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Hjemmel:Fastsattav Kommunal-og moderniseringsdepartementet
23. mai 2018til oppfølgingav Stortingetsbudsjettvedtakkap. 550,
post64 (Inkluderendeog vekstkraftigelokalsamfunn),kap. 553, post60 (Regionaletiltak for utvikling av næringsmiljøerog tilgang til
kompetanse)og kap. 553, post 65 (Omstillingsprogrammerved akutteendringeri arbeidsmarkedet).

Kapittel I. Fellesbestemmelser for tilskuddspostene
§ 1. Formål
Formåleter å reguleredistrikts- og regionalpolitiskevirkemidler fastsattav Stortinget.
Tilskuddspostenes
hovedformåler å bidra til omstillingsdyktignæringslivog lokalsamfunni distrikteneog
omstillingsdyktigeregioner.
Tilskuddspostene
har ulike mål som fremgårav § 1a–§ 1c.
§ 1a. Tilskuddtil inkluderende
ogvekstkraftige
lokalsamfunni områdermedsærligedistriktsutfordringer
Tilskuddsmidleneskal bidra til å inkluderetilflyttere, styrke sårbarenæringsmiljøerog styrke kommunenes
evnetil å planlegge,mobilisere,samarbeideog gjennomføreutviklingstiltak. Innsatsenskal styrkeden
regionalebalanseni fylket.
Tilskuddsmidlersomtildeles gjennomkommunaleog regionalenæringsfondskal utvikle og leggetil rettefor
lokalt næringsliv.
§ 1b. Tilskuddtil velfungerende
næringsmiljøer
ogtilgangtil relevantkompetanse
Tilskuddsmidleneskal mobiliseretil samarbeidmellom bedrifteri næringsmiljøog bedrekoblingermellom
bedrifterog relevanteutdanningsmiljøerfor å møtenæringslivetsbehovfor kunnskapog relevantarbeidskraft.
§ 1c. Tilskuddtil nyearbeidsplasser
i kommunermedvesentligreduksjoni sysselsettingen
Tilskuddsmidleneskal styrkenæringsgrunnlaget
og bidra til etableringav nye arbeidsplasser
i kommuner
eller regionersom opplevervesentligreduksjoni sysselsettingen.
§ 2. Geografiskvirkeområde
Forskriftengjelder i heleNorge.
For tilskudd til inkluderendeog vekstkraftigelokalsamfunn,jf. § 1a, begrensesvirkeområdettil områdermed
særligedistriktsutfordringer,fylkeskommuneneavgjør hva som er særligedistriktsutfordringerut fra
distriktsindeksen,geografiskekjennetegn,befolkningssammensetning,
arbeidsmarkedsutvikling
og levekår.
§ 3. Kunngjøringvedutlysningav tilskuddsmidlene
Adgangentil å søkeom tilskuddsmidlerskal kunngjøresgjennomKommunal-og
moderniseringsdepartementets
elektroniskeforvaltningsportal,regionalforvaltning.no.Dersomdetteikke er
tilstrekkelig for å nå helemålgruppen,må forvalter i tillegg brukeandrekanaler.
Søknadsfristfor det enkeltetilskuddsordningskal gå frem av kunngjøringen.
§ 4. Kravtil en søknadomtilskudd
Søknadenskal sendesinn gjennomregionalforvaltning.no
.
Følgendeopplysningermå oppgiseller beskrivesi alle søknader:
Opplysningerom søker
a) Den ansvarligprosjekteierensnavn og organisasjonsnummer.
b) Hvem som er kontaktperson.
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Økonomi
c) Hvilket tilskuddsbeløpdet søkesom.
d) Budsjettmeden finansieringsplan.
e) Om søkerpå søknadstidspunktet
har mottattannenoffentlig støttedet inneværendeår og de to siste
regnskapsårene,
jf. regleneom offentlig støtte.Bagatellmessigstøtteutgjør 200 000 eurofordelt over tre
sammenhengende
regnskapsår.
Beskrivelseav tiltaket og forventederesultater
f) Tiltaket det søkesom tilskudd til, herundermål og målgruppe.
g) Fremdriftsplanenfor aktiviteter.
h) Organiseringenav tiltaket, herundereventuellesamarbeidspartnere
og hvilke roller de skal ha.
i) Om tiltaket har forankringi kommunaleeller fylkeskommunaleplaner.
j) Resultatenesøkerforventerå oppnåved avslutningenav tiltaket.
k) Forventede,langsiktigeeffekterav tiltaket etterat det er avsluttet.Dette gjelderkun for tilskudd på
minimum 500 000 kroneretter § 1a.
