
 

 

Vedlegg 4  

2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 550, 

postene 62 og 64 og kap. 553, postene 60, 61, 63 og 65  

(Sist revidert desember 2019) 

Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i 

regionalforvaltning.no. Det er fra 2020 gjort justeringer i to kategorier (1230 og 3255) og lagt til 

to nye kategorier (1255 og 2280) for å ivareta rapporteringskravene på kap. 553, post 63 Arktis 

2030.  

1. Krav til hvem som skal rapportere 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 550, postene 62 og 64,  

og kap. 553, postene 60, 61, 63 og 65, rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. 

Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge. De rapporterer direkte til departementet.  

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen 

 

 Endelige rammer på hver post 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), 

også om det er fylkeskommunen selv. 

 Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 

Rammetildelinger.  

 Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter. 

 All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer på mottaker. 

 Prosjektene skal registreres under definerte kategorier. 

 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: Urfolk, kvinner, unge, 

inkludering av innvandrere og tilflyttere, miljø, Interreg, reiseliv.   

 Alle tiltak under kap. 553, post 63 Arktis 2030 skal registreres etter FNs bærekraftsmål.  

  

http://regionalforvaltning.no/


 

 

3. Sammenstilling av rapporteringskategorier 

Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 550, post 64 og 

kap. 553, postene 60, 63 og 65. For kap. 550, post 62 og kap. 553, post 61 er det kun tillat å 

bruke kategori 0900 Rammetildelinger. 

Rapporteringskategorier 
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0800 – Administrasjons- og gjennomføringskostnader hos 

tilskuddsforvaltere 
X X X X X X 

0900 – Rammetildelinger X  X  X X 

1110 – Direkte støtte til etablerte bedrifter, eldre enn 5 år     X  X 

1150 – Tiltak under gruppemeldt transportstøtte   X     

1210 – Næringshageaktiviteter  X X   X X 

1220 – Inkubasjon X X X X X X 

1230 – Forskningsbasert innovasjon og testing av 

teknologi 
X X X X X X 

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid og klynger X X X X X X 

1255 – Klima og grønn omstilling X X   X  

1310 – Direkte støtte til bedrifter yngre enn 5 år  X  X  X 

1330 – Etablerertjenester (ikke direkte støtte til bedrifter)  X X   X X 

1350 – Tilrettelegging for entreprenørskap i 

utdanningsløpet 
X X X X X X 

1375 – Forstudier og forprosjekter for å fremme gode 

næringsmiljøer og vekstkraftige lokalsamfunn 
X  X    

2100 – Utvikling og tilrettelegging for utdannings- og 

kompetansetilbud for næringslivet 
  X X X X 

2110 – Fremme tilgang på relevant kompetanse X X X X X X 

2120 – Rekruttering av arbeidskraft X X X X X X 

2150 – Tiltak i kommuner med særlige 

kapasitetsutfordringer 
X X  X  X 

2210 – Bredbånds- og mobiltiltak og digitalisering X X  X  X 

2215 – Fysisk infrastruktur X X  X  X 

2250 – Utredningsprosjekter for transportinfrastruktur og 

rutetilbud 
X   X X X 

2280 – Sikkerhet og beredskap X X   X  

3110 – Utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud X X    X 

3210 – Utviklingstiltak i et avgrenset område  X X  X   X 

3225 – Kultur og fritid som sosiale arena  X X  X   X 

3240 – Destinasjon og reiseliv X X  X   X 

3250 – Inkludering av tilflyttere X X  X     

3255 – Bærekraftig forvaltning    X X   

 



 

 

4. Veileder til rapporteringskategoriene  

0800 – Administrasjons- og gjennomføringskostnader hos tilskuddsforvaltere 

Kategorien omfatter forvalterens egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Totalt sett 

skal kostnadene ikke utgjøre mer enn 5 pst. av midlene som fylkeskommunen mottar fra KMD. 

Kategorien skal ikke benyttes for prosjektrelaterte kostnader.  

 

0900 – Rammetildelinger 

Kategorien benyttes kun ved rammetildelinger fra fylkeskommune til sluttforvalter. 

1110 – Direkte støtte til etablerte bedrifter, eldre enn 5 år  

Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til etablerte bedrifter eldre enn 5 år, som for 

eksempel: 

- investeringer 

- rådgiving, konsulentbistand og markedsundersøkelser 

- FoU-/innovasjonsprosjekter i bedrifter 

- kompetansehevingstiltak for ansatte 

Kategorien skal ikke benyttes ved kjøp av tjenester, som for eksempel ved tiltak for å fremme 

tilgang på relevant kompetanse (se 2130). 

