
Vedlegg 4 
 
 
ÅRSRAPPORT TIL KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET 
 
Årsrapporteringen til KRD er todelt, en statistikkdel og en beskrivende del. Årsrapporten skal 
gi KRD mulighet til å gi en helhetlig oversikt over virkemiddelbruken på kap. 551, post 60 for 
videre rapportering til Stortinget.  
 
Den beskrivende delen: 
Den beskrivende delen er en rapport i henhold til fylkets egne mål, strategier og 
innsatsområder. Rapporten skal være kortfattet og inneholde: 

• En redegjørelse for om innsatsen er i tråd med fastsatte mål og resultatkrav.  
• En vurdering av om innsatsen bidrar til måloppnåelse på lengre sikt, for eksempel 

basert på evalueringer. 
• Hvilke vurderinger av utfordringene i fylkene som ligger til grunn for fordeling og 

bruk av virkemidler 
• Hvordan innsatsen av virkemidler er forventet å bidra til å møte disse utfordringene.  

 
Departementet legger opp til at den beskrivende delen av årsrapporten for 2004 både skal 
dekke fylkeskommunens aktivitet og inneholde vurderinger av innsatsen til LU, kommunale 
næringsfond, Interreg og Innovasjon Norge. Det er viktig å få en vurdering av i hvilken grad 
de ulike virkemiddelaktørenes innsats har vært i tråd med fylkeskommunens føringer for 
tildelingen. Rapporten bør også inneholde opplysninger om større aktiviteter og programmer 
som er igangsatt i løpet av året. For bruken av opplysningene vises det til budsjettproposisjon 
nr. 1 (2004-2005), vedlegg 3. 
 
Statistikkdelen: 
Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på formåls-
kategorier gitt nedenfor. Denne delen gir også en oversikt over hvordan fylkets ramme er 
fordelt til de som forvalter midler på vegne av fylkeskommunene. Rapporteringen vil gi en 
samlet landsoversikt over virkemiddelbruken på aktører. 
 
Fylkeskommunene må benytte rapporteringssystemet for kap. 551, post 60 (RAPP-551.60). 
Hovedregelen er at alle tilsagn over kap. 551 post 60 skal registreres i RAPP-551.60. Unntak: 

• Innovasjon Norge: Det er utarbeidet et felles mål- og resultatstyringssystem for 
Innovasjon Norge. Av kostnadshensyn og hensynet til en effektiv forvaltning foreslås 
det at Innovasjon Norge rapporterer til fylkeskommunene basert på innovasjon Norges 
saksbehandlersystem. Etablererstipendet, andre enkeltsaker og regionale program vil 
dermed ikke inngå i RAPP-551.60. I RAPP-551.60 registreres utgående ramme og 
rammetilsagn til Innovasjon Norge som gis kategori 07. 

• Interreg: Etter inngåtte avtaler med EU må tilsagn som gis til definerte Interreg IIIA – 
program rapporteres i forhold til et eget rapporteringssystem. Interreg rapporteres 
derfor inn til fylkeskommunene i tråd med Interreg-spesifikasjonen. I 
fylkeskommunenes rapportering til departementet gjennom RAPP-551.60 ber vi om at 
det som settes av som statlig medfinansiering registreres som utgående ramme  og 
rammetilsagn. Eventuelt regionalt bidrag fra kap. 551 post 60 registreres som 
enkelttilsagn med kategori ”Interreg”. Fylkeskommunene rapporterer Interreg separat, 
parallelt med RAPP-551.60. 

• Kommunale næringsfond: Rammene settes inn på fond i kommunene. Kommunene gir 
tilsagn til enkeltprosjekt. I fylkeskommunenes rapportering til departementet gjennom 



RAPP-551.60 ber vi om at utgående ramme og rammetilsagn som bevilges til 
kommunale næringsfond registreres. Fylkeskommunene må selv bestemme hvilken 
måte kommunene skal rapportere i forhold til fylkeskommunens mål- og 
resultatstyringssystem. 

