Retningslinjer for tildeling av tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning
Retningslinjene for tildeling av tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning er fastsatt av Næringsog fiskeridepartementet den 25.01.2022, i henhold til § 8 og kapittel 6 i Reglement for økonomistyring
i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten. Konkurransetilsynet forvalter ordningen.

1. Formål og målgruppe
Konkurransetilsynets tildeling av tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning har som formål å
fremme forskning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger, som
skal styrke kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Målgruppen for ordningen er
konkurransemyndigheter og forvaltningen, som kan nyttiggjøre seg resultatene av den
konkurransefaglige forskningen. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurransen til fordel
for verdiskaping og forbrukerne spesielt.

2. Kriterier for måloppnåelse
Søker må utarbeide tydelige målsettinger for måloppnåelse på prosjektnivå. Tilskuddsmottaker må
rapportere til Konkurransetilsynet om hvordan tildelte forskningsmidler har bidratt til å belyse nye
sider ved konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger.

3. Hvem kan søke om tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning
Selvstendige privatpersoner, foretak og undervisnings- og forskningsinstitusjoner kan søke om
tilskuddsmidler fra Konkurransetilsynet til konkurransefaglig forskning.

4. Hva slags prosjekter kan det søkes tilskuddsmidler til
Midler som tildeles fra Konkurransetilsynet til konkurransefaglig forskning kan omfatte:
• Forsknings- og utredningstiltak
• Finansiering av undervisningsstillinger, utvekslingsstillinger og doktorgradsstipendiater
• Bok- og formidlingsprosjekter relatert til ny forskning
• Produksjon og publisering av vitenskapelige artikler
Forskningen skal være relevant for konkurransemyndighetenes håndheving av konkurranseloven. I
tiden fremover vil blant annet digitale markeder være viktig å se nærmere på. Nærings- og
fiskeridepartementet kan legge føringer gjennom tildelingsbrevene til Konkurransetilsynet.
Forskningsmiljøene kan også selv identifisere og inngi forslag om relevante forskningsprosjekter
innenfor fagområdet.

5. Regelverket om bagatellmessig støtte
Tilskudd som etter EØS-avtalen kan regnes som statsstøtte, skal gis innenfor rammene av de til enhver
tid gjeldende reglene om bagatellmessig støtte. Mottaker skal gjøres oppmerksom på at bagatellmessig
støtte er gitt. Dette gjelder også hvis støtten gis videre til tredjepart.

6. Kunngjøring
Utlysing og tildeling av forskningsmidler skal kunngjøres på Konkurransetilsynets hjemmesider.
Kunngjøringen skal blant annet inneholde formålet med tildeling av forskningsmidler, krav som
gjelder for å få innvilget søknaden, og søknadsfrist. I kunngjøringen skal det også informeres om krav
til innholdet i søknaden, jfr. punkt 7 under, og informasjon om hvordan søknader skal inngis.

7. Søknad
Søknad om tilskudd sendes til Konkurransetilsynet, sammen med en prosjektbeskrivelse innen den
dato som fremgår av utlysningen.
Søknaden må inneholde:
• Kontaktinformasjon til søker

•
•
•
•
•

Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan
Beskrivelse av prosjektets nytteverdi
Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
Budsjett/finansiering av prosjektet og informasjon om annen mottatt støtte
Egenerklæring som viser eventuell bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om
mottaker får annen offentlig støtte.

8. Prosedyre
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder.

9. Tilskudds- og avslagsbrev
Innvilgede søknader bekreftes med tilskuddsbrev som skal oppfylle kravene til enkeltvedtak i
forvaltningsloven kapittel V og følge regelverket for økonomistyring i staten kapittel 6.
I tilskuddsbrevet skal det fremgå:
• Hvilket beløp som tildeles
• Hva beløpet skal brukes til
• Vilkår som knytter seg til bruken av midlene og tidsfrist for mottakeren til å akseptere
vilkårene om tilskudd
• Utbetalingsordning (tidspunkt og hyppighet)
• Krav om skriftlig aksept fra mottaker av vilkår for å kunne motta tilskuddet
• Behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd
• Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger
til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp
• Opplysninger om kontrolltiltak som kan iverksettes for å sikre at bruken av midlene skjer i
samsvar med forutsetningene for tildelingen
• Krav til rapportering, inkludert om annen bagatellmessig støtte tilskuddsmottaker har mottatt,
regnskap og eventuelt revisorbekreftelse
• Konsekvenser dersom mottaker ikke oppfyller forutsetningene i tilskuddsbrevet
Tilskuddsbrev skal undertegnes av en ansatt i Konkurransetilsynet med
budsjettdisponeringsmyndighet.
Avslåtte søknader skal bekreftes med avslagsbrev.
Både tilskuddsbrev og avslagsbrev skal inneholde opplysninger om klageadgang, klageinstans og frist.

