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Styringskalender/Rapportering 2005 – Frister og innhold 
 
 
 
29. april: 
 
a) SIVAs årsberetning for 2004 
KRD ber SIVA oversende årsberetningen for 2004 både per post og e-post til 
departementet.  
 
b) Tillegg til årsberetning for 2004 
Vi ber om at det rapporteres på midler bevilget i 2004 til næringshageprogrammet, 
inkubatorprogrammet, industriinkubatorprogrammet og utviklingsmidlene. 
Rapporteringen må ta utgangspunkt i mal for 2004 med de endringer SIVA har foreslått 
i brev av 29.03.2004. I tillegg må SIVA utarbeide oversikt over næringshager som 
mottar tilskudd etter avsluttet programperiode med beløp og begrunnelse.  
 
c) Statsbudsjettet for 2006 
Vi ber om at SIVA utarbeider konkret budsjettforslag for 2006 med utgangspunkt i 
rammen for 2005. Budsjettforslaget må inneholde strategier og målsettinger med 
forslag til resultatmål. Forslaget må også inneholde et punkt om eksisterende 
programmer skal videreføres på 2005-nivå, nedskaleres, økes eller utfases i 2006. 
Budsjettforslaget må også synliggjøre konsekvensene og prioriteringer ved uendrede, 
økte eller reduserte rammer. 
 
15. oktober: 
 
a) Kort statusrapport om fremdrift på programnivå i 2005 
KRD ber om en kort statusrapport for fremdriften i forhold til oppsatte planer på 
programnivå samt gi et estimat for utviklingen resten av året. Dette som 
grunnlagsmateriale for halvårsmøtet. KRD ber om at denne rapporten inneholder: 
 
Næringshageprogrammet 
 

• Forbruk av midler pr. 30.08.  
• Nye og samlede antall næringshager og bedrifter, fordelt etter distriktspolitisk 

virkeområde. 
• Grad av lokal/regional medvirkning/forankring og medfinansiering. Vi ber om 

kvalitative vurderinger omkring finansieringen av næringshager som skal ut av 
programmet. 

• Oversikt over næringshager som mottar tilskudd etter avsluttet programperiode 
med beløp og begrunnelse.  



 
Inkubatorprogrammet 
 

• Forbruk av midler pr. 30.08.  
• Nye og samlede antall inkubatorer (vertsmiljøer), desentraliserte inkubatorer 

(samarbeidsavtaler) og bedrifter, fordelt etter distriktspolitisk virkeområde. Vi 
ber om kvalitative vurderinger omkring finansieringen av inkubatorer som skal 
ut av programmet. 

 
Industriinkubator 

 
• Forbruk av midler pr. 30.08. 
• Nye og samlede antall prosjekter og bedrifter, fordelt etter distriktspolitisk 

virkeområde. Vi ber om at dette suppleres med kvalitative vurderinger. 
 
Regional innovasjon 
 

• Forbruk av midler pr. 30.08. 
• En spesifisering av hvilke prosjekter det er blitt arbeidet med. 
• Spesifisering av ressursinnsatsen etter virkeområde (A, B, C, D). 

 
 
b) Problemnotat, statsbudsjettet for 2007 og forslag til nye store satsinger 
2007 
 
Vi ber SIVA sende et problemnotat for statsbudsjettet 2007 samt forslag til store nye 
satsinger.  
 


