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Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen
Vi viser til brev 01.06.2017 med søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak i forbindelse med
kommunereform. Departementet har behandlet søknaden og vedtatt at kommunene
Stavanger, Rennesøy og Finnøy innvilges 4 mill. kroner i 2017.
Departementet utlyste i april 2017 en tilskuddsordning til etablering eller forbedring av veier
og digitaliseringstiltak i kommuner skal slå seg sammen. Tilskuddsordningen skal legge til
rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Det er satt
av 150 mill. kroner til tilskuddet i 2017. Maksimal sum for tilskudd til den enkelte
sammenslåing i 2017 er 5 mill. kroner. Det er også en målsetning at så mange
sammenslåinger som mulig skal motta tilskudd.
Kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy skal slå seg sammen fra 1.1.2020.
Kommunene har søkt om midler til vei og digitaliseringstiltak.
Departementet innvilger totalt 4 mill. kroner. Tilskuddet må benyttes til tiltak beskrevet i
søknaden. Kommunene kan selv prioritere midlene innenfor tiltakene beskrevet i søknaden.
Kommunene må påse at støtte til bredbånd følger vilkårene i den alminnelige
gruppeunntaksordningen, samt annet relevant offentlig regelverk, som
anskaffelsesregelverk.
Tiltaket må være ferdigstilt innen 01.01.2020, og det må da rapporteres til departementet om
bruken av midlene senest innen 31.12.2020. Det skal da fremlegges en bekreftelse fra
kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet. All finansiell rapportering
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skal være ekskl. merverdiavgift. Ubrukte midler, eller midler som ikke er brukt i henhold til
formålet, kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.
Tilskuddet vil betales ut til Stavanger kommune i september 2017 sammen med
rammetilskuddet.
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