I tillegg skal søknadenopplyseom andreforhold som søkerenbør forståer viktig for vurderingav søknaden.
§ 5. Søknadsbehandlingen
og forholdettil forvaltningsloven
Tildeling av tilskudd eller avslagpå tilskuddssøknader enkeltvedtaketterforvaltningsloven§ 2 førsteledd
bokstavb, jf. bokstava.
Ellers visesdet til forvaltningslovennår det gjelder alminneligesaksbehandlingsregler,
klagebehandlingmed
mer.
§ 6. Hva detkan ogikke kan tildelestilskuddtil
Tilskuddsmottakerekan få tilskudd til et bestemttiltak i maksimalt5 år selv om tiltaket har lengrevarighet.
Tilskuddetskal kun dekkekostnadersom er nødvendigefor å realiseretiltaket. I vurderingenav hva som er
direktetilknyttet realiseringen,skal forvalter blant annetleggevekt på hva somer nødvendigeutgifter for å
realisereformålet medtilskuddet.Tilskuddetskal ha effekt utoverå opprettholdeet tilbud.
Tilskuddetskal ikke brukestil
a) løpendedriftskostnaderi næringsvirksomheter
eller organisasjoner
b) kausjoneller annenøkonomiskgaranti
c) direkteeller indirekteinvesteringeri virksomhetensegenkapital
d) renterog avdragpå lån og refinansieringav gjennomførteprosjekter
e) drift av eller investeringeri statlige,fylkeskommunaleeller kommunalelovpålagteoppgaversom er utført
av fylkeskommunen,kommuneneller andre
f) avsettingav midler til uspesifisertefond hostilskuddsmottaker.Dette omfatterikke delegertemidler til
kommuner,regionrådeller andreforvaltere,der brukenav midleneer i tråd meddenneforskriften
g) politikkforberedendeaktiviteterinternt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene,innbefattetkjøp av
tjenesteri sambandmed utforming av nye tiltak og lovpålagteeller egeninitierteplan- og strategiprosesser.
Bokstavenei tredjeledd a, b og c gjelder ikke InnovasjonNorge.
§ 7. Adgangentil å kontrollereat vilkårenefor tilskudder oppfylt.Evaluering
Riksrevisjonen,departementet
og forvalter kan kontrollereat vilkårenefor å mottatilskudd, herunder
vilkårenefastsatti tilskuddsvedtaket,er oppfylt av tilskuddsmottakeren.
Tilskuddsmottakerplikter å gi de
opplysningerog dendokumentasjonsomer nødvendigfor å gjennomførekontrollen.
Tilskuddsmottakerplikter ogsåå medvirketil at den som skal evalueredet enkelteprosjektetfår adgangtil de
opplysningerog dokumentersom er nødvendigefor å foretaen forsvarlig evaluering.
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§ 8. Redusering
og stansi utbetalingav tilskuddsmidler.
Kravomtilbakebetaling
Departementetog forvalter kan redusereutbetalingeneav tilskudd, stanseutbetalingenav tilskudd eller kreve
at tilskuddsmottakeren
betalertilbake heleeller delerav det utbetaltetilskuddetdersom
a) tilskuddsmottakeren
har påbegyntarbeidettilskuddeter mentå dekke,før tilskuddetble innvilget
b) tildelingenhar byggetpå uriktige, misvisendeeller mangelfulleopplysningerfra søkeren
c) tilskuddetikke er brukt i samsvarmed kravenei forskriften og tilskuddsvedtaket,og forvalter ikke har
godtattendringene
d) tiltaket gjennomførestil en laverekostnadenn forutsattved tildelingen
e) tilskuddsmottakerunnlaterå leverepliktig rapportering.

§ 9. Kravtil tilskuddsmottakers
rapportering
Tilskuddsmottakereskal rapporterei henholdtil rapporteringskravi departementets
elektroniske
forvaltningsportal,regionalforvaltning.no
. Forvalterenkan fastsetteytterligerekrav til oppfølgingog
rapporteringeri tilskuddsvedtaket.
Tilskuddsmottakeren
skal rapporteretil forvalterenom tiltaket er gjennomførti henholdtil vedtaket.
Tilskuddmottakerskal sendeinn et regnskapfor prosjektet,sattopp ettersammeoppstilling som budsjettet.
Tilskuddsmottakeren
skal gi forvalterenmelding dersomdet inntrer forhold som innebærerendringeri forhold
til de forutsetningenesom går frem av søknadeneller vedtaket.
I tillegg gjelder egnerapporteringsregler
for tilskudd etter§ 1a, jf. § 13.
