
  

    

 
 
 
 
 
Alle fylkeskommuner,  
Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontorer) 
Selskapet for industrivekst 
Forskningsrådet 
 
 

 
Deres ref Vår ref Dato 
 04/3115-2 KM 6.10.2004 
 

ORIENTERINGSBREV VEDRØRENDE FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2005. 
PROGRAMKATEGORI 13.50 REGIONAL OG DISTRIKTSPOLITIKK – 
FORELØPIGE RAMMER 
 
I Innledning 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vil med dette informere om regjeringens 
budsjettforslag over programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk og foreløpig 
fordeling av budsjettrammer til virkemiddelaktørene. For nærmere informasjon vises til 
St.prp. nr. 1 (2004-2005). Endelig tilsagnsbrev vil bli sendt ut etter at budsjettet er vedtatt av 
Stortinget. Orienteringsbrevet er derfor å betrakte som et planleggingsgrunnlag.  
 
II Rammer og nye forslag i 2005 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2005 en samlet bevilgning på  2 316, 6 mill. kr 
over programkategori 13.50, inkludert kompensasjonstiltak for økt arbeidsgiveravgift.  
 
Innenfor den samlede bevilgningen foreslås 1 012 mill. kr lagt til den regionale rammen og 
fordelt til fylkeskommunene. Til nasjonale tiltak for regional utvikling foreslås en ramme på 
269,3 mill. kr. Det foreslås også å bevilge 8 mill. kr til kunnskapsutvikling, informasjon mv. 
Oppland fylkeskommune tildeles en ramme på 76,8 mill. kr. Det er ikke foretatt vesentlige 
endringer fra tidligere år i fordelingen mellom regional og nasjonal ramme  for de ”ordinære” 
midlene.  
 
Til næringsrettede utviklingstiltak som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift foreslår 
regjeringen en bevilgning på 755 mill. kr, og til transportstøtte 195,5 mill. kr.  Forslag til 
fordeling av rammene er å finne i vedlegg 1 og vedlegg 2. 
 
Det er for 2005 avsatt 50 mill. kr over kap. 551, post 60 til en tiltakspakke for å møte de 
særlige omstillingsutfordringene i Årdal og Høyanger kommuner i Sogn og Fjordane. Denne 
bevilgningen er en oppfølging av budsjettavtalen i forbindelse med revidert budsjett for 2004, 
jf. Innst. S. nr. 250 (2003-2004). Regjeringen foreslår også å sette av et beløp over kap. 552, 
post 72 slik at Innovasjon Norge kan vurdere planene om en aktuell bedriftsetablering i Årdal. 
Forutsetningen for en slik støtte er at tiltaket også blir prioritert i det regionale partnerskapet 
og at støtten ligger innenfor statsstøtteregelverket.   
 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: 22 24 90 90, Telefaks: 22 24 27 40 

Org.nr.: 972 417 858 



III Overordnede regional- og distriktspolitiske mål og strategier 
Sammenliknet med inneværende år er det i statsbudsjettet for 2005 ikke foretatt noen 
endringer i mål, målgrupper, strategier m.v. for regional- og distriktspolitikken, ei heller i mål 
eller føringer for den enkelte budsjettpost over programkategori 13.50.  
 
Regjeringen vil legge frem ny stortingsmelding om regional- og distriktspolitikken våren 
2005. Meldingen vil bygge på kommunalministerens redegjørelse for Stortinget våren 2002 
som særlig vektla arbeidet med bedre rammebetingelser for verdiskaping, innsats for økt 
nyskaping, utvikling av vekstkraftige regioner og desentralisering. De mål og strategier som 
er trukket opp i redegjørelsen, danner en ytre ramme for fylkeskommunenes arbeid og virke-
middelaktørenes operative virksomhet.  
 
IV Rammer og nye føringer for de enkelte tilskuddspostene  
 
Kap 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 

Det er ingen endringer i de mål som tidligere er trukket opp for bruk av midler over denne 
posten. Det vil likevel om kort tid bli sendt ut nye retningslinjer for bruk av midlene med en 
del oppdateringer av teknisk karakter.    
 
