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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 10/20 15.05.202

0 
Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Forvaltning av rådets næringsfond 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Forvaltning av rådets næringsfond  

 
 
Vedlegg 
1 201801786-76 Tilsagnsbrev regionale fond Trøndelag Sør 2018 
2 Tildelingsbrev regionale næringsfond i Trøndelag 2019 - Tilsagnsnr  TF19.011 

(1) 
3 TRFK tilsagsbrev Verdiskapingsprogram 

 
 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har etterlyst en gjennomgang av rådets 
vedtak fra vedrørende regionalt næringsfonds fra to regionrådsmøter i 2018. Disse vedtakene 
legger følgende føringer for rådets bruk av næringsfondet: 
 
Vedtak i SAK 20218-04 Næringsfond, regionrådsmøte 04.10.2018  
 
Regionrådets vedtak 
1.  Regionalt næringsfond lyses ut på kommunenes hjemmesider. To søknadsfrister i løpet 

av et år. 
2. Midlene overføres til regionrådet, som rapporterer gjennom www.regionalforvaltning.no 
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3. Arbeidsgruppa (unntatt arbeidsgrupperepresentantene fra TLFK) uttaler seg om 
prioritering og fordeling av midler. Sekretariatet lager en tilrådning til regionrådet som 
gjør vedtak om prioritering og fordeling. 
• Prosjekter som samsvarer med regionrådets satsingsområder skal prioriteres: 
opplevelsesnæring, bioøkonomi, sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 
• Arbeidsgruppa skal vekte prosjektene ut fra følgende kriterier: 

- Gode synergieffekter for hele regionen 
  - Øke kompetansen i regionen 

- Muligheter for økt rekruttering i regionen 
- Muligheter for erfaringsutveksling innenfor regionen 

4. Midlene skal forvaltes i samsvarer med retningslinjene i tilsagnsbrevet fra Trøndelag 
fylkeskommune 

 
Følgende endringer i retningslinjene for bruk av næringsfondet ble vedtatt i SAK 2018-06 på 
regionrådsmøte 06.12.2018: 
 

Regionrådets behandling av saken og vedtak:  
Enstemmig vedtak: 
Vedtak i sak 2018-04, Bruk av regionalt næringsfond 2018, endres på følgende måte: 
 Punkt 1 tas ut 
 Punkt 3, andre setning, endres til følgende: Næringshagene og næringsforeninga lager en tilrådning 

til regionrådet som gjør vedtak om prioritering og fordeling 

 
Vedtakene fra 2018 stipulerer altså at rådets næringsfond ikke er søkbare og videre at midlene i 
fondet tildeles prosjekter utviklet av rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling. Arbeidsgruppa 
utarbeider prosjekter med utgangspunkt i Verdiskapingsprogrammet, en strategiplan for 
næringsutvikling ferdigstilt i 2019 som detaljerer næringsarbeidets satsingsområder, struktur og 
ansvarsfordeling. Fra og med 2019 har rådet forpliktet seg til å bidra med til sammen 950 000 til 
drift av Verdiskapingsprogrammet utarbeidet at arbeidsgruppa fordelt over to år. Dette er en 
forutsetning beskrevet i Verdiskapingsprogrammet finansieringsdel vedtatt av rådet i 2019. Per i 
dag står det anslagsvis kr 1 710 000,-  på rådets ansvarsområde for næringsutvikling 
(næringsfond). Dette vil si at det i praksis rundt 750 000,- som kan allokeres til prosjekter 
utviklet av arbeidsgruppa som en del av Verdiskapingsprogrammet. TRFK har imidlertid 
signalisert at de er innstilt på å bevilge ytterligere midler til Verdiskapingsprogrammet ved 
behov. 
 
Faktiske opplysninger 
 
I senere tid har leder i rådet ønsket en gjennomgang av rådets vedtak for forvaltning av fondet. 
Dette har bakgrunn i at rådet styre fra tid til annen mottar søknader og innspill til prosjekt som av 
ulike årsaker ikke kan innpasses som et prosjekt under Verdiskapingsprogrammet, men som 
likevel kan være av interesse. Det er sannsynlig at rådet fremover vil ha interesse av å allokere 
midler til prosjekter som støtter opp under regional utvikling som ikke er knyttet til 
næringsutvikling direkte. Eksempel kan være prosjekt tilknyttet kompetanseutvikling og 
samferdsel. 
 
