
Vedlegg 4b: Krav til beskrivende årsrapport til KMD for midlene over kap. 551, 

postene 60 og 61 (regionale utviklingsmidler) (Sist revidert november 2014) 

 

KMD ber om at fylkeskommunen sender en rapport på fortrinnsvis inntil fem sider. For fylkes-

overskridende satsinger oppfordrer vi til felles rapportering.  Rapporten skal: 

 

a. Omtale bruken av de regionale utviklingsmidlene i forhold til utfordringer, mål og 

strategier for utvikling i fylket  

 Begrunne hovedprioriteringene i budsjettåret ut fra fylkets utfordringer, mål og 

strategier.  

 Beskrive hvordan bruken av de regionale utviklingsmidlene samsvarer med nevnte 

utfordringer, mål og strategier. 

 Beskrive hvordan fylkeskommunen har brukt partnerskapet for å prioritere bruken av 

de regionale utviklingsmidlene. 

 Vise hvordan regionale mål henger sammen med overordnede nasjonale mål. 

 Vise hoveddisponeringene for de regionale utviklingsmidlene i en tabell (eksempel): 

 

Faktisk fordeling av midler på utvalgte innsatsområder og aktører (beløp) for midlene over kap. 551, postene 

60 og 61 

 Fylkeskommune Kommuner/Regionråd Innovasjon Norge 

Regional utvikling    

Kommunale/regionale næringsfond    

Omstilling    
Interreg    

 

b. Omtale forventninger til måloppnåelse og resultat ved bruk av de regionale 

utviklingsmidlene  

Der satsinger går over flere år kan det være relevant å rapportere på foreløpige resultater. Det 

kan også være aktuelt å omtale prosjekter som er avsluttet i inneværende år, men som har fått 

tilskudd tidligere. 

 Måloppnåelse. Vurdere i hvilken grad de regionale utviklingsmidlene bidrar til å nå målene i 

fylkesplanen/regionale planer. Dette innebærer også en vurdering av måloppnåelse av de 

regionale utviklingsmidlene forvaltet av nasjonale aktører. 

 Resultat. Rapportere på resultat fra prosjektporteføljer eller satsingsområder under de ulike 

målene. Der det ikke er mulig å rapportere på resultat, skal fylkeskommunen vurdere 

hvilke programmer/aktiviteter som best treffer de regional- og distriktspolitiske 

målsettingene/regionale utfordringene. 

 Refleksjon. Reflektere rundt eventuelt manglende resultat, og forklare hvorfor målsettinger 

ikke blir nådd. Reflektere over nytte av tiltak, selv om det er vanskelig å vurdere konkrete 

resultat av tiltakene. 

 Eksempler. Gi ett eller flere eksempler på prosjekt som har hatt god måloppnåelse knyttet til 

regionens utfordringer og/eller potensialer. 

 Evalueringer. Omtale av planlagte, pågående eller avsluttede evalueringer som omhandler 

de regionale utviklingsmidlene, og oppfølgingen av disse. 

 

c. Rapportere om internkontroll og revisjon  

Har fylkesrevisjonen hatt vesentlige merknader/funn knyttet til virkemiddelbruken på 

postene 60 og 61? Hva er innholdet i merknaden og hvordan blir merknadene fulgt opp?  


