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Vedlikeholdstilskuddet 2020  - sluttrapporteringen og videre bruk av 
tilskuddet 

Vi viser til kommunenes og statsforvalternes rapportering på hvordan det øremerkede 

tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering i 2020 (kap. 576, post 60) er brukt. Kriteriene for 

tilskuddet ble gitt i rundskriv H-4/20. Departementet har gått gjennom sakene hvor revisor 

hadde merknader til kommunenes bruk. I alt omfatter dette rundt 50 kommuner og 50 mill. 

kroner.  

 

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i inneværende år 

For de fleste kommunene er det snakk om relativt små beløp. Tilskuddet vil derfor ikke bli 

krevd tilbakebetalt i denne omgang, men kan benyttes til å finansiere prosjekter som var 

planlagt finansiert med tilskuddet, men av ulike årsaker ikke ble satt i gang i tide. Det kan 

også benyttes til ekstraordinære tiltak som settes i gang i 2021, og som kommer i tillegg til 

det kommunene normalt ville ha budsjettert og planlagt. De øvrige kriteriene i rundskriv H-

4/20 vil fremdeles gjelde.  

 

Vurderinger av revisors merknader 

Departementet har gått gjennom sakene hvor revisor har hatt merknader. I noen av tilfellene 

hvor revisor har hatt merknader, er departementets vurdering at bruken likevel kan sies å ha 

vært i tråd med kriteriene, og derfor ikke trenger å finansiere nye prosjekter, jf. forrige avsnitt. 

Dette vil kunne omfatte:  

- Prosjekter hvor avtale ikke var inngått før årsskiftet. I brev av 20. november 2020 til 

Oslo kommune uttalte departementet at "Tilskuddet ble imidlertid varslet relativt sent på 

året, noe som kunne gjøre det krevende å rekke fristen. For prosjekter som er vedtatt 

finansiert av vedlikeholdstilskuddet, men hvor prosedyrene i anskaffelsesregelverket 
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gjør at kontrakt med entreprenør først kan inngås tidlig i 2021, vil departementet legge 

opp til at disse kan finansieres med vedlikeholdstilskuddet." Også prosjekter hvor 

kommunen kun har gitt muntlig tilsagn før årsskiftet innenfor en rammeavtale, anses å 

være innenfor. Med presiseringen i dette brevet om at tilskuddet kan benyttes til å 

finansiere prosjekter som var planlagt finansiert med tilskuddet, men av ulike årsaker 

ikke ble satt i gang i tide, har ikke presiseringen i brevet til Oslo kommune i praksis 

noen betydning for den videre bruken av tilskuddet. 

- Tilskudd som har blitt brukt på prosjekter som lå inne i det opprinnelig vedtatte 

årsbudsjettet, men hvor prosjektet har blitt utvidet på et senere tidspunkt og tilskuddet 

har blitt brukt til å finansiere denne utvidelsen.  

- Prosjekter finansiert av vedlikeholdstilskuddet som har hatt mindreforbruk, men hvor 

dette er motsvart av merforbruk på andre prosjekter som har blitt finansiert av 

vedlikeholdstilskuddet.  

- Varekjøp eller kjøp av grunn anses å være innenfor tilskuddskriteriene dersom kjøpet 

inngikk som en naturlig del av vedlikeholds- eller oppgraderingsprosjektet og utgjorde 

en mindre andel. 

- Tilskudd som har blitt gitt til et kommunalt aksjeselskap som eier infrastruktur, anses i 

denne sammenheng ikke å være næringsvirksomhet, dvs. dette er innenfor kriteriene.  

I en del tilfeller er departementets vurdering at bruken ikke var i tråd med kriteriene. Det 

aktuelle beløpet må da i stedet brukes til nye prosjekter med tilsvarende kriterier for 

inneværende år. Av de innkomne sakene, vil dette kunne omfatte:  

- Tilskudd som har blitt brukt til å dekke merverdiavgift på tjenestekjøpene. 

- Lønn til kommunens egne ansatte, f.eks. til prosjektledelse, utførelse av vedlikeholdet 

eller bruk av kommunens maskinpark. 

- Prosjektet som er finansiert med vedlikeholdstilskudd, mottok også andre statlige 

tilskudd. 

- Tilskudd gitt til virksomheter som ikke mottar kommunale driftstilskudd.  

Revisorattestasjon og rapportering 

Departementet ber kommunene i etterkant orientere statsforvalteren om hvordan tilskuddet 

har blitt brukt. Det omfatter også de kommunene som ikke rapporterte på bruken i denne 

runden.  

For kommuner hvor resterende tilskudd utgjør mer enn 500 000 kroner, vil det være krav om 

revisorattestasjon på bruken av midlene. Etter hva departementet kan se, vil dette kunne 

omfatte Bardu, Bergen, Drammen, Larvik, Lier, Tromsø, Tysvær og Ålesund. I orientering til 

statsforvalteren legges da også revisorattestasjon ved.  

 

Med hilsen 

 

Dorottya Bognár-Lahr (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

Even Vaboen 

seniorrådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 

 

Den norske revisorforening 

Kommunesektorens organisasjon 

Norges Kommunerevisorforbund 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 

Statsforvaltaren i Rogaland 

Statsforvaltaren i Vestland 

Statsforvalteren i Agder 

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren i Nordland 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
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Adresseliste 

 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Austevoll kommune Birkelandsvegen 2 5392 STOREBØ 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Gjemnes kommune Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grue kommune Postboks 94 2261 KIRKENÆR 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Sande kommune Rønnebergplassen 17 6084 LARSNES 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
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Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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