Rådets næringsfond består av utviklingsmidler tildelt av Trøndelag fylkeskommune Ut i fra 
kriterier for tildeling av næringsutviklingsmidler beskrevet i tilsagnsbrev fra 2018 og 2019, 
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fremgår det at rådet er ansvarlig for bruken av midlene. Rådet står dermed fritt til å gjøre 
endringer i bestemmelser knyttet til forvaltning og saksbehandling. 
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan 
 
Følgende forslag til endring har krystallisert seg etter å ha rådført Gleny Foslie v/Trøndelag 
Fylkeskommune og Erik Flå v/Nasjonalparken Næringshage og Aina Midthjell Reppe 
v/Næringsforeningen i Trondheimsregionen:  
 
«Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd kan vedta å sette av en del av fondet til prosjekter 
som ikke er tilknyttet verdiskapingsprogrammet. Der rådet vurderer investering i prosjekter som 
ikke er tilknyttet verdiskapingsprogrammet benyttes arbeidsgruppa for næringsutvikling 
rutinemessig som faglig råd. Dette vil si at rutinemessig rådet rådfører seg med arbeidsgruppa før 
investering i prosjekter uten tilknytning til verdiskapingsprogrammet.» 
 
 Endringen beskrevet ovenfor tillater at rådet å kunne vurdere investering i prosjekter som ikke 
kan inngå som en del av Verdiskapingsprogrammet.  Kommunedirektørutvalget bes ta stilling til 
forslaget og vurdere hvor stor andel av fondet som kan og bør settes av til prosjekter utenom 
verdiskapingsprogrammet. 
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Oppdal kommune 

v/Kirsti Welander- 

Inge Krokannsveg 2 

7340 OPPDAL  

 

 

 

 

Vår dato: 18.10.2018 Vår referanse: 201801786 Vår saksbehandler: 

Deres dato:  - Deres referanse:  - Ole Harris Hanssen 

     

Tilsagnsnr: KMD18.031,  
Tildelingsbrev regionale næringsfond i Trøndelag 2018. 

 
Økonomisk ramme for regionalt næringsfond 2018 
Trøndelag fylkeskommune overfører kr 1 200 000 som ramme for regionalt 

næringsfond til Trøndelag Sør v/Oppdal kommune for 2018. Tildelingen omfatter 
følgende kommuner: Rennebu, Oppdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. 

 

Retningslinjer for forvaltning av regionale næringsfond i Trøndelag 2018 
Hovedutvalg for næring har i sak 27/18 vedtatt følgende retningslinjer:  
 
1. Formål 
Formålet med tildeling av regionale næringsfond i Trøndelag er å skape politisk 

engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i regionene, tilføre midler til lokale 
og regionale prosjekt, og at kommunene i samarbeid skal kunne spille en aktiv rolle 

for å ivareta førstelinjetjenesten i næringsutviklingsarbeidet.  
 

2. Vilkår for forvaltning av regionale næringsfond 
Fylkeskommunen setter følgende vilkår for forvaltningen: 
 Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for innovasjon og 

verdiskaping i Trøndelag, og tilhørende handlingsprogram 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for 

statsbudsjettets programkategori 13.50 gjelder for fondene 
 Fondene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver 
 Kommunenes næringsapparat skal ta aktivt del i forvaltningen av fondene 

 
3. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom fylkesnivå og regionalt nivå 

For å ha avklart arbeidsfordeling mellom fylkesnivå og regionalt nivå, gjelder 
følgende veiledende arbeidsdeling: 
 Bedriftssaker: regionene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som har 

et lokalt marked. Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle 
vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked. 

Regionene må informere om at tilskudd til bedrifter gis som bagatellmessig 
støtte. 

 Kommunene oppfordres til å legge inn egne penger i fondene i tillegg til 

tildelingen fra fylkeskommunen 
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4. Organisering 

Fondene tildeles regionrådene/kommunesamarbeidene, som har ansvar for 
forvaltningen. Følgende hovedmodell anbefales for organisering av 

fondsforvaltningen: 
 Politisk valgt styringsgruppe 
 Et sekretariat som er tillagt en formell organisasjon, f.eks. et regionråd eller en 

vertskommune, foretar ordinære sekretariatsoppgaver 
 

Regionene skal utarbeide egne vedtekter for bruken av midlene. 
 

RF13.50 (www.regionalforvaltning.no) skal brukes både i søknads- og 
rapporteringssammenheng.  

 

Sekretariatene har ansvaret for rapporteringen for bruken av hele fondet. Det åpnes 
for at en andel på inntil 5% av fondet kan brukes til administrasjon knyttet til 

fondsforvaltningen.  
 