1150 – Tiltak under gruppemeldt transportstøtte  

Transportstøtte kan kun ytes i forbindelse med den gruppemeldte transportstøtteordningen.  

Fylkeskommunene skal sende egen rapport om transportstøtten som grunnlag for rapportering 

til ESA.  Dette gjelder alle midler brukt under ordningen med regional transportstøtte.  

1210 – Næringshageaktiviteter  

Kategorien gjelder tilskudd til næringshager og tilsvarende samlokalisering av mindre 

bedrifter for å fremme samarbeid, faglig utvikling og økt verdiskaping i distriktsområder med 

tynne næringsmiljøer.  

1220 – Inkubasjon 

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i 

eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, 

kapital og nettverk. Inkubatorene skal fremme bedriftenes evne til innovasjon og vekstkraft og 

skape flere levedyktige bedrifter. Inkubatoren er tilknyttet større industribedrifter, 

universiteter/høyskoler eller forskningsmiljøer.  

1230 – Forskningsbasert innovasjon og testing av teknologi 

Forskningsbasert innovasjon inkluderer aktiviteter som skal 

- styrke forskningstilbudet for næringslivet 

- mobilisere næringslivet til mer forskningsbasert innovasjon  

- øke mobiliteten mellom forskning og næringsliv  

- styrke kunnskapsgrunnlaget for forskningsbasert innovasjon 

- styrke det regionale samarbeidet mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale 

myndigheter.  



 

 

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid og klynger 

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

samarbeid og nettverk.   

Kategorien omfatter også aktiviteter for å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklings-

aktiviteter i klynger, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og bedriftenes 

innovasjonsevne og konkurransekraft.  

1255 – Klima og grønn omstilling  

Kategorien brukes til finansiering av tiltak som bidrar til ny operativ kunnskap om og 

konsekvenser av klimaendringer og grønn omstilling. 

1310 – Direkte støtte til bedrifter yngre enn 5 år 

Kategorien omfatter direkte støtte til nyetableringer eller bedrifter som er yngre enn 5 år, som 

for eksempel: 

- investeringer 

- rådgiving, konsulentbistand og markedsundersøkelser 

- FoU-/innovasjonsprosjekter i bedrifter 

- kompetansehevingstiltak for ansatte 

1330 – Etablerertjenester (ikke direkte støtte til bedrifter)  

Kategorien omfatter etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og etablererveiledning. 

1350 – Tilrettelegging for entreprenørskap i utdanningsløpet 

Kategorien omfatter ungt entreprenørskap, utvikling av elev-, ungdoms- og studentbedrifter, og 

annen kompetansehevende samarbeid mellom grunn- og videregående skoler og høyere 

utdanning og næringslivet der økte ferdigheter i entreprenørskap er formålet.  

1375 –    Forstudier og forprosjekter for å fremme gode næringsmiljøer og 

vekstkraftige lokalsamfunn  

Kategorien åpner for prosjekter som er i en tidlig utviklingsfase, og som er i overenstemmelse 

med målformuleringene for kap. 550, post 60 og 64. Størrelsen på tilskuddsbeløp fra 

fylkeskommunene begrenses til 500 000 kroner.  

 

2100 Utvikling og tilrettelegging for utdannings- og kompetansetilbud for 

næringslivet 

Kategorien omfatter tiltak  for å utvikle relevante kompetansetilbud og utdanninger som 

dekker næringslivets behov. Dette gjelder 1) desentralisert utdanning, herunder nettbaserte 

undervisningstilbud, 2) utvikling av undervisningsopplegg og opplæringsplaner for nye 

studietilbud og for relevant (formelle eller uformelle) etter- og videreutdanning og 3) annet 

skole-/næringslivssamarbeid som fremmer kompetanseheving i bedrifter. Tilpassede tilbud for 

økt digitaliseringskompetanse inngår.  

  



 

 

 

2110 – Fremme tilgang på relevant kompetanse  

Kategorien omfatter mobiliseringstiltak for å kartlegge kortsiktige og langsiktige 

kompetansebehov. Tiltakene kan omfatte kartlegging av kompetansebehov i bedriftene, 

forstudier og forsøk, samlinger og dialog med kompetanse- og næringsmiljøer lokalt regionalt 

eller internasjonalt. Kartlegging av digitaliseringskompetanse i næringsmiljøer inngår.   

