
 
 

 

 

 

Høringsnotat – Arktis 2030 over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjett 
 
I dette notatet redegjøres det nærmere for forskriften for Arktis 2030, herunder utdypende 
forklaringer i tilknytning til forskriftens bestemmelser og innhold. 
 
Forskriftens kapittel I: Formål, kunngjøring og geografisk virkeområde. 
Bestemmelser for søkere og mottakere av tilskuddsmidler 
 
Den regionale innsatsen skal omfatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til 
bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene. Dette innebærer at tilskuddsmidlene og 
prosjektene som finansieres av disse skal ha effekter i nordområdene, men det betyr ikke 
nødvendigvis at mottakere av tilskuddsmidler må være lokalisert i Nord-Norge.  
 
Når det gjelder §§ 3 – 10, bestemmelsene om kunngjøring og andre bestemmelser som 
retter seg mot søkere og mottakere av tilskudd, er disse i hovedsak sammenfallende med 
samme bestemmelser i dagens forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som 
trådte i kraft 1. juni 2018. Bestemmelsene fungerer i praksis og departementet har ikke 
mottatt tolkningsspørsmål knyttet til disse. Bestemmelsene er også i stor grad 
selvforklarende, så departementet skriver ingen kommentarer til disse i dette notatet.  
Departementet ber likevel om høringsinstansenes syn på eventuelle uklarheter om disse 
bestemmelsene eller andre synspunkter.  
 

Forskriftens kapittel II: Hvem som kan søke og kriterier for tildeling av 
tilskuddsmidlene 
 
Forskriften § 11, hvem som kan søke om tilskudd.  
Bestemmelsen angir hvem som kan søke om tilskudd. Departementet mener at det ikke 
skal være noe tvil med tanke på om søkere faller utenfor eller innenfor målgruppen. 
Dersom det likevel skulle oppstå en tvil om hvorvidt en søker faller innenfor målgruppen, 
vil det være opptil forvalters vurdering i det konkrete tilfellet å ta nærmere stilling til det.   
 
I § 14 fremgår det at fylkeskommunen selv finansiere tiltak og programmer i egen regi 
og/eller fordele midler etter egne prioriteringer innenfor rammen av forskriften. I slike 
tilfeller trenger forvalter selvsagt ikke å søke om tilskudd, men de skal rapportere på lik 
linje med andre tilskuddsmottakere.  
 
I § 11 annet ledd står det at prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra 
Utenriksdepartementet (UD). Departementet bemerker at der det byr på tvil om et 
prosjekt er av utenrikspolitisk karakter, skal fylkeskommunen i samråd med UD avklare 
dette nærmere i det konkrete tilfellet.  
 
 



 

 
 

Side 2 
 

Forskriften § 12, tildelingskriterier 
Det er regjeringens nordområdestrategi og et helhetlig nordområdeperspektiv som skal 
vektlegges ved utdeling av tilskuddsmidler til ulike tiltak og/eller prosjekter. Prosjekter 
skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om 
nordområdene. Departementet viser også til at bruken av tilskuddsmidlene også skal 
være forankret i regionale mål, strategier og/eller planer, jf. § 1.  
 
Her vil forvalterne bestemme nærmere etter den konkrete søknaden og innenfor den 
angitte rammen av hvilke tiltak/prosjekter som oppfyller kriteriene. I vurderingen skal 
forvaltere vektlegge situasjonen for urfolk. Med urfolk menes det her samer.  
 
Forskriften § 13, kriterier for måloppnåelse 
Posten definerer fire innsatsområder:  

a) Kunnskap.  
b) Infrastruktur.  
c) Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer og  
d) Næringsliv.  

 

Forskriftens kapittel III: Bestemmelser for forvaltere av tilskuddsmidlene 
Bestemmelser for forvaltere av tilskuddsmidlene samsvarer, om enn noe i tilpasset form, 
med forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som trådte i kraft 1. juni 2018. 
Disse vil derfor ikke kommenteres inngående i dette notatet.  
 
§ 14 fastslår at forvaltningen av Arktis 2030 overføres til Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Tilskuddsmidlene skal forvaltes i nært samarbeid med Nordland 
fylkeskommune og ha et landsdelsperspektiv. Troms og Finnmark fylkeskommune kan 
delegere forvaltningen av midler til Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunene kan 
finansiere tiltak og programmer i egen regi, og/eller fordele midler etter egne prioriteringer 
innenfor rammen av denne forskriften. 
 
Innovasjon Norge skal forvalte direkte bedriftsrettede tilskudd på oppdrag av 
fylkeskommunen. Dette skal skje i henhold til selskapets egen praksis for forvaltning, 
utbetaling og rapportering. 

 
Departementet legger ikke føringer på hvordan samarbeidet mellom Troms og Finnmark 
og Nordland skal organiseres. Det vil være opp til fylkeskommunene selv å finne egnet 
samarbeidsform mellom partene.  
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