10. Klage
Vedtak om avslag på søknad eller tildeling av midler fra tilskuddsordningen regnes som enkeltvedtak
etter forvaltningsloven § 2. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder derfor ved behandling av eventuell
klage over vedtak om avslag på søknad eller tildeling av midler fra tilskuddsordningen. Klager stiles
til Konkurransetilsynet. Dersom Konkurransetilsynet ikke opphever eller endrer det påklagede
vedtaket, og klagen ikke skal avvises, oversendes saken til Nærings- og fiskeridepartementet for
klagebehandling.

11. Tidsfrist for aksept tilsagn om tilskudd
Dersom søker ikke skriftlig aksepterer vilkårene i tilsagnsbrevet og fremlegger dokumentasjon som er
forutsatt i det innen to måneder etter at tilsagnet ble gitt, faller tilsagnet automatisk bort.

12. Utbetaling
Konkurransetilsynet utbetaler det tildelte beløpet.
Utbetaling av tilskuddsbeløp skjer som utgangspunkt i delutbetalinger, tilpasset mottakerens behov for
å dekke de aktuelle utgiftene. Tilskuddsmottaker skal oversende faktura/utbetalingsanmodning for
første delutbetaling og samtidig bekrefte at vilkårene gitt i tilskuddsbrevet fra Konkurransetilsynet er
godtatt. Videre fakturering/utbetalingsanmodninger og rapportering skal oversendes i henhold til krav
gitt i tilskuddsbrevet.
Avvik fra prosjektplanen skal meddeles Konkurransetilsynet så raskt som mulig. Dersom avvikene er
vesentlige, skal Konkurransetilsynet forbeholde seg retten til å kansellere støtten og kreve allerede
utbetalt beløp tilbakebetalt.
Siste delutbetalingen for tilsagnsbeløp over 100 000 kroner skal ikke finne sted før sluttrapportering
og -regnskap, er gjennomgått og godkjent av Konkurransetilsynet. For tilsagnsbeløp mindre enn dette
kan midlene ved behov utbetales fullt på et tidligere tidspunkt.

13. Rapportering fra støttemottaker og kontroll med tildelte midler
Tilskuddsmottaker skal som utgangpunkt inngi skriftlig rapport om fremdrift i prosjektet hvert halvår.
Omfanget av rapporteringen kan tilpasses prosjektet omfang og kompleksitet. Hyppighet på
rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal framgå av tilskuddsbrevet.
Ved prosjektets ferdigstillelse, skal tilskuddsmottaker oversende en sluttrapport til
Konkurransetilsynet. I rapporten skal det fremgå om prosjektet er fullført i samsvar med målsettingen
og søkers opprinnelige prosjektbeskrivelse, samt hvordan midlene er benyttet.
Sluttrapporten skal vise det totale bildet, mens hver delrapport skal vise progresjonen i det aktuelle
tidsrommet.
Revisorbekreftet sluttregnskap skal inkluderes i sluttrapporten. Dersom tilskuddsmottaker ikke er
revisjonspliktig, kan regnskapet bekreftes av autorisert regnskapsfører. For tilskuddsbeløp under kr
100 000 kan slik bekreftelse utelates.
Basert på mottatt innrapportering kan Konkurransetilsynet vurdere om det er behov for ytterligere
oppfølgings- eller kontrolltiltak. Dette kan eksempelvis omfatte stikkprøvekontroll av innrapportert
informasjon, nærmere regnskapsgjennomgang eller annen kontroll med at midlene har blitt nyttet som
forutsatt, jf. Bevilgningsreglementets § 10. Dersom mottager ikke benytter de tildelte midlene i
samsvar med betingelsene gitt i vedtaket, må mottaker betale tilbake de utbetalte midlene..

14. Rapportering fra Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet rapporterer til Nærings- og fiskeridepartementet gjennom de ordinære
rapporteringsrutinene. Hyppighet og eventuelle andre krav til rapporteringen framgår av de årlige
tildelingsbrevene til Konkurransetilsynet. Nærings- og fiskeridepartementet skal foreta
hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på rapporteringen. Departementet og Riksrevisjonen kan
iverksette etterfølgende kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. riksrevisjonslovens §
12 tredje ledd.

15. Evaluering
Nærings- og fiskeridepartementet skal sørge for at formålet med tilskuddsordningen og bruken av
tilskuddsmidlene blir evaluert for å innhente informasjon om ordningen er effektiv med hensyn til
ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i
en vurdering av risiko og vesentlighet for ordningen, inkludert hvor omfattende og viktig ordningen er,
kvalitet og omfang av innsendt rapportering og i hvilken grad det er mulig å beskrive de halvårlige
resultatene gjennom den ordinære rapporteringen fra tilskuddsmottaker.