2120 – Rekruttering av arbeidskraft 

Kategorien omfatter tiltak som fremmer rekruttering av relevant arbeidskraft til regionen. 

Dette gjelder tiltak som trainee-ordninger, hospitering, incentiver for å rekruttere kvalifisert 

arbeidskraft til regionen, markedsføring av jobbmuligheter og tiltak for profilering og 

markedsføring av et område, som” flytt-hit” -kampanjer.  

2150 – Tiltak i kommuner med særlige kapasitetsutfordringer 

Kategorien omfatter tiltak som retter seg mot kommuner med særlige utfordringer knyttet til 

utviklingskapasitet og –kompetanse. Innsatsen skal brukes til styrke kommunens evne til å 

mobilisere og samarbeide med lokale aktører og egne sektorer. Midlene kan ikke brukes til 

lovpålagte oppgaver eller normal drift.  

2210 – Bredbånds- og mobiltiltak og digitalisering  

Kategorien omfatter bredbåndsprosjekter, mobildekningsprosjekter og andre prosjekter 

knyttet til økt bruk av IKT og digitalisering i offentlig og privat virksomhet. 

2215 – Fysisk infrastruktur 

Kategorien omfatter investeringer i fysisk infrastruktur, som blant annet støtte til kai/havner 

for ferger og persontransport og fysisk tilrettelegging av kommunale næringsarealer..  

Kategorien omfatter tilhørende vegframføring, utbygging av jernbanesidespor og 

industrikaier/sjeté i tilknytning til næringsarealer som bygges ut i kommunal regi.  

Kategorien omfatter støtte til nye vannverk/renseanlegg (eller utvidelse av eksisterende) som 

påfører abonnentene store kostnader pga. lavt markedsgrunnlag. Kategorien omfatter ikke 

driftskostnader og utskifting/rehabilitering av ledningsnett. 

2250 – Utredningsprosjekter for transportinfrastruktur og rutetilbud 

Kategorien omfatter forprosjekter og utredninger av tiltak og utvikling av rutetilbud. 

2280 – Sikkerhet og beredskap 

Kategorien omfatter tiltak som:  

- bidrar til ny operativ kunnskap om forebygging og håndtering av forurensing og 

ulykker 

- bidrar til økt kapasitet til å håndtere forurensing og ulykker 

3110 – Utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud 

Kategorien omfatter støtte til utvikling av dagligvarebutikker og drivstofftilbud.  

  



 

 

 

3210 – Utviklingstiltak i et avgrenset område 

Kategorien omfatter tiltak som:  

- generell kommunal sentrumsoppgradering, som miljøgate-, opprustnings- og andre 

fysiske stedsutviklingstiltak 

- utredninger/forprosjekter hvor fysiske investeringer vurderes  

Kategorien skal ikke benyttes når tiltaket er rettet mot utbedring av fysisk infrastruktur (2215), 

eller når det er rettet mot kultur og fritid som sosial arena (3225).  

3225 – Kultur og fritid som sosial arena 

Kategorien omfatter innsats for økt samfunnsdeltakelse blant tilflyttere og lokal befolkning. 

Kategorien omfatter planlegging og fysiske investeringer i folkehelsetiltak som for eksempel 

friluftsliv- og fritidsaktiviteter. Kategorien omfatter:  

- kulturfestivaler, -arrangementer og andre kulturtilbud for lokalbefolkningen 

- idrettsstevner, -arrangementer og andre idrettstilbud for lokalbefolkningen 

Kategorien omfatter ikke støtte til nasjonale kultur-/idrettsarrangementer. 

3240 – Destinasjon og reiseliv 

Kategorien omfatter: 

- tiltak for områdeprofilering og markedsføring av et område 

- utvikling av opplevelsestilbud med turister og besøkende som målgruppe 

- tilrettelegging for turistkontorer og lignende (ikke bygninger) 

3250 – Inkludering av tilflyttere 

Kategorien kan brukes for tiltak som bidrar til inkludering av tilflyttere i kommuner med 

særlige distriktsutfordringer. Kategorien skal ikke benyttes når tiltak er rettet mot kultur og 

fritid som sosiale arena (3225) eller tiltak som fremmer tilgang på relevant kompetanse (2130). 

3255 – Bærekraftig forvaltning  

Kategorien omfatter innsats som bidrar til ny operativ kunnskap om bærekraftig forvaltning av 

naturressurser. 

 

 


