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Innføring av register for offentlig støtte - høring

 
Vi viser til brev av 1. juli om ovennevnte.
 
NFD skriver i høringsnotatet at: "Formålet med registeret er å skape mer åpenhet rundt
 offentlig støtte, blant annet slik at foretak kan følge med på om konkurrenter mottar offentlig
 støtte. Det vil også bli enklere for offentlige myndigheter som vurderer å gi offentlig støtte, å
 få informasjon om foretaket har mottatt annen offentlig støtte som må tas med i beregningen
 for å sikre at regelverket overholdes. Videre vil informasjonen i registeret kunne danne
 grunnlaget for politikkutforming på området, og gi norske myndigheter og ESA en mulighet
 til å få oversikt og kontrollere offentlig støtte som gis i Norge."
 
NFD sier videre: "Det stilles videre visse krav til registerets funksjoner og hvilke opplysninger
 som skal registreres. Registeret skal være åpent tilgjengelig for alle, og være søkbart.
 Opplysninger som kreves registrert er bl.a. hvem som er støttemottaker, støttebeløpets
 størrelse, hvilken sektor støttemottaker er lokalisert i og formålet med å gi støtten."
 
KMD viser til offentleglovas regler om viderebruk av offentlig informasjon. Vi anser at de
 formålene som er nevnt av NFD i høringsnotatet, best kan nås gjennom å gjøre registerets data
 tilgjengelige, ikke bare som en søkbar tjeneste, men som åpne, tilgjengelige data.
 

KMD viser også til Digitaliseringsrundskrivets
[1]

 punkt 1.4, særlig andre ledd:
 
 
"1.4 Gjør offentlig informasjon tilgjengelig for viderebruk
I samsvar med viderebruksbestemmelsene i offentleglova skal virksomheten gjøre egnet
 informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som kan
 viderebrukes og som ikke er taushetsbelagt. Virksomheten kan få dekket sine kostnader ved
 tilgjengeliggjøring i tråd med offentleglovas bestemmelser. Data bør tilgjengeliggjøres under
 en åpen lisens som Norsk lisens for opne data (NLOD).
 
Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale
 tjenester, skal legge til rette for at data fra disse tjenestene kan gjøres tilgjengelige i
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 maskinlesbare formater. Virksomheten skal følge Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av
 offentlige data, som ble publisert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 30.

 november 2012
[2]

."
 
KMD ser at det kan være lovteknisk vanskelig å vise til bestemmelser om viderebruk i
 offentleglova i de foreslåtte lovendringene. KMD ber derfor om at det i lovproposisjonen blir
 redegjort for at registeret vil bli forvaltet etter ovenfor nevnte prinsipper om åpne, offentlige
 data, og at alle data vil bli tilgjengeliggjort for viderebruk.
 
De foreslåtte lovendringene sier heller ingenting om de materielle reglene eller forvaltning av
 et slikt register. Dette er i høringsnotatet foreslått regulert i forskrift. KMD forutsetter at
 plassering av forvaltningsansvaret for et slikt register vil bli tatt opp i forbindelse med
 utarbeidelse av forskriften.
 
Med hilsen                                                                        
 
 
Hanne Finstad (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Sissel Watz
                                                                                          seniorrådgiver
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