Anbefalinger til kommunene 
Det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrensene for å legge til rette for 
mer innovasjon og verdiskaping. Fylkeskommunen ønsker å bidra til økt samarbeid og til 
mer helhetlig regional næringsutvikling. Regionale næringsfond vil være et viktig verktøy 
for å bidra til gjennomføring av regionale næringstiltak, men regionene kan også 
øremerke deler av fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller 
eksisterende bedrifter. Dette kan være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge i 
behandlingen av mindre/lokale prosjekter. Regionene kan evt. fastsette dette gjennom 
vedtektene for det enkelte fond, som for øvrig må utarbeides i tråd med KMDs 
retningslinjer og de føringer fylkeskommunen gir for bruken av midlene. Det forutsettes at 
regionene ivaretar nødvendig samhandling med næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og 
regionale innovasjonsmiljø (f.eks. næringshager/inkubatorer). 
 
Praktiske rutiner, rapportering og utbetaling  

 
1. Søknader 
 Alle søknader om støtte fra regionale næringsfond skal sendes inn til fondets 

sekretariat av søkeren selv, via det elektroniske søknadssystemet 
www.regionalforvaltning.no (heretter kalt RF13.50).  

 Alle forvaltere (regionene/sekretariatene) skal kunngjøre tilskuddsordningene 
gjennom RF13.50, og på en slik måte at målgruppen nås. 

 

2. Rapportering 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever at kommuner/regionråd 

rapporterer i RF13.50, og fristen for dette er 1. februar 2019.  
 I tillegg skal det utarbeides en kort skriftlig årsrapport/-melding vedr bruken 

av regionalt næringsfond for 2018. Rapporten skal behandles politisk før den 

oversendes Trøndelag fylkeskommune innen 01.04.2019.  
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3. Utbetaling 
Sekretariatene må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag 

fylkeskommune, innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev. Tilsagnsbeløpet vil 
deretter bli utbetalt til kontonummeret som oppgis på akseptskjemaet.  

 
Lurer du/dere på noe? Ta gjerne kontakt: 
Ole Harris Hanssen,  

epost: olehan@trondelagfylke.no mobil 95262297 
 

Med hilsen 
 

 
Even Ystgård 
Seksjonsleder næring 

 

Ole Harris Hanssen  
Seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Vedlegg: 
- Akseptskjema 

 
Linker til nødvendige dokumenter 
1. Oppdragsbrev 2018 fra KMD til Trøndelag fylkeskommune 

Vedlegg 1, Fordeling av løyving mellom fylkeskommunene 
Vedlegg 2, Statlege midlar til grenseregionale samarbeid Interreg og ENI 

(Kolarctic)  
Vedlegg 3, Krav og veileder til aktivitetsrapportering 
Vedlegg 4, Fordeling av løyving på programkategori 13.50 

Vedlegg 5, Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 
Vedlegg 6, Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

 
2. Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 
3. Handlingsprogram 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelag 
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AKSEPT AV TILSAGN FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

TIL REGIONALE FOND 

 
 

 
Prosjekteier skal undertegne 

aksepten, og sende den tilbake. 
Enten pr. e-post til: 

 

postmottak@trondelagfylke.no 
 

eller pr. post: 
 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 

7735 Steinkjer,  
 

innen 3 – tre – måneder fra 
tilsagnsdato. 

Prosjekteier: 
Trøndelag Sør v/Oppdal kommune 

 

Prosjekt: 

Regionalt næringsfond 2018 for Trøndelag 
Sør 

 

Tilsagnsdato: 18.10.2018 

Tilsagnsnummer: KMD18.031 

Tilsagnsbeløp:  
 

kr 1 200 000,  
 

Arkivsaksnummer: 201801786 

Saksbehandler: Ole Harris Hanssen 

 

Bekreftelse på at vi aksepterer vilkårene for tilskudd til 
regionalt næringsfond fra Trøndelag fylkeskommune 

 
Sted og dato 
 

Underskrift 
 

 

Organisasjonsnummer:  

 

Navn i blokkbokstaver 

 
 

Bankkontonummer:  
 
 

 

 
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer ber Trøndelag 

fylkeskommune om å bli informert. 
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Trøndelag
fylkeskommune

Regionrådet Trøndelag Sør
v/Oppdal kommune
Inge Krokannsveg 2
7340 OPPDAL

Vår dato: 11.03.2019 Vår referanse: 201900484 Vår saksbehandler:

Deres dato: Deres referanse: .3an Husa Ole Harris Hanssen

Tilsagnsnr: TF19.011,
Tildelingsbrev regionale næringsfond i Trøndelag 2019.