§ 10. Utbetalingav tilskuddsmidler
Tilskuddsmidleneutbetalesi hovedsaketterskuddsvis.
Minst 25 prosentav tilskuddsmidleneskal holdestilbake til tiltaket er avsluttetog forvalterenhar mottatt
sluttrapporteller et resultatskjemai departementets
elektroniskeforvaltningsportal,regionalforvaltning.no.
For tilskudd over 200 000 kronerskal tilskuddsmottakersendeinn revidertprosjektregnskap
som er bekreftet
av revisor,alternativtgodkjentregnskapsfører
dersomvirksomhetenikke er revisjonspliktig.Der kommunene
og fylkeskommuneneselv er tilskuddsmottakeretrengerde ikke å sendeinn et revidertprosjektregnskap.

Kapittel II. Særregler for søkere og mottakere av tilskudd til inkluderende
og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige
distriktsutfordringer, jf. § 1a
§ 11. Hvemsomkan søkeomtilskuddogtildelingskriterier
Det kan gis tilskudd til alle offentlige og private aktørerog virksomhetermedkonkretetiltak som faller
innenforformålet i § 1a.
I vurderingenav søknaderom tilskudd skal forvalter leggevekt på følgendetildelingskriterier:
a) Resultateneav tiltaket må kunnevurdereskonkret,og knyttestil § 12 om kriterier for måloppnåelse.
b) Tiltaket må væregodt lokalt forankret.
c) Hvorvidt samarbeideter tverrsektorielt,der en samlerressurserfor størstmulig samfunnseffekt.
d) Tiltaket må bidra til kunnskapsbygging
og informasjonsdeling.
Fylkeskommunene
må ved tildeling av tilskudd velge ut de prosjektenesom i størstgradbidrar til
måloppnåelsen
i ordningen,jf. § 12.
Tilskuddsforvalterenkan fastsetteytterligeretildelingskriterier,innenfor rammenei denneforskriften i
relevantomfangnår det etablerestilskuddsordninger,jf. kapittel V.
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§ 12. Kriterierfor måloppnåelse
for ordningene
Fylkeskommunenskal vurderemåloppnåelseut fra følgendekriterier:
a) Økt sysselsetting.
b) Fleresøkeretil ledigestillinger.
c) Om lokalsamfunnetbeholdertilflyttere.
d) Økt samarbeidmellom lokale aktører.
e) Økt gradav deltakelsei frivillige organisasjoner.
f) Utvikle og leggetil rettefor lokalt næringsliv.
Fylkeskommunene
skal rapporteretil departementet
i hvilken grad innsatsenpåvirkerdissekriteriene.
§ 13. Særregleromkrav til tilskuddsmottakers
rapportering
I tillegg til rapporteringskravene
i § 9, gjelderfølgendekrav til rapportering:
a) For tilskudd under200 000 kronerskal rapporteringenværeknyttet til at tiltaket er gjennomførti henhold
til søknadenog vedtaket.
b) For tilskudd mellom 200 000 og 500 000 kronerskal rapporteringeni tillegg væreknyttet til de resultatet
somer nåddved avslutningenav tiltaket.
c) Ved enkelttilskuddpå mer enn500 000 kronerskal fylkeskommunenerapporteretil departementet
på
forventedevirkninger av tiltaket på sikt.

Kapittel III. Særregler for søkere og mottakere av tilskudd til
velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse, jf. § 1b
§ 14. Hvemsomkan søkeomtilskuddtil hvaog tildelingskriterier
Det kan gis tilskudd til offentlige og privatevirksomhetersom driver tiltak som faller innenfor formålet i § 1b
og oppfyller følgendetildelingskriterier:
a) Tiltaketsformål skal værei tråd medregionalenærings-og kompetansestrategier.
b) Tiltaket skal ikke rettesmot enkeltbedrifter,men nå flere bedriftersamtidig.
c) Innsatsenfor næringsmiljøerog kompetanseheving
skal gi samarbeidi verdikjeder,mellom bedrifterog
mellom bedrifterog utdannings-og kompetansemiljøer.
Fylkeskommunene
må ved tildeling av tilskudd velge ut de prosjektenesom i størstgradbidrar til
måloppnåelsen
i ordningen,jf. § 15.
Tilskuddsforvalterenkan fastsetteytterligeretildelingskriterieri relevantomfangnår det etableres
tilskuddsordninger,jf. kapittel V.