Regjeringen foreslår å bevilge 1 012 mill. kr over denne tilskuddsposten i 2005, som i sin 
helhet fordeles til fylkeskommunene. Fylkenes rammer blir fastsatt etter både objektive og 
skjønnsmessige kriterier. Det arbeides med å redusere omfanget av skjønnsmessig fordelte 
midler. Flere omstillingsprogram med statlige forpliktelser fra før ansvarsreformen fases ut 
i løpet av 2004. Skjønnspotten til omstilling er derfor i noen tilfeller redusert. På den annen 
side er det tatt høyde for innrapporterte, forventede omstillingsutfordringer i andre fylker. 
Som del av dette er det for eksempel lagt inn 5 mill. kr til Nordland fylkeskommune for å 
møte mulige omstillingsutfordringer i Mo i Rana.  Det vil bli tatt initiativ til en egen prosess 
for å utvikle nye framgangsmåter for hvordan særskilte omstillingsutfordringer kan avdekkes. 
For  Sogn og Fjordanes vedkommende vises det til regjeringens budsjettavtale i forbindelse 
med revidert statsbudsjett 2004.  
 
I grunnlaget for fylkesfordelingen av midler har departementet tatt hensyn til  
forvaltningsansvaret for aktuelle Interreg IIIA-program. De fleste Interreg-programmene  
strekker seg utover det fylket som har forvaltningsansvaret. Departement forutsetter at  
fylkeskommunene samarbeider om finansieringen av de enkelte programmene. Departementet 
vil gjennom skjønnstildelingen for 2005-2006 medvirke til at Norge gjennom 
fylkeskommunene kan oppfylle forpliktelsene til medfinansiering av Interreg IIIA.  
 
Fylkesfordelingen av den foreslåtte rammen, samt forholdet mellom objektive og 
skjønnsmessige kriterier for fordeling, framgår av vedlegg 2. Departementet vil understreke at 
skjønnstildelingene ikke er øremerkinger. 
 
Erfaringene fra første år med ansvarsreformen viser at det fortsatt er behov for å forbedre  
rapporteringsrutinene. Departementet viser til erfaringsseminaret med fylkeskommunene og 
Innovasjon Norge i juni 2004 der behovene for videreutvikling ble presisert. Departementet 
vil allerede i høst ta initiativ til et samarbeid for å sikre bedre kvalitet på både den verbale og 
den tallmessige rapporteringen. Det legges også opp til en egen samling i forkant av fristen 
for årsrapporten for 2004 for å følge opp disse problemstillingene. Departementet legger opp 
til at den skriftlige delen av årsrapporten for 2004 både skal dekke fylkeskommunenes 
aktivitet og inneholde vurderinger av innsatsen til LU, kommunale næringsfond, Interreg og 
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Innovasjon Norge for 2004, med tanke på om de ulike virkemiddelaktørenes innsats har vært i 
tråd med fylkeskommunens føringer for tildelingen. 
 
Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak – kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift 
 
Regjeringen legger til grunn at berørte regioner skal kompenseres fullt ut, og det er satt i verk 
flere tiltak for å sikre dette. Departementet vil understreke næringslivets viktige rolle i 
gjennomføring av disse tiltakene.    
 
Regjeringen har foreslått en bevilgning på 755 mill. kr på denne posten. Denne 
bevilgningen skal også dekke tilsagn på 215 mill. kr gitt i tilsagnsfullmakt over budsjettet for 
denne posten i 2004.  I tillegg kan det gis tilsagn for opptil 255 mill som kommer til 
utbetaling først i 2006. De aktuelle regionene kan således disponere en ramme på 795 mill. kr 
for 2005.    
 
Utfasingen av overgangsordningen fører til at flere områder får økt arbeidsgiveravgift fra 
2005. Det er tatt høyde for dette i totalrammen for posten, men det arbeides fortsatt med å 
beregne den regionale fordelingen av kostnadsøkningene og hvor mye av denne som vil 
kunne kompenseres gjennom transportstøtteordningen. Departementet vil komme tilbake med 
ytterligere informasjon om dette i et eget skriv.  
 
Kap. 551 post 64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune. ”Fritt fram.”  
 
Regjeringens forslag til ramme til Oppland fylkeskommune er 76,8 mill. kroner. Dette 
representerer en nedgang ift. 2004 som hovedsakelig skyldes utfasing av omstillingsprogram. 
Rammen på 76,8 mill. kr dekker både midler fra kap. 551, post 60 over KRDs budsjett og 
midler fra andre departementer.  Se vedlegg 3.  
 
