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NNFA-- Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og
NNFA
Båtmuseum
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Att: Dag Sigurd Brustind

Søknad om
om ekstraordinært driftstilskudd - Avslag
Vi viser til soknad
bätmuseum (NNFA) datert 29.
2 9 . mars 2022
2022
søknad fra Nordnorsk fartoyvernsenter
fartøyvernsenter og båtmuseum
om ekstraordinært driftstilskudd. Søknaden er begrunnet i senterets vanskelige økonomiske

situasjon.

••

Riksantikvaren har en tilskuddsordning for fagutvikling innenfor

fartøyvern. Tilskudd fra denne posten blir fordelt etter søknad. NNFA
NNFA
har som ett av tre nasjonale fartøyvernsentre årlig mottatt tilskudd fra
denne posten.
••

NNFA har økonomiske utfordringer. Det nye
Riksantikvaren ser at NNFA
styret ved NNFA
NNFA har gjort en stor innsats med å få oversikt og kontroll
over økonomien ved senteret. Styret har iverksatt og iverksetter
nødvendige tiltak.

••

Riksantikvaren gir ordinært ikke generelle driftstilskudd til

fartøyvernsentrene.
••

Riksantikvaren har drøftet regelverksforståelsen rundt tilskudd med
Klima- og miljødepartementet. Driftstilskudd er ikke i tråd med

tilskuddsforskrifter, regelverket for statsstøtte eller EØS-reglene.
••

Riksantikvaren må derfor avslå søknaden.

Riksantikvaren har, fra senterets alvorlige økonomiske situasjon ble kjent ved årsskiftet, hatt

tett dialog med NNFAs
NNFAs nye styre. Da nytt styre kom på plass i 2021
2 0 2 1 manglet både regnskap fra
året før og budsjett og regnskap over inneværende år. Styret iverksatte en rekke tiltak i
administrasjon og drift.
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Søknad om
om ekstraordinært driftstilskudd
Styret i NNFA sendte en søknad om ekstraordinært driftstilskudd på kr. 55,5
, 5 mill kr den 330.
0.
mars. Dette beløpet har i etterkant av oversendelsen blitt justert til 3 mill kr. Styret beskriver at
det har vært og fremdeles er et omfattende arbeid å få en samlet oversikt over stiftelsens
regnskaper, økonomiske forpliktelser og utestående. Styret har informert om budsjett- og
regnskapssituasjonen, samt planer for videre drift og utvikling.
Fortsatt mangler en fullstendig oversikt over senterets reelle økonomiske situasjon. Styret ved

NNFA anslår på nåværende tidspunkt at det totale behovet for krisestøtte er på 9
9 millioner
NNFA
kroner. Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune samt Gratangen
kommune innvilget i slutten av 2021
2 0 2 1 nærmere 2,4
2,4 millioner kroner som en redningspakke.
Riksantikvarens vurdering
Riksantikvaren er ansvarlig for at tilskuddsordningene forvaltes i tråd med vedtatte

tilskuddsforskrifter, statens økonomireglement og statsstøttereglementet. Dette innebærer at vi
ikke har anledning til å gi tilskudd som strider mot formålet med en forskrift, eller som ikke er
innenfor det forskriften åpner for å gi tilskudd til. Som eksempel er det ikke lov til å gi et
generelt tilskudd til driften av et fartøyvernsenter fra post 74 -– tilskudd til fartøyvern eller post
75 –
- tilskudd til fagutvikling.
Det er etter Riksantikvarens vurdering også store usikkerheter knyttet til om et ekstraordinært

statlig driftstilskudd vil være tilstrekkelig til at senteret oppnår økonomisk balanse i 2022.
2022.
Riksantikvaren har tidligere utredet statsstøtte- og andre EØS-rettslige problemstillinger ved

stottepakke
6 5 1 / 2 0 1 4 (GBER) stär
støttepakke og statlig tilskudd. I Forordning (EU) nr. 651/2014
står gruppeunntakene
for statsstøttereglene. Dette er allerede godkjente formål, som hvis de oppfyller alle vilkårene,
kan
kan meldes inn til ESA. Denne forordningen er innlemmet i norsk rett, gjennom forskrift av 14.
2 0 0 8 nr.
nr. 1213
notifkasjonsplikt for offentlig støtte. Forskriften har i
november 2008
1213 om unntak fra notifikasjonsplikt

sin tur
tur hjemmel i Lov om offentlig støtte fra 1992
1992 0g
og EØS -– avtalen. Ekstraordinære
driftstilskudd som ikke baserer seg på godkjente unntak eller formål kan ikke meldes inn under

gruppeunntaket. Ut fra dette vurderer Riksantikvaren at det ikke er anledning til å gi
ekstraordinær statsstøtte til dette formålet i tråd med statsstøttereglement/EØS-reglene.

Oppsummering og
og konklusjon
konklusjon
Riksantikvaren har vært i dialog med KLD for å undersøke om direktoratets fortolkning av

statsstøttereglement, økonomireglement og tilskuddsforskrifter er korrekt, og om det kan finnes
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andre økonomiske støttemuligheter. Konklusjonen er at det ikke er mulig å innvilge søknaden ut

fra gjeldende regelverk.
NNFAs søknad om
Ut fra en samlet vurdering har Riksantikvaren besluttet å avslå NNFAs
ekstraordinært driftstilskudd.

Vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

Linda Veiby

avdelingsdirektør

seksjonssjef

Brevet er
er elektronisk godkjent uten
uten underskrift
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