§ 15. Kriterierfor måloppnåelse
for ordningen
Fylkeskommunene
skal rapportereom de overordnedekriterienefor måloppnåelse,
som er styrket
innovasjonsevne
og bedretilgang til relevantkompetansei bedriftene.Konkret innebærerdetteå angi
a) tall på mobiliseringstiltakfor kompetanseheving
og for samarbeidi næringsmiljø
b) tall på næringsmiljømed nytt eller styrketsamarbeid
c) tall på utviklingsprosjektfor kompetanseheving.
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Kapittel IV. Særregler for tilskudd til nye arbeidsplasser i kommuner med
vesentlig reduksjon i sysselsettingen jf. § 1c
§ 16. Fordelingav ordinæretilskuddsmidler
etterinnspillfra fylkeskommunene
Fylkeskommunene
skal opplysedepartementet
om følgende:
a) omfangetav reduksjoneni sysselsettingen
i kommuneneog regionene
b) mulighetenfor pendlingtil andrearbeidsmarkeder
c) dengenerellearbeidsledigheten
i kommuneneog regionene
d) eventuelleandreforhold som kan ha betydning.
Fylkeskommunene
skal leggede ovennevntetildelingskriterienetil grunnved tildeling til
omstillingskommuner.
§ 17. Ekstraordinære
statligeomstillingsmidler
I de tilfellene hvor en kommune/fylkeskommune
søkerom ekstraordinære
statligeomstillingsmidler,gjelder
følgendekriterier for å kunnefå økonomiskstøtte:
Reduksjoneni den direktesysselsettingen
i hjørnesteinsbedriften/næringen
bør værebetydeligover en
treårsperiode,og reduksjonenbør somhovedregelutgjøreminst 15 prosentav dentotale sysselsettingen
i
kommunen.I absoluttetall bør nedleggelsensom et minimum ligge på 150 personer.I helt særskiltetilfeller
bør departementet
imidlertid vurdereom mankan gå noe laverepå småog isolertesteder.
I en totalvurderingav situasjoneni områdetvil det ogsåbli lagt vekt på reduksjoneni den indirekte
sysselsettingen,
den generellearbeidsledigheten
og mulighetenefor pendlinginnenfor den aktuellebo- og
arbeidsmarkedsregionen.
I tillegg kan det ogsåværeaktueltå ta i betraktningtrygdebudsjettets
størrelse,andel
yrkesaktivei kommunenog kommuneøkonomifor å få et mestmulig komplettbilde av tilstandeni
lokalsamfunnet.
§ 18. Kriterierfor måloppnåelse
somenkelttiltakskalvurderesoppmot
Måloppnåelsenvil bli vurdertopp mot
a) antall arbeidsplasser
som er etablerteller sikret somfølge av omstillingsarbeidet
b) et styrketnæringsgrunnlag,
slik at kommuneneog regionenefremstårmer robustog med en mer variert
næringsstruktur
c) styrketutviklingsevnei områdeti løpetav omstillingsperioden
InnovasjonNorgerapportererkun på bokstava. De øvrigekriterienedokumenteresgjennomevalueringer,jf.
§ 7.

Kapittel V. Bestemmelser for forvaltere av tilskuddspostene
§ 19. Hvemsomforvaltertilskuddspostene
ogderesfullmakter
Departementettildeler tilskuddsmidlertil fylkeskommunensom tilskudd utenkrav om tilbakebetaling.
Fylkeskommunenkan dermeddisponeremidleneuavhengigav bevilgningsår,og det fremgårav statsbudsjettet
hvorvidt midler tildelt underen ordningkan brukesunderandreordninger.
Fylkeskommunene
har viderefullmakt til å
a) bestemmei hvilket år tilsagnetskal gis
b) avgjørehvor lengetilsagneter gyldig (maksimalt5 år)
c) behandlesøknadom forlengelse
d) bevilgeubenyttedemidler til nye tiltak i tråd med de målenesom er sattfor bevilgningene.
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Fylkeskommunene
kan finansieretiltak og programmeri egenregi, utarbeideegnetilskuddsordningerog
medfinansierenasjonaleeller regionaleprosjekterog programmer.Fylkeskommunenkan unntaksvistildele
enkelttilskuddved særskiltå navngimottakereni vedtakfattet av fylkestinget.Forvalterskal rapporterepå lik
linje med øvrigetilskuddsmottakere.Brukenav tilskuddsmidleneskal væreforankreti regionalemål og
strategier,i forpliktendepartnerskapmednæringslivetog regionaleog lokale aktører.
Kommunerog regionrådkan gjennomkommunaleog regionalenæringsfondgi distriktsrettede
investeringstilskuddog utviklingstilskuddtil enkeltbedrifterog etablerere.