Kap. 551 post 70 Transportstøtte  
  
I forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften 1. januar 2004, har 
regjeringen innført  en nasjonal transportstøtteordning. Målet med transportstøtten er å 
stimulere til økonomisk vekst i næringssvake områder. Dette gjøres gjennom å redusere de 
konkurransemessige ulemper som følge av lange transportavstander og vanskelige 
transportforhold og spredt bosetting i enkelte distrikter. Ordningen skal kompensere for en del 
av merkostnadene til transport som påføres bedrifter som ligger perifert i forhold til mer 
sentrale områder. Støtte kan gis til industriforetak innenfor ordningens geografiske 
virkeområde. Innovasjon Norge, Bodø, forvalter ordningen for departementet i henhold til 
fastsatt forskrift.  
 
I statsbudsjettet for 2005 foreslås det avsatt 195,5 mill. kr over en ny budsjettpost, kap. 551 
post 70, Transportstøtte. Midlene skal dekke transportkostnader som påløper i 2004, og som 
skal refunderes i 2005.  
 
Kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 
Regjeringen foreslår en bevilgning på 269,3 mill. kr over posten i 2005. Innenfor denne 
rammen er det lagt opp til at til sammen 195 mill. kr blir avsatt til bestemte 
programmer/programområder i Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De øvrige 
midlene er avsatt til programmer og tiltak i regi av departementet, bl.a. Interreg IIIB og IIIC,  
Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (MERKUR), entreprenørskapssatsing og 
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øvrige utviklingstiltak  og pilotprosjekter. Denne rammen vil også bli benyttet til å utvikle et 
program for en satsing på Centre of Expertise. Departementet vil om kort tid invitere 
virkemiddelaktørene til videre arbeid med dette programmet, inkl. igangsetting av inntil to 
ytterligere pilotprosjekter. 
 
Grunnlag for rammefordelingen til IN, SIVA og Forskningsrådet.  
 
Rammefordelingen baserer seg på videreføring av igangværende program og mottatte 
budsjettinnspill. Det er ikke lagt opp til noen endring i fordelingen mellom nasjonal og 
regional ramme når det gjelder finansiering av programmene. I noen grad er det også tatt 
høyde for at det kan bli satt i gang nye tiltak.  
 
Som en oppfølging av tidligere signaler og i lys av noe reduserte budsjettrammer, mener  
departementet det er nødvendig å gjennomføre en nedskalering av og omprioritering mellom 
programmer allerede fra 2005. Det gjelder særlig programmer som i begrenset grad gir 
virkninger i det distriktspolitiske virkeområdet. FORNY og BIT er eksempler på dette.  
 
Departementet inviterer IN, SIVA og Forskningsrådet til å diskutere fordelingen av midler på 
programnivå på høstens halvårsmøter. Vi ber derfor om at det i god tid før disse møtene 
sendes inn kommentarer til foreslått område- og programfordeling av midlene og en analyse 
av hvordan programinnsatsen bidrar til å realisere målene og strategiene i regionalpolitikken. 
Innovasjon Norge bes også fremme forslag om fordelingen av sine midler på programnivå.  
 
Det er spesielt viktig at aktørene har en klar bevissthet i forhold til utfasing eller 
regionalisering av programmer. Vi ber samtidig om å bli orientert, innenfor samme frist, om 
virkemiddelaktørenes arbeid med å gjennomgå egen programportefølje ut fra et 
brukerperspektiv.  
 
Etter departementets syn er det viktig at de enkelte innsatsområdene og programmene faller 
godt sammen med politikkområdets strategier og rammene for postene. Programinnsatsen vil 
derfor bli gjort til gjenstand for en grundig vurdering i kommende regionalmelding våren 
2005, bl.a. på grunnlag av den strategiske analysen av nasjonale program som sluttføres denne 
høsten.  
 
Eventuelle nye nasjonale program må også ta utgangspunkt i regjeringens mål om sterkere 
fokus på regional innovasjon og nyskapning.   
 
SIVA,  samlet økonomisk ramme  54 mill kr *)  
 
Satsingsområder                          Fordeling 2005 
Næringshager      23 mill kr 
Inkubatorprogrammet    18 mill kr 
Industriinkubatorer    10 mill kr 
Regional innovasjon og nettverk    3 mill kr 
 
*) I tillegg kommer 3,5 mill. kr til programmet Industriinkubatorer som vil bli tildelt over 
Statsbudsjettet for 2004. Dette vil bli fulgt opp i eget brev til SIVA. 
 
Fordelingen baserer seg på at Næringshageprogrammet utgiftsmessig nådde sin topp i 2003 
og er inne i en utfasingsperiode. Det er tatt høyde for noe midler til ”exit” for de første 
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næringshagene som går ut av programmet. Det forutsettes at SIVA ikke går inn i nye 
kontrakter med næringshager som binder opp utgifter ut over 2005.  
 