• LU (Landsdelsutvalget for Nord-Trøndelag og Nord Norge): I fylkeskommunenes 
rapportering til departementet gjennom RAPP-551.60 ber vi om at utgående ramme og 
rammetilsagn registreres.  

 
RAPP-551.60 
RAPP-551.60 er lagt opp slik at fylkene i sin registrering av tilsagn skal registrere både i 
forhold til KRDs nasjonale formålskategorier og i forhold til regionale innsatsområder. Alle 
tilsagn må registreres på DU-sone. 
Eks: 
              KRD 
 
Regionalt 

Kompetanse Omstilling Tilrettelegging for 
entreprenørskap og 
nyetablering 

Tilrettelegging for 
innovasjon og 
innovasjonssystem  

Fysisk 
tilrette-
legging 

Annet 

Innsatsomr. 1       
Innsatsomr. 2       
Innsatsomr. 3       
Innsatsomr. 4       
…….       

 
Definisjon på KRDs formålskategorier (som i tråd med ovenfor beskrevne premisser ikke 
omfatter bedriftsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge, midler til LU, Kommunale 
næringsfond eller Interreg): 
 
Kompetanse: 
Tilsagn som har kompetanseheving eller kunnskapsoppbygging som formål, eller der formålet 
er tilrettelegging for dette.  
 
Omstilling: 
Tilsagn som går til områder og/eller prosjekter i områder (kommune eller region) som står 
overfor særskilte omstillingsutfordringer. Bevilgningene skal ha som formål å styrke 
næringsgrunnlaget gjennom å bidra til å etablere lønnsomme arbeidsplasser og øke verdi-
skapingsgrunnlaget slik at området kan gi interessant sysselsetting for både kvinner og menn. 
 
Tilrettelegging for entreprenørskap og nyetablering: 
Tilsagn som har til formål å øke antall nyetableringer, entreprenørskapsbygging, 
kommersialiseringer, nyskapingsevne. 
Eks: Prosjekter som har som formål å stimulere samarbeid og læringsprosesser mellom 
næringsliv og skole/høgskole/universitet med mer, med hensikt økt motivasjon og ferdigheter 
innen entreprenørskap; Entreprenørskap i skole- og utdanningssystemet. Inkubatorvirksomhet. 
 
Tilrettelegging for innovasjon og innovasjonssystem 
Tilsagn som har som formål å øke nyskapingsevnen i næringslivet, støtte oppunder regionale 
innovasjonssystemer, stimulere aktører til samarbeid, arbeid med strukturer og system med 
tanke på økt innovasjonsevne i næringslivet. Med innovasjon menes (kilde: STEP): 
Innovasjon skjer når bedrifter setter ut i livet produkter, produksjonsmåter og måter å 
organisere virksomheten på som er nye for dem, men nødvendigvis ikke for andre bedrifter. 
Nærmere bestemt omfatter innovasjoner 

- fornyelse og utvidelse av produkt – og tjenestespekteret 



- etablering av nye metoder for produksjon, leveranser, markedsføring og distribusjon 
- endringer i ledelse, organisasjon, arbeidsforhold og kompetanse i arbeidsstokken. 

Eks: Prosjekter som har som formål å stimulere samarbeid og læringsprosesser mellom 
næringsliv og høgskole/universitet/forskningsinstitutt/rådgivere/offentlig virkemiddelapparat 
med mer. Innovasjonsprogram, nettverksbygging 
 
Fysisk tilrettelegging: 
Tilsagn gitt til bl.a. stedsutvikling, vannforsyning, tilrettelegging for næringsareal og IKT.  
 
Annet: Tilsagn som ikke passer inn under noen av formålskategoriene ovenfor. Bruk av denne 
kategorien skal begrenses mest mulig.  
 
Fylkeskommunene må etablere rutiner for rapportering mellom de som forvalter midler på 
vegne av fylkeskommunen og fylkeskommunen. Rapporteringssystemet RAPP-551.60 skal i 
tillegg til å danne grunnlag for rapportering, være en hjelp for fylkeskommunene i deres 
oppfølging av tilsagn og statistikkproduksjon og er en del av mål- og resultatstyringssystemet 
i fylkeskommunene. 
 