§ 20. Spesieltomvirkemiddelaktørene
somforvaltereav tilskuddsmidler
De nasjonalevirkemiddelaktøreneer InnovasjonNorge,Siva og Norgesforskningsråd.
InnovasjonNorgeog Siva er unntattsaksbehandlingsreglene
i forvaltningsloven,jf. lov om InnovasjonNorge
§ 4 og lov om statsforetak§ 6 førsteledd. Forvaltningslovengjelder ikke for Forskningsrådet.
Forskningsrådet
har egneklageregler,jf. forskrift om vedtekterfor Norgesforskningsråd,§ 9.
Tilskuddspostenes
mål og ulike kriterier gjelder ogsåfor virkemiddelaktørene.
De har egnebestemmelser
om
kunngjøring,krav til søknadog rapporteringer.De skal ikke utarbeideforskrifter, jf. § 22
§ 21. Delegeringav forvalteransvar
Fylkeskommunenkan delegereheleeller delerav forvaltningentil virkemiddelaktørenekommunerog
regionråd.
Det kan unntaksvisdelegeresforvaltningsmyndighettil private rettssubjekterder delegeringenav myndighet
og densomfangskal kontraktsfestes.
Fylkeskommunene
er ansvarligovenforKommunal-og moderniseringsdepartementet
for de midlenesom er
delegerttil andreforvaltereog at forvaltningenskjer i henholdtil denneforskriften. Fylkeskommunene
skal
ogsåfastsettereaksjonerfor feil forvaltning og eller feil bruk av midleneav forvalter.
§ 22. Forvalteresetableringav tilskuddsordninger
Forvaltereskal etablereen eller flere tilskuddsordningerinnenforrammenav denneforskriften. En
tilskuddsordningbestårav følgendehovedelementer:
a) Målet medtilskuddsordningen,jf. § 1
b) Kriterier for måloppnåelse,jf. § 12, § 15, § 18
c) Tildelingskriterier,herunderberegningsregler,
jf. § 11, § 14, § 16
d) Oppfølgingog kontroll, jf. § 7
e) Eventueltevaluering,jf. § 7.
Forvaltereskal selv vurderehvorvidt det er nødvendigå
a) ytterligerepresiserehovedelementene
for hver enkelttilskuddsordninginnenfor de somfremgårav denne
forskriften
b) vurdereom en slik presiseringav hovedelementene
har karakterav rettigheterog plikter og derfor skal
fastsettesi forskrifts form.
Privaterettssubjektskal ikke lageforskrifter, smnl. dennebestemmelsen
annetledd, bokstavb.
§ 23. Kravtil forvalterstilsynmedtilskuddsmidlene
Forvaltereskal
a) etablererutiner for å sikre god internkontroll,slik at de selv og departementet
kan kontrollereat
betingelsenefor tilskuddetog vilkårenei tildelingener oppfylt
b) føre tilsyn medat kravenei forskriften og i tilskuddsvedtaketblir fulgt opp.

§ 24. Konsekvenser
vedfeil forvaltningogfeil brukav tilskuddsmidlene
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Dersomtilskuddsmidleneikke forvaltesi henholdtil det som fremgårav statsbudsjettet,
forskriften eller de
årlige oppdragsbrevene,
eller at midleneikke brukesi tråd medde nevntedokumentene,vil departementet
be
om en skriftlig redegjørelse.
Gjentattfeil kan medførekrav fra departementet
om tilbakebetalingved en reduksjonav bevilgningenpå
tilsvarendebeløpdet påfølgendebudsjettår.
§ 25. Administrasjonsog gjennomføringskostnader
Forvalterkan brukeinntil 5 prosentav tilskuddsmidlenetil å dekkeegneadministrasjons-og
gjennomføringskostnader
som kan knyttesdirektetil forvaltningenav midlene.
§ 26. Oppfølgingograpporteringfor forvaltere
De ansvarligeforvalterneskal rapporterei henholdtil rapporteringskravi departementets
elektroniske
forvaltningsportal,regionalforvaltning.no
.

Kapittel VI. Sluttbestemmelser
§ 27. Dispensasjon
Departementetkan i særligetilfeller dispenserefra denneforskriften.
§ 28. Overgangsregler
For de tilskudd som er tildelt før denneforskriften trådtei kraft, gjelder den tidligere forskrift 11. desember
2013nr. 1574om distrikts- og regionalpolitiskevirkemidler.
§ 29. Ikrafttredelse
Forskriftentrer i kraft 1. juni 2018.Fra sammetidspunktopphevesforskrift 11. desember2013nr. 1574 om
distrikts- og regionalpolitiskevirkemidler.
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