For Inkubatorprogrammet legges det ikke opp til vesentlige endringer i 2005 i forhold til 
foreliggende planer. Departementet forutsetter at det innenfor denne rammen utvikles flere 
distribuerte inkubatorer.  
 
Departementet har tatt høyde for økt aktivitet på programmet Industriinkubator i 2005. 
Samfinansiering med regionale/lokale myndigheter og private selskaper bør danne grunnlag 
for at det innenfor den samlede rammen er mulig å gå inn i flere nye prosjekter i 2005. 
 
Arbeidet med utvikling av regionale utviklingsselskaper forutsettes videreført, innenfor 
redusert ramme.   
 
IN,  samlet økonomisk ramme 105,5 mill kr 
 
Satsingsområder                 Fordeling 2005
Entreprenørskap      39 mill kr 
Kommersialisering      25 mill kr 
Kompetanse       12 mill kr 
Innovasjonssystemer og regional omstilling           27,5 mill kr 
Svalbard        2 mill kr 
 
Fordelingen baser seg på en sterkere vektlegging av entreprenørskap ift. øvrige  
satsingsområder.  Satsingsområdet Entreprenørskap omfatter satsinger/programmer/tiltak som 
bl.a. Entreprenørskap i verdensklasse, inkubatorstipend, etablererstipend Svalbard, Fram  
entreprenør mv.  Entreprenørskap i verdensklasse er Innovasjon Norges nye satsing på feltet,  
der nasjonale midler tenkes brukt til nasjonale prosjekter, koordinering og utvikling av 
tilbudet. Området Kommersialisering skal dekke NT-, men også FORNY-programmet, mens 
området Kompetanse vil dekke i-VEL-programmet, kvinner i Fokus m.v.  I-VEL (Innovasjon 
gjennom Vekst Evne og Læring) er Innovasjon Norges nye tilbud på for å fremme 
innovasjonskompetanse. Området Innovasjonssystemer skal bl.a. dekke satsingen innenfor 
programmet ARENA og andre nasjonale innovasjonssystemer 
 
Departementet legger opp til at INs  arbeid med regional omstilling videreføres. For 2005 er 
det satt av en ramme på 2 mill kr til bedriftsprosjekter på Svalbard.  
 
Forskningsrådet,  samlet økonomisk ramme 35,5 mill kr.*) 
  
Programmer              Fordeling 2005 
FORNY                           12,5 mill kr 
VS2010                             5,0 mill kr 
MOBI                              15,5 mill kr 
KUNI                                2,5 mill kr 
 
*) I tillegg kommer 3 mill. kr til programmet Kompetansemegling som vil bli gitt over  
Statsbudsjettet for 2004. Dette vil bli fulgt opp i eget brev til Forskningsrådet. 
   
Midler til FORNY-programmet forutsetter at departementet og Forskningsrådet finner en 
omforent løsning på spørsmålet om geografisk fordeling,  jf. tidligere kontakter om en mulig 
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høgskolesatsing. For øvrig er det ikke lagt opp til større endringer i innretning og fordeling 
mellom programmene i regi av Forskningsrådet.  
 
Oppfølging og kontroll  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har i St.prp. nr. 1 formulert mål og delmål for innsatsen 
innenfor programkategori 13.50 og de enkelte budsjettpostene. Tidligere utarbeidede 
program- og aktivitetsbeskrivelser, oppfølgingskriterier og resultatkrav skal fortsatt ligge til 
grunn for rapporteringen til departementet. Det legges ikke opp til større endringer på dette 
området, heller ikke i forhold til de frister som gjelder for rapportering på 2004-midlene og 
første halvår 2005.   
   
