
 

 

Vedlegg 2  

2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 

61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 

(gjeldende fra juni 2020) 

Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i 

regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).  

 

1. Krav til hvem som skal rapportere 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61 

rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge 

eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.  

 

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen 

 

• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 

Rammetildelinger.  

• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer  

senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no. 

• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter). 

• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter. 

• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.  

• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor. 

• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer 

stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  

• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.   

 

3. Rapporteringskategorier 

Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61, 

kommunale næringsfond.  

Rapporteringskategorier 

0900 – Rammetildelinger 

1110 – Direkte støtte til bedrifter  

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling  
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4. Veileder til rapporteringskategoriene  

0900 – Rammetildelinger 

Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til 

kommuner/sluttforvalter av KNF.  

1110 – Direkte støtte til bedrifter 

Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer, 

rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser,  og 

kompetansehevingstiltak for ansatte. 

 

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere 

samarbeid og nettverk. 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og 

etablererveiledning og direkte støtte til etablerere. 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling 

Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer, 

kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving, 

mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.  

 

 

 