Økonomisk ramme for regionalt næringsfond 2019
Trøndelag fylkeskommune overfører kr 1 200 000 som ramme for regionalt
næringsfond til Trøndelag Sør v/Oppdal kommune for 2019. Tildelingen omfatter
følgende kommuner: Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Melhus og Midtre Gauldal.

Retningslinjer for forvaltning av regionale næringsfond i Trøndelag 2019
Formål

Formålet med tildeling av regionale næringsfond i Trøndelag er å skape politisk
engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i regionene, tilføre midler til lokale
og regionale prosjekt, og at kommunene i samarbeid skal kunne spille en aktiv rolle
for å ivareta førstelinjetjenesten i næringsutviklingsarbeidet.

Vilkår for forvaltning av regionale næringsfond
Fylkeskommunen setter følgende vilkår for forvaltningen:

Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for innovasjon og
verdiskaping i Trøndelag, og tilhørende handlingsprogram
Midlene skal benyttes til gjennomføring av regionale næringstiltak og større
utviklingsprosjekt.
Lokale tiltak i den enkelte kommune forutsettes finansiert med andre midler.
Regionene kan imidlertid benytte deler av fondet til å behandle søknader fra
lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter dersom dette vurderes å styrke
regionen og bidra til mer regional innovasjon og verdiskaping. I bedriftssaker
anbefales det at regionene behandler saker som krever lokal innsikt og som har
et lokalt/regionalt marked og at Innovasjon Norge behandler saker for potensielle
vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked.
Regionene må informere bedriftene om at tilskudd fra regionale næringsfond gis
som bagatellmessig støtte.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for statsbudsjettets
programkategori 13.50 gjelder for fondene
Fondene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver
Kommunenes næringsapparat skal ta aktivt del i forvaltningen av fondene

PL sid d 11iinkkonto: 1,1istuw

I post: :

B1C/S.WIF 1: . orti.nr: -
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Trøndelag
fylkeskommune

3. Organisering
Tilskudd til regionale næringsfond tildeles regionrådene, og det er regionrådet som
har ansvar for at vilkårene følges og at det gis en samlet årlig rapportering for
bruken av midlene. Følgende hovedmodell anbefales for organisering av
fondsforvaltningen:

Politisk valgt styringsgruppe
Et sekretariat som er tillagt en formell organisasjon, f.eks. et regionråd eller en
vertskommune, foretar ordinære sekretariatsoppgaver
Regionene utarbeider egne vedtekter for bruken av midlene
Kommunene oppfordres til å bidra med egne penger i fondene, i tillegg til
tildelingen fra fylkeskommunen

Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til interkommunale
næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest hensiktsmessig
for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En evt.
viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for sin
region til Trøndelag fylkeskommune.

RF13.50 (www.regionalforvaltning.no) skal brukes både i søknads- og
rapporteringssammenheng. Inntil 5% av fondet kan brukes til administrasjon knyttet
til fondsforvaltningen.

Øvrig
Det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrensene for å legge til
rette for mer innovasjon og verdiskaping. Fylkeskommunen ønsker å bidra til økt
samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Regionale næringsfond vil
være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring av tiltak i regionale
næringsplaner. Det forutsettes at regionene ivaretar nødvendig samhandling med
næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og regionale innovasjonsmiljø (f.eks.
næringshager/inkubatorer).

Praktiske rutiner, rapportering og utbetaling
1. Søknader

Alle søknader om støtte fra regionale næringsfond skal sendes inn til fondets
sekretariat av søkeren selv, via det elektroniske søknadssystemet
www.regionalforvaltninq.no (RF13.50).
Alle forvaltere (regionene/sekretariatene) skal kunngjøre tilskuddsordningene
gjennom RF13.50, og på en slik måte at målgruppen nås.

2. Rapportering 

Regionrådene rapporterer i RF13.50, og fristen for dette er 1. februar 2020.
I tillegg skal det utarbeides en kort skriftlig årsrapport/-melding vedr bruken
av regionalt næringsfond for 2019. I rapporten oppfordres regionrådene om å
formidle 2-3 gode historier om vellykkede prosjekter som har mottatt støtte fra
fondet. Slike gode eksempler er en del av fylkeskommunens rapportering om
bruken av regionale utviklingsmidler overfor Hovedutvalg for næring. Rapporten
skal behandles politisk før den oversendes Trøndelag fylkeskommune innen
01.04.2020. 


