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Høringsuttalelse – innføring av et register for offentlig støtte 

Vi viser til høringsbrev datert 1. juli 2015 vedrørende innføring av et register for offentlig støtte. 
 
Innovasjon Norge har ingen innvendinger mot de foreslåtte lovendringene. Vi slutter oss til behovet 
for økt transparens og ser nytten av et nasjonalt register. I det følgende vil vi imidlertid komme med 
enkelte innspill som departementet bør ta hensyn til i det videre arbeidet med utfyllende 
bestemmelser vedrørende registreringsplikten. 
 
Det er viktig at det i forskriftsverket er klart angitt hvilke dataelementer som skal registreres, jf. 
kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 artikkel 9 nr. 1 og annex III. Etter Innovasjon 
Norges vurdering vil det beløpet som et foretak får tilsagn om («Tilsagnsbeløp») være omfattet av 
begrepet «individual aid award». Det er i denne sammenhengen viktig å være oppmerksom på at det 
beløpet som reelt sett blir utbetalt til foretaket («Utbetalingsbeløp») av ulike grunner kan være lavere 
enn Tilsagnsbeløpet. Det er også slik at Tilsagnsbeløpet ofte utbetales over flere år. 
 
De utfyllende bestemmelsene om registreringsplikten må derfor angi om det er Tilsagnsbeløpet, 
Utbetalingsbeløpet eller begge beløpene som skal registreres i registeret for offentlig støtte. Dersom 
registeret skal inneholde informasjon om Utbetalingsbeløp i tillegg til eller i stedet for Tilsagnsbeløp, 
vil det medføre en rekke tekniske utfordringer for Innovasjon Norge. 
 
 
Innovasjon Norge understreker også viktigheten av at det legges til rette for maskinell innlesning i den 
løsningen som velges for registeret. Dette er spesielt viktig for å ta høyde for eventuelle utvidelser i de 
til enhver tid gjeldende krav til rapportering. 
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Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at Innovasjon Norge allerede publiserer alle 
foretak som får tilsagn på våre internettsider.1 
 
Med vennlig hilsen 
for Innovasjon Norge 

Sigrid Gåseidnes 
Seniorrådgiver 

 
 

 
 
 

1 Se http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/Offentlige-vedtak/ 
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