Departementet vektlegger at de nasjonale virkemiddelaktørene i økende grad må argumentere 
for hvorfor ulike satsinger bør være nasjonale. Det er spesielt viktig at aktørene har en klar 
bevissthet i forhold til utfasing eller regionalisering av programmer. For å bidra til å styrke  
verdiskapningen i hele landet, men spesielt i distriktene, ber vi om at aktørene  forholder seg  
aktivt til regionale partnerskap og fylkeskommunene. Dette gjelder særlig  i forhold til 
strategiske prosesser, gjennom deltakelse i utformingen av nye program og som mulige 
operatører for gjennomføring av programmene.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Erna Solberg 
 
 
 
3 vedlegg 
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                                                                                                                                    Vedlegg 1   

        Foreløpige tilsagnsrammer for 2004 ( mill kr) 
 

Kap  Post Betegnelse  KRD FK SIVAIN  Forsknings-
rådet 

Totalt 

551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
552 

 
 
60 
 
61 
 
 
64     
 
70 
 
 
21 
 
 
72 

Regional utvikling og 
nyskaping 
Tilskudd til fylkeskommuner 
for regional utvikling 
Næringsrettede utviklingstiltak, 
kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift 
Utviklingsmidler til Oppland 
fylkeskommune 
Regional transportstøtte 
 
Nasjonalt samarbeid for 
regional utvikling 
Kunnskapsutvikling, 
informasjon mv 
Nasjonale tiltak for regional 
utvikling 

 
 
 
 
 
 
755 1
 
    
195,5 
 
    
    
 
    8 
   
  74,32

 
 
 
1 012 
 
 
 
     76,8
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
  54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
      
       35,5 

 
 
 
1 012 
 
    
   755 
     76,8   
    
    195,5 
       
        
        
 
        8 
 
    269,3   

   Sum Virkemiddelaktør 1 033,8 1 088,8 105,5 54 35,5 2 3166,6 
 

                                                 
1 Fylkeskommunenes planleggingsramme er på 795 mill. Det kan gis tilsagn for inntil 215 mill.kr som først kommer til utbetaling i 2006  
2 Inkl. midler til evt. bedriftssatsing gjennom Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane 



Vedlegg 2

2005 FYLKESFORDELING AV KAP. 551, POST 60 TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER FOR REGIONAL UTVIKLING

Tall i mill. kr
Objektivt Skjønn Totalt
objektiv 
fordeling 
inkludert 
garantibeløp Omstiling Interreg IIIA LU

Fordeling 
skjønn

Total fordeling 
inkludert 
garantibeløp

Oslo 5.40 0.00 5.40
Akershus 5.40 0.00 5.40
Østfold 5.40 11.30 11.30 16.70
Vestfold 5.40 0.00 5.40
Hedmark 49.65 3.50 11.30 14.80 64.45
Oppland *
Buskerud 17.75 0.00 17.75
Telemark 39.10 0.00 39.10
Aust-Agder 9.26 4.50 4.50 13.76
Vest-Agder 12.57 0.00 12.57
Rogaland 18.23 0.00 18.23
Hordaland 40.33 10.50 10.50 50.83
Sogn og Fjordane 54.35 56.00 56.00 110.35
Møre og Romsdal 69.04 7.50 7.50 76.54
Sør-Trøndelag 51.72 5.50 10.10 15.60 67.32
Nord-Trøndelag 65.12 12.50 2.00 14.50 79.62
Nordland 177.88 11.00 4.80 2.00 17.80 195.68
Troms 111.38 8.40 2.00 10.40 121.78
Finnmark 76.62 20.00 12.50 2.00 34.50 111.12
sum 814.60 131.00 58.40 8.00 197.40 1,012.00

Objektive kriterier:
1.  Vekting av folktetall innenfor det distriktspolitiske virkeområdet: Sone A *0,6, sone B *0,45, sone C *0,35, sone D *0,10
2.  Hvert fylke er garantert en bevilgning på 5,4 mill. kr

* Rammen til Oppland inngår i forsøket "Fritt fram" og bevilges over kap. 551, post 64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune



                                                                                                                                  Vedlegg  3 
 
 
Oversikt over samlet bevilgning til ”Fritt fram” i 2005  
 
Dep Kap. Post Benevnelse  i 1000 kr 
UFD 281 01 Driftsutgifter    1 500 
LD 1149 50 Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond (LUF)    1 000 
MD 1426 31 Tiltak i naturvern-, kulturlandskap- og friluftsområder       300 
MD 1427 74 Tilskudd til friluftstiltak       150 
MD 1429 72 Vern og sikring av fredete og verneverdige bygninger 

og anlegg 
   1 850 

ASD 634 70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak    2 000 
ASD 634 71 Spesielle arbeidsmarkedtiltak  18 000 
NHD 2421 50 Nyskapning, fond    2 000 
KRD 551 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling  50 000 
KRD 551 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt 

arbeidsgiveravgift1
 

   Sum  76 800 
 

                                                 
1 Midlene til Oppland fra kap 551, post 61 inngår i forsøket, men ikke i kap 551, post64 




