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Fra 

       Norsk industriforum for romvirksomhet  

(NIFRO) 

 

Til  

Nærings- og fiskeridepartementet 

  

NIFROs høringsuttalelse vedrørende «Forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk 

Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer»  

 

Bakgrunn 

Høringsnotatet beskriver endringer som følge av at gammelt regelverk og forskrift er utdatert, blant 

annet som følge av at tildeling av følgemidler var en to-trinns prosess med administrativ behandling i 

romsenterets administrasjon og godkjenning i romsenterets styre. Romsenteret har imidlertid ikke et 

styre lenger og rapporterer nå direkte til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Den nasjonale følgemiddelordningen er regulert i en eksisterende forskrift og vedtekter for Norsk 

Romsenter, departementets hovedinstruks for romsenteret samt egne bestemmelser for 

følgemiddelordningen. Dette medfører inkonsistenser og duplisering ift dagens situasjon.  

Praksis nå er derfor at vedtakskompetansen i realiteten håndteres av romsenterets administrasjon. 

Departementet ønsker derfor at følgemiddelordningen reguleres i en egen forskrift tilpasset dagens 

situasjon. I tillegg ønskes det at forskriften forenkles i forhold til någjeldende bestemmelser. Dette 

gjøres blant annet ved å ta ut bestemmelser av administrativ karakter som blant annet er regulert av 

Bestemmelser om økonomistyring i staten; disse trenger derfor ikke å tas inn i forskriften. I tillegg 

gjøres det oppdatering i hovedinstruksen for Norsk Romsenter slik at en totalt får færre 

styringsdokumenter og et mer oversiktlig regelverk for Norsk Romsenter og følgemiddelordningen. 

 

Forslag til ny forskrift 

Hittil har følgemiddelordningen vært fritatt for begrunnelsesplikt og klagetilgang. Dette er foreslått 

endret i den nye forskriften. Det foreslås begrunnelsesplikt i samsvar med forvaltningslovens 

bestemmelser samt en klageadgang på feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, men ikke 

klageadgang på den faglige skjønnsutøvelsen. Dette begrunnes med at romsenteret besitter faglig 

spisskompetanse innenfor romområdet, mens departementet ikke har tilsvarende faglig kompetanse til 

eventuelt å overprøve romsenterets spisskompetanse. 

 

NIFROs vurdering 



Totalt synes forslaget til nytt regelverk å styrke rettighetene til søkerne. Innretningen på bruken av 

følgemidlene er overordnede og generelle mht virkeområde, formål, målgruppe, hva det kan gis 

tilskudd til samt støtteintensitet. Dette er i store trekk også slik som ordningen er i dag. I og med at 

man i den nye forskriften forenkler og tar ut en del administrative bestemmelser kan dette kanskje 

også føre til at departementet oppnår en større fleksibilitet på innretningen av følgemidlene, for 

eksempel i form av signaler gjennom de årlige tildelingsbrevene. 

NIFRO har ingen kommentarer eller forslag til endringer på dette området. Vi har imidlertid en 

kommentar til den nye forskriftens §11 som beskrevet i boksen nedenfor. 

 

Denne paragrafen synes etter NIFROs oppfatning å være veldig rigid og forutsetter at alt går etter 

planen ift tiltaket/aktiviteten som er finansiert. Det er ikke vanskelig å se for seg at det kan oppstå 

forsinkelser utenfor tilskuddsmottakers kontroll, slik at man ikke er i stand til å gjennomføre innenfor 

det andre kalenderåret etter at vedtak om tilskudd ble gitt. Et nærliggende eksempel er situasjonen med 

pandemien de siste 19 månedene og hvordan dette har påvirket fremdrift i prosjekter for mange 

bedrifter. Andre komplikasjoner utenfor tilskuddsmottakers kontroll kan også godt tenkes. 

Etter NIFROs mening bør denne paragrafen mykes noe opp. Det bør gis en unntaksmulighet fra 

tidskravene til gjennomføring spesielle tilfeller. Eventuell forlengelse/utsettelse må i slike tilfeller ha 

forhåndsgodkjenning fra romsenteret.  

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Heløe  

Daglig leder,  

NIFRO  

 

§ 11 Reaksjoner 

I de tilfeller der tilskuddsmottaker ikke kan dokumentere samtlige av de krav som er satt i 
tilskuddsbrevet innen utgangen av det andre kalenderåret etter at vedtaket om tilskudd ble gitt, vil 
vedtaket automatisk falle bort. I slike tilfeller skal utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt.  
Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser for tildelingen, skal hele tilskuddet kreves tilbakebetalt, inkludert eventuelle 

påløpte renteinntekter. 

 


