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Bakgrunn for saken
For å sikre likebehandling, åpenhet og ivareta god forvaltningsskikk foreslås det å utforme
felles prinsipper for forvaltning av tilskudd, på tvers av fagområder, målgrupper og sektorer.
Det foreslås videre å utforme felles retningslinjer når Viken fylkeskommune skal opprette en
ny tilskudds- og støtteordning i Viken fylkeskommune.
De tre tidligere fylkene har noe ulik praksis når det gjelder forvaltning av ulike tilskudds- og
støtteordninger, og det er også noe ulik praksis mellom de ulike sektorene. De tre tidligere
fylkeskommunene har alle hatt noen rutiner for forvaltning av tilskudds- og støtteordninger
for midler fylkeskommunen selv har finansiert. For midler fylkeskommunen forvalter på vegne

av staten, foreligger det krav til hvordan ordningen skal forvaltes. For statlige midler har DFØ
(Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i staten) ansvar for utforming av felles praksis
for statlige midler.
Det foreslås å utarbeide felles praksis for forvaltning av Viken fylkeskommunes egne tilskuddsog støtteordninger. Forvaltningsrutiner i Viken fylkeskommune kan ta utgangspunkt i DFØs
rutiner, men tilpasses Viken fylkeskommunes behov.

Fakta
Det vises til økonomi- og finansreglementet i Viken punkt 9, der det framgår følgende
prinsipper for å vurdere om virkemiddelet tilskudd skal benyttes:
 om tilskuddsordning er lovlig statsstøtte
 om dette er tilskudd, eller kan være en offentlig anskaffelse
 om dette er tilskudd, driftsstøtte eller prosjektmidler
 hvilke forvaltningsregler som gjelder, herunder offentliggjøring
 hvordan kriterier for å vurdere måloppnåelse skal utformes
 hva tilskuddsmottaker skal rapportere om etter at tiltak er gjennomført
Ved å følge disse prinsippene ivaretar fylkeskommunen forvaltningskrav i ulike regelverk
og sikrer god intern kontroll.

Problemstillinger og alternative løsninger
Vurdering
Det foreslås å etablere felles, overordnede rutiner for tilskuddsforvaltning på ansattportal, der
saksbehandlere kan finne informasjon om følgende steg i prosessen:









Etablere ny tilskudds- og støtteordning
Oppstart og saksflyt i Elements
Utlysning og opprettelse av søknads- og rapporteringsskjema
Saksbehandling
Utbetaling av tilskudd og støtte
Rapportering og oppfølging av tildelte midler
Oversikt over ulike tilskudds- og støtteordninger
Årshjul for forvaltning av tilskudd- og støtteordning

Felles overordnede rutiner for forvaltning av tilskudds- og støtteordninger må utvikles i
samarbeid med berørte fagmiljøer i rådsområdene som forvalter midler, samt i samarbeid
med stab- og støttefunksjoner som kommunikasjon, dokumentasjon, økonomi, kvalitet,
innovasjon og prosjekt, digitalisering, prosjekt helhetlig virkemiddelbruk og fylkesadvokat. Det
vil være noe ulikheter i hvordan rutinene praktiseres, men dette vil danne et overordnet
rammeverk.
Videre foreslås det å etablere felles retningslinjer når Viken fylkeskommune skal etablere en
ny tilskudds- og støtteordning. Vedlagt følger utkast til slike retningslinjer og vedlegg som
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beskriver hvordan saksbehandler kan utforme retningslinje for etablering av en konkret
tilskudds- eller støtteordning.
Det foreslås å opprette en retningslinje pr. ordning, Viken fylkeskommune etablerer, dette for
å tydeliggjøre overfor aktuelle målgrupper hvordan den enkelte ordning skal forvaltes.
Eventuelt kan det etableres en retningslinje for grupper av ordning innenfor f.eks. samme
forvaltningsområde, samme målgruppe.
Viken fylkesråd har behandlet saken i sitt arbeidsmøte den 2. april.

Konsekvenser
Ved å etablere felles retningslinjer for opprettelse av ny tilskudd- og støtteordning i Viken
fylkeskommune sikrer vi åpenhet, likebehandling og enhetlig virkemiddelbruk på tvers av
forvaltningsområder og sektorer. Dersom vi ikke gjennomfører dette tiltaket, kan vi risikere at
det utvikles forskjellig praksis i det enkelte rådsområde.

Vedtakskompetanse
Fylkesrådet er delegert vedtakskompetanse iht. delegasjonsreglementet for fylkesrådet.
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