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Statsbudsjettet 2015 – Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, 

kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift – Oppdragsbrev- Rammen er fastsatt til 28,7 

mill. kroner 

Tilsagn nr.: 504018 

 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 1 S (2014–2015) og Innst. 

16 S (2014–2015). I dette oppdragsbrevet gir departementet rammene til fylkeskommunene 

over kap. 551, post 61 for budsjettåret 2015. Departementet viser også til brev av 16. 

desember 2014 om fordeling av midlene i 2015 på kap. 551, post 60 Tilskudd til 

fylkeskommunene for regional utvikling. Sistnevnte brev innholder blant annet presiseringer 

av innholdet i de dokumentene som er nevnt foran, som også gjelder for denne tildelingen.   

 

2. Overordnede regionalpolitiske mål og strategier 

Regjeringen vil legge grunnlaget for å styrke vekstkraften, og sikre gode levekår i alle deler 

av landet. Regjeringen har startet arbeidet med å fornye regionalpolitikken gjennom å ha en 

bredere tilnærming. Den regionalpolitiske innsatsen skal rettes mot å utvikle samspillet og 

fellesskapet mellom byene og regionene omkring og bedre næringslivets generelle 

rammebetingelser. 

 

For å styrke vekstkraften i områder der markedsimperfeksjoner og geografiske og 

demografiske forutsetninger gir utfordringer for vekst og utvikling, skal virkemidlene under 

programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk rettes mot næringsliv og lokalsamfunn. 

Midlene skal være utløsende for gode prosjekter og for finansiering fra andre aktører. Den 

distriktspolitiske innsatsen målrettes ved å prioritere nærings- og bedriftsrettede tiltak. 



Side 2 

 

 

Departementet legger til grunn at det berørte næringslivet trekkes aktivt inn i arbeidet når det 

gjelder prioritering i bruken av midlene. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av 

nasjonale føringer og forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med 

retningslinjer.  

De nasjonale føringene gir et stort handlingsrom for regionale prioriteringer. Prioritering av 

midlene til regional utvikling skal derfor foregå i forpliktende partnerskap mellom 

fylkeskommunen, næringslivet og lokale og regionale aktører.   

 

3. Rammen for 2015 

Den totale rammen på kap. 551, post 61 er for 2015 på 360,7 mill. kroner. Beløpet omfatter 

midler til å dekke tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner som allerede er disponert i 2014, 

men som utbetales i 2015. I tillegg er det gitt en tilsagnsfullmakt på 88 mill. kroner som først 

kan utbetales i 2016. Den totale rammen for nye tilsagn er etter dette 348,7 mill. kroner. 

 

Det er særlig to årsaker til at bevilgningen er redusert sammenlignet med 2014. Som følge av 

utvidelsen av virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift, er det 26 kommuner som ikke 

skal kompenseres i 2015. Disse kommunene har fått redusert arbeidsgiveravgift med virkning 

fra 1. juli 2014. I tillegg reduseres kompensasjonsbeløpet for økt arbeidsgiveravgift noe. 

Ansvaret for bredbåndsutbygging er overført til Samferdselsdepartementet, og de midlene 

som tidligere har gått over KMDs budsjett er avviklet. 

 

Følgende kommuner er i sone 4 a (sats 7,9 prosent) 

 Troms: Tromsø.  

 Nordland: Bodø. 

Følgende kommuner er i sone 1 a (sats 10,6 pst innenfor et fribeløp, deretter 14,1 pst) 

 Nord-Trøndelag fylke: Frosta, Leksvik 

 Sør-Trøndelag fylke: Midtre Gauldal, Rissa, Selbu 

 Møre og Romsdal fylke:  Aukra, Eide, Gjemnes, Haram, Herøy, Midsund 

 Sogn og Fjordane fylke: Flora, Førde, Sogndal. 

 Hordaland fylke: Etne, Kvam, Modalen, Bømlo. 

 Rogaland fylke: Vindafjord, Finnøy 

 Vest-Agder fylke: Audnedal, Åseral, Hægebostad, Sirdal. 

 Aust-Agder fylke: Vegårshei, Iveland 

 Buskerud fylke: Sigdal 

 Oppland fylke: Gausdal. 

Rammen til Hordaland fylkeskommune er fastsatt til 28,7 mill. kroner. 

 

Tabell 1, som er vedlagt dette brevet, viser fordelingen av midlene. Av rammen på 28,7 mill. 

kroner, kan 7,2 mill. kroner først utbetales i 2016. Dette går fram av vedlagte tabell 1. 
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4. Nærmere om bruken av kompensasjonsmidlene 

Fylkeskommunen prioriterer selv mellom ulike typer innsats i samråd med sine regionale 

partnere innenfor mål, rammer og retningslinjer for posten. Målet er å få til en bred 

næringsrettet innsats, med særlig vekt på å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i områder som 

ikke fikk innført differensiert arbeidsgiveravgift på nytt, eller som fikk innført ordningen med 

høyere sats enn før 2004. Midlene skal, som hovedregel, nyttes i disse områdene med mindre 

det er enighet mellom partene om at midlene skal ha et annet geografisk nedslagsområde. Det 

kan være fornuftig med samarbeid på tvers av regioner og kommuner for å fremme en positiv 

utvikling i de områdene ordningen gjelder.  

 

5. Forskrifter og retningslinjer 

Bevilgningen som er stilt til rådighet, skal disponeres i samsvar med reglementet  

for økonomistyring i staten, Prop. 1 S (2014-2015), forskrifter og retningslinjer for  

kap. 551, postene 60 og 61, statsstøtteregelverket, brevet fra departementet av  

16. desember 2014 og presiseringer i dette oppdragsbrevet. 

 

Fra 1. januar 2014 trådde forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og reviderte 

retningslinjer for kap 551, postene 60 og 61 i kraft. Disse dokumentene er lagt ved vårt brev 

til fylkeskommunene av 16. desember 2014.   

 

Av forskriften framgår det at det fra og med 2014 er obligatorisk å benytte søknadsmodulen i 

www.regionalforvaltning.no.   

 

6. Overføring av midler 

Rammene til fylkeskommunene blir overført to ganger i 2015: ca. 1. mai og ca.  

1. oktober. Den delen av rammen som er gitt som tilsagnsfullmakt, blir utbetalt i januar 2016. 

Departementet kommer til å overføre midlene til de samme kontoene som i 2014 med mindre 

departementet får melding om at fylkeskommunen ønsker noe annet. 
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