B,Inkkonfo: Telefon:
IFSAN: ;
f-31(./S\Nlf : Org.nr:
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Trøndelag
fylkeskommune

3. Utbetalinci 

Sekretariatene må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag
fylkeskommune innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev. 75 % av
tilsagnsbeløpet vil deretter bli utbetalt til kontonummeret som oppgis på
akseptskjemaet. Sluttutbetaling av resterende 25 % foretas når årsrapporteringen er
godkjent.

Lurer du/dere på noe? Ta gjerne kontakt:
Ole Harris Hanssen,
epost: olehan@trondelagfylke.no mobil 95262297

Med hilsen

Even Ystgård Ole Harris Hanssen
Seksjonsleder næring Seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Akseptskjema

Linker til aktuelle dokument:
Oppdragsbrev 2019 fra KMD til Trøndelag fylkeskommune, inkludert vedlegq
Et verdiskapende Trondelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trondelaq
Handlingsprogram 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelaq

Bdrikk,  tito:

'» ' I ,

	

/SVJII I: orwm:
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Oppdal kommune 

v/Erik Flå- 

Inge Krokanns veg 2 

7340 OPPDAL  

 

 

 

 

Vår dato: - Vår referanse:  Vår saksbehandler: 

Deres dato:  28.10.2019 Deres referanse:  - Gleny Foslie 

     

Tilsagnsnr: TF19.078,  
Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 950 000 i tilskudd fra 

Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2019 til prosjekt 
Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør   
 

Vi viser til deres søknad, datert 28.10.2019 .  
 

Vedtak: 
Behandlet og bevilget som innstilt i HU næring, sak 110/19.     

 
Hovedutvalg for næring 2019-2023 sitt vedtak i saken  
• Hovedutvalg for næring innvilger søknad fra Oppdal kommune på vegne av 

regionråd Trøndelag Sør om inntil kr 950 000 i tilskudd til prosjektet Verdiskaping 
for Trøndelag Sør.  

• Bevilgningen dekkes over vedtatt budsjett for regionale utviklingsmidler 2019, 
midler avsatt til oppfølging av Handlingsprogram for Strategi for innovasjon og 
verdiskaping, innsatsområde Øvrige prioriteringer.  
 

 

 
Dette må dere gjøre nå: 
Dere må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag 

fylkeskommune, innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev. 

 

Godkjent kostnadsoverslag for prosjektet er kr; 3 370 000. 

Tittel 2019 2020 2021 2022 SUM Søknad 

Administrasjon/pro

sjektledelse 

  30 000   200 000   200 000    430 000 430 000 

Arbeidsgruppa - 

timer 

  60 000   460 000   460 000    980 000 980 000 

Arbeidsgruppe - 

reisekostnader 

  5 000   40 000   40 000    85 000 85 000 

Arbeidsgruppemøte

r 

  5 000   40 000   40 000    85 000 85 000 
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Materiell og andre 

kostnader 

   10 000   10 000    20 000 20 000 

Regionale 

møteplasser 

   0   150 000   150 000    300 000 300 000 

  

Sum kostnader 

 

100 000 900 000 900 000  1 900 000 1 900 000 

 

Godkjent Finansieringsplan 

Tittel 2019 

 

 

2020 2021 2022 SUM Søknad 

Annen finansiering   50 000   450 000   450 000    950 000 950 000 

Trøndelag 

fylkeskommune 

  50 000   450 000   450 000    950 000 950 000 

 

Sum finansiering 100 000 900 000 900 000  1 900 000 1 900 000 

Støtteandel i prosent: 28,2 
 

Utbetaling 

All utbetaling foregår via www.regionalforvaltning.no.  Det vises til vedlagte 

standardvilkår. 

 

Mulighet til å klage 
Du/dere har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker fra brevet er mottatt. Det står i 

forvaltningslovens §27 (underretning om vedtaket).  
 

Lurer du/dere på noe? Ta gjerne kontakt: 
Gleny Foslie,  

epost: glefo@trondelagfylke.no mobil 97740918 
 
Med hilsen 

 
 

 Gleny Foslie  
saksbehandler 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
Vedlegg: 

Standardvilkår  
Aksept 
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Standardvilkår for tilskuddsordning  

Regionale utviklingsmidler i Trøndelag  
 

• Tilsagnet er gyldig i 3 år fra tilsagnsdato, men kan i særskilte tilfeller forlenges.  

