Det vises til korrespeondanse vedrørende etablering av nye regionale partnerskap.
Nordland fylkeskommune vil i dette brevet ta opp sentrale punkter som vi håper vil være
avklarende i forhold til overgangen fra RDA, samt spørsmål som er kommet i forbindelse med
prosessen rundt de nye partnerskapene.
Overføring av midler fra RDA-ordningen
RDA-ordningen avsluttes i 2009. Fylkeskommunen har satt 30. september 2009 som siste
dato for fremsendelse av sluttutbetalinger. Vi vet imidlertid at det er prosjekter som ikke vil
bli avsluttet innen denne dato. Etter 30. september vil det bli sendt ut en oversikt til hver
region over tilsagn som ikke er sluttutbetalt. Vi kommer til å be om kvalitetssikring og
tilbakemelding på hvilke prosjekter som skal overføres de nye regionale partnerskapene som
øremerkede midler, og hvilke tilsagn som skal annulleres og overføres som frie midler.
De frie midlene kan ikke benyttes til å redusere andre parters økonomiske forpliktelser i
partnerskapene.
Tilsagn og kostnadsføring
De regionale partnerskapene skal lage tilsagnsbrev på all bruk av partnerskapsmidler. Dette
gjelder både for søknadsbaserte tilsagn og programsatsinger. Alle tilsagn skal påføres
tilsagnsnummer og kostnadssted som vist nedenfor.
Partnerskap

Tilsagnsnummer
PSH0xx/20xx

Kostnadssted
40033490

PH1xx/20xx

40033491

Partnerskap IndreHelgeland
Partnerskap Salten

PIH2xx/20xx

40033492

PS3xx/20xx

40033493

Partnerskap Ofoten

PO4xx/20xx

40033494

Partnerskap Lofoten

PL5xx/20xx

40033495

Partnerskap Vesterålen

PV6xx/20xx

40033496

Partnerskap SørHelgeland
Partnerskap Helgeland

Tilsagnsbrevene skal sendes tilskuddshaver med kopi til Nordland fylkeskommune for
kostnadsføring snarest mulig etter vedtak.
Alle tilsagn skal registreres i RAPP 13.50 for rapportering til Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD). Dette vil gjøres av fylkeskommunen.
Godkjente timesatser
For å få en enhetlig parksis med hensyn til egeninnsats og hvilken timepris som kan beregnes
fastsettes følgende satser til eget arbeid:
Timesats eget arbeid: Årslønn/1950 + arbeidsgiveravgift og feriepenger; Maks kr
600,- pr time inklusiv arbeidsgiveravgift og feriepenger (evt inklusive merverdiavgift).

Maler for tilsagnsbrev, rapporter og utbetaling

Nordland fylkeskommune vil utarbeide maler for tilsagnsbrev, rapporter og utbetaling.
Malene er en minimumsstandard for hva som skal være med i de ulike dokumentene. Malene
kan fås ved henvendelse til næring- og regional utvikling.
Mal for avtale om prosjektsamarbeid skal benyttes ved samarbeidsprojekter innen
programsatsningene. Mal for tilsagn skal benyttes ved søknadsbaserte tilsagn. Det skal brukes
fortløpende tilsagnsnummer uavhengig om det er avtalemal eller tilsagnsmal som benyttes.
Malene vil etter hvert bli tilgjengelig på internett og kan lastes ned.
Utbetaling
1. Administrative kostnader
Utbetales forskuddsvis med 50% hvert halvår etter anmodning.
2. Programsatsinger
• 30 % av partnerskapets andel i programsatsingen utbetales ved oppstart etter
anmodning.
• Inntil 75 % av partnerskapets andel i programsatsingen utbetales etter anmodning
når satsingen er kommet minst halvveis. Regnskap vedlegges utbetalingsanmodning.
• Sluttutbetaling ved anmodning vedlagt revidert prosjektregnskap, sluttrapport,
samt utfylt skjema for mål- og resultatstyring.
3. Søknadsbaserte midler
Her gjelder vedlagte generelle utbetalingsvilkår for del- og sluttutbetaling.
Mål- og resultatstyring
Næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune er pålagt mål- og resultatstyring i
forbindelse med virkemiddelbruken. Regionene skal derfor rapportere på prosjektnivå på
vedlagte mål-og resultatstyringsskjema ved anmodning om sluttutbetaling av et prosjekt.
Bedriftsrettet støtte (EØS-avtalen)
I forbindelse med den årlige overføringen av midler fra KRD, bevilger Fylkestinget hvert år
ca 100 mill kr til Innovasjon Norge Nordland til bedriftrettede tiltak. De øvrige midlene er
forutsatt benyttet til regionale utviklingstiltak, herunder de regionale partnerskapsmidlene.
Profilering
Alle dokumenter, annonser mv skal inneholde logo til de respektive regionråd og
fylkeskommunen. Regionrådets logo skal plasseres øverst til venstre i teksten, mens
fylkeskommunens logo skal plasseres øverst til høyre i teksten. Fylkeskommunens logo finnes
på: www.nfk.no/media/visuell profil/logouttrykk.
Ved omtale av bruk av partnerskapsmidler forutsettes fremheveing av at dette er et
samarbeidsprosjekt hvor Nordland fylkeskommune er medfinansiør.
Klageadgang
Tilsagnsbrev og utbetalingsbrev skal inneholde informasjon om klageadgang. Søkere har
klageadgang i henhold til vedlagte veiledning. For øvrig vises det til vedlagte maler.
Kontaktperson økonomi

Oksana Sergeeva vil være kontaktperson i økonomispørsmål. Det enkleste vil være å treffe
henne pr e-post.
Kontaktinformasjon: e-post: oksana.sergeeva@nfk.no. Telefon: 75 65 03 46.

