskaping gjennom å bidra til å øke antall innovative offentlige anskaffelser 

som fører til utvikling av nye produkter og løsninger. 

 

4. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Det avholdes i 2017 to styringsmøter mellom Nasjonalt program for leverandørutvikling og 

Nærings- og fiskeridepartementet, ett på våren og ett på høsten. Departementet innkaller til 

møtene.  

4.1 Rapportering 

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal levere halvårs- og årsrapport om sitt arbeid. 

Rapportene skal inneholde vurdering av måloppnåelse ut fra mål og føringer gitt i dette 

brevet.   

 

Vi ber om at både halvårs- og årsrapport sendes elektronisk til: postmottak@nfd.dep.no.  

Halvårsrapport for 2017: Frist: 1.september 2017. 

Årsrapport for 2017: Frist: 15. februar 2018.  

 

Til årsrapporten vedlegges statusregnskap for 2017 som viser til hvilke aktiviteter og tiltak 

departementets midler er disponert. Halvårsrapporten fokuserer på eventuelle avvik fra 

måloppnåelsen. Til halvårsrapporten vedlegges oppdatert budsjett og finansieringsplan for 

2017. 

5.  UTBETALING 

Tilskuddet vil bli utbetalt som følger: 

1.utbetaling: 4 000 000 kroner utbetales i februar/mars 2017 

2.utbetaling: 4 000 000 kroner utbetales i juli 2017 

3.utbetaling: november 2017. Sluttbetalingen vil bli vurdert og foretatt på grunnlag av 

organisasjonens halvårsrapport til departementet samt regnskap som viser forventet 

bruk av midlene i 2017. 
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Det skal føres separat regnskap for tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet.. 

 

Tilskuddet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn i Prop. 1 S 

(2016-2017), Stortingets bevilgningsvedtak av desember 2016 og dette tilskuddsbrevet. 

Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om tilskuddet 

benyttes etter forutsetningene. Dersom Nasjonalt program for leverandørutvikling gir uriktige 

opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser, kan tilskuddet 

kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Nærings- og fiskeridepartementet vil som utbetaler også 

ha ansvaret for tilbaketrekking av midlene. 

 

Vi ber om en signert tilbakemelding innen 1. februar på at kriteriene i tilskuddsbrevet 

aksepteres. Først da trer tilskuddet i kraft.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Kåre Molvik  (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Randi Marie Lokøy Holtungen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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