• Du/dere må ikke starte opp prosjektet før finansieringen er i orden.  

• Trøndelag fylkeskommune sitt bidrag til prosjektet skal fremgå når det blir 

informert om prosjektet i media.  

• Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. Eget arbeid må du/dere 

dokumentere ved å bruke en av følgende to alternativer:  

o Fast pris på kr 500,- pr. time. Dokumenteres med timelister.  

o Faktisk timelønn: Godkjent timekostnad er 1,2 promille av brutto 

årslønn, begrenset oppad til kr 1 100,- pr. time. Her må timeforbruket 

og timesatsen for hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres 

gjennom timelister og dokumentasjon av årslønn (eks. lønnsslipp). 

o For dugnadsinnsats dekkes inntil kr 300,- per time.   

• Trøndelag fylkeskommune kan avkorte, annullere eller kreve tilskuddet 

tilbakebetalt dersom:  

o Du/dere ikke oppfyller de vilkår som ligger til grunn for tilsagnet 

o Du/dere ikke gjennomfører prosjektet til oppgitt tid eller kostnad 

o Du/dere endrer planene som lå til grunn for tilsagnet uten å orientere 

fylkeskommunen. 

 

 
Delutbetaling 
• Du/dere må sende inn søknad om delutbetaling via www.regionalforvaltning.no 

• Fylkeskommunen kan maksimalt delutbetale 75 % av tilskuddet, forholdsmessig 

etter påløpte utgifter. Regnskapet må du/dere sette opp slik at vi kan 

sammenlikne det med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. 

Delutbetalingene avgrenses til den oppgitte støtteandelen som fylkeskommunen 

bidrar med av de totale kostnadene i prosjektet. 

• Søknad om delutbetaling skal også inneholde spesifisert kostnadsrapport og 

statusrapport.  

• Tilskudd utbetaler vi som hovedregel etterskuddsvis.  

 

 
Sluttutbetaling 

• Du/dere må sende inn søknad om sluttutbetaling via www.regionalforvaltning.no. 

Revisorgodkjent regnskap må være vedlagt for tilskudd over kr 200.000.  

• Hvis du/dere er tilskuddsmottakere som ikke er revisjonspliktig, kan få 

regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.  

• I tillegg til utfylt rapportering i www.regionalforvaltning.no, må du/dere lage 

sluttrapport for prosjektet som angir resultater i forhold til oppsatte mål i 

søknaden.  
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• Du/dere må selv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil 

kunne bli trukket tilbake/etterbetalt. 

 

 

Kontroll 

Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Riksrevisjonen har tilgang til å iverksette kontroll med at du/dere bruker tilskuddet 

slik det er forutsatt. Som tilskuddsmottaker har du/dere plikt til å ta vare på 

regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for 

søknaden. 

 

 

Klageadgang 

Det er mulig å klage på vedtaket ifølge forskriftens § 5 og forvaltningslovens § 28.  
Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt, jfr. forvaltningslovens § 29. 

Klagen må være skriftlig og bør inneholde relevante opplysninger. Klagen sender 

du/dere til saksbehandler i Trøndelag fylkeskommune. Klageinstans er 

Fylkeskommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak i saken. Med visse 

begrensninger har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 

Reglene om dette står i forvaltningslovens §§ 18 og 19. For øvrig gjelder 

forvaltningslovens bestemmelser.  
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AKSEPT AV TILSAGN FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 
 

 
Prosjekteier skal undertegne 

aksepten, og sende den tilbake. 
Enten pr. e-post til: 

 

postmottak@trondelagfylke.no 
 

eller pr. post: 
 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560 

7735 Steinkjer,  
 

innen 3 – tre – måneder fra 
tilsagnsdato. 

Prosjekteier: 
Oppdal kommune  

 

Prosjekt: 

Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør 
 

Tilsagnsdato: - 

Tilsagnsnummer: TF19.078 

Tilsagnsbeløp:  

 

inntil kr 950 000, begrenset til 28,2 % av 

totalbudsjettet på kr 3 370 000. 

 

Arkivsaksnummer:  

Saksbehandler: Gleny Foslie 

 

Bekreftelse på at vi aksepterer vilkårene for tilskudd fra 
Trøndelag fylkeskommune  

 
Sted og dato 

 

Underskrift 

 
 

Organisasjonsnummer: 964983003  Navn i blokkbokstaver 
 

 

Bankkontonummer:  

 
 

 

 
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer ber Trøndelag 
fylkeskommune om å bli informert. 
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