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Statsbudsjettet 2020 - tilskuddsbrev til Nasjonalt program for 
leverandørutvikling 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020) 
for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak for 
2020.  

1. Formål og føringer for bruk av midlene  
Mål for tilskuddet  
Tilskuddet til Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at flere offentlige 
virksomheter gjennomfører innovative anskaffelser. 
 
Hvilke aktiviteter midlene skal brukes til 
Tilskuddet skal bidra til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter, herunder 
kommuner gjennomfører innovative anskaffelsesprosesser. Gjennom fokus på 
spredningseffekt, skal de aktiviteter som Nasjonalt program for leverandørutvikling 
finansierer innenfor rammen av tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet bidra til 
innovative anskaffelser også hos offentlige virksomheter som ikke er i dialog med 
programmet.  
Flere aktører jobber for å styrke innovasjon i offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for 
leverandørutvikling bør derfor, der hvor det er relevant og kan bidra til økt måloppnåelse, 
søke samarbeid med disse. 
 
Målgruppen for tilskuddet 
Små og mellomstore virksomheter er målgruppen for de aktiviteter som finansieres med 
midlene fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
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2. Tilskuddsbeløpet 
Følgende midler stilles til disposisjon for Nasjonalt program for leverandørutvikling i 2020: 
      
         (i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900     
 81 Tilskudd til Nasjonalt program for leverandørutvikling, kan ikke 

overføres 
10 550  

    

 Sum  10 550 
 
 

3. Utbetaling 
Midlene vil bli overført fra departementet i tre rater: 31.mars (4 mill kr), 31.august (4 mill kr) 
og 15.desember (restmidlene) 
 
Utbetaling av midlene forutsetter at departementet har mottatt følgende informasjon: 
 
1.utbetaling innen 31.mars   
Utbetalingen forutsetter at Nærings- og fiskeridepartementet innen 20.februar har mottatt 

- skriftlig tilbakemelding med signert aksept på vilkårene i tilskuddsbrevet 
- budsjett for bruk av departementets midler (navn/sum per enkeltaktivitet) 
- finansieringsplan (herunder navn/sum på andre bidragsytere) 
- skisse for hvordan departementets midler planlegges benyttet for å ivareta føringer gitt i 

dette tilskuddsbrevet (aktivitetsnivå) 
 
2.utbetaling innen 31.august  
Utbetaling forutsetter at Nærings- og fiskeridepartementet innen 20.august har mottatt 
oppdatert aktivitetsplan for departementets midler, budsjett, finansieringsplan og regnskap 
(status per 1.juli 2020). 

 
3.utbetaling/sluttutbetaling innen 20.desember   
Sluttutbetalingen forutsetter at Nærings- og fiskeridepartementet innen 1.desember har 
mottatt og godkjent foreløpig sluttrapport og regnskap (per 1.11.2020) som viser at midlene i 
2020 er brukt i henhold til føringene fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
 

4. Aksept av vilkårene 
Vi ber innen 20.februar 2020 om en signert tilbakemelding på at kriteriene i tilskuddsbrevet 
aksepteres. Først da trer tilskuddet i kraft. Bekreftelsen sendes postmottak@nfd.dep.no.  
 

5. Krav til rapportering 
Nasjonalt program for leverandørutvikling har ansvar for rapportering til departementet. Det 
skal leveres en sluttrapport til departementet som viser måloppnåelsen av valgte tiltak og 
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aktiviteter finansiert med departementets midler i 2020. Det skal føres separat regnskap for 
bruk av midlene fra departementet. 
 
I rapporten skal det fremkomme hvordan midlene ble disponert for å etterkomme 
departementets føringer og mål om at flere små og mellomstore virksomheter og kommuner 
skal gjennomføre innovative anskaffelsesprosedyrer. I regnskapet skal det fremgå til hvilke 
aktiviteter og tiltak (navn og sum på enkeltaktiviteter/-tiltak) departementets midler er 
disponert. Vi ber om at regnskap og sluttrapport sendes elektronisk til: 
postmottak@nfd.dep.no . 
 
Frist for innsendelse av  

- foreløpig sluttrapport for 2020 og regnskap per 1.11.2020 15. november 2020 
- Frist for innsendelse av endelig sluttrapport og årsregnskap:  15. februar 2021.  

 
Nærings- og fiskeridepartementet vil med utgangspunkt i den foreløpige sluttrapporten 
avgjøre behovet for et møte med Nasjonalt program for leverandørutvikling om 
måloppnåelsen. Departementet er ansvarlig for møteinnkalling.  
 

6. Oppfølging og kontroll 

Tilskuddet som stilles til rådighet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 
til grunn i budsjettproposisjonen, Stortingets vedtak og føringer i dette brevet. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om tilskuddet 
benyttes etter forutsetningene.  
 
Dersom Nasjonalt program for leverandørutvikling gir uriktige opplysninger eller tilskuddet 
ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser, kan tilskuddet kreves helt eller delvis 
tilbakebetalt. Nærings- og fiskeridepartementet vil, som utbetaler, også ha ansvaret for 
tilbaketrekking av midlene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Cathrine Meland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Randi Marie Lokøy Holtungen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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