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Statsbudsjettet 2006 - kap. 551, post 64 Utviklingsmidler til Oppland 
fylkeskommune 
 
1. Innledning 
 
Jeg viser til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), 
til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St. prp. nr. 1 om statsbudsjettet 
2006, og til orienteringsbrev datert 10.11. 2005.  
 
I dette brevet tildeles rammen på 80,413 mill. kroner fra kap. 551, post 64 
Utviklingsmidler til Oppland, for budsjettåret 2006, på grunnlag av Stortingets 
endelige budsjettvedtak. Midlene gis som tilskudd uten tilbakebetaling. 
 
Som forsøksfylke har Oppland fylkeskommune fått økt ansvar og myndighet over 
økonomiske virkemidler som påvirker verdiskapingen og velferdsutviklingen i 
Oppland. Målet med forsøket er å fornye det regionale utviklingsarbeidet ved å: 
 

• Bedre treffsikkerheten og fleksibiliteten av regionale virkemidler for å øke 
regionenes bidrag til verdiskaping og velferd. 

• Styrke det politiske nivået regionalt og lokalt. 
 
Fylkestinget er endelig prioriteringsarena og beslutningsforum for fordeling av 
rammen på formål.  Prioriteringen skal bygge på et regionalt handlingsprogram 
utarbeidet i et forpliktende partnerskap mellom berørte statlige etater, Innovasjon 
Norge, kommuner, næringsliv og fylkeskommunen. 
 

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

Org.nr.: 972 417 858 



 
Midler fra følgende departement inngår i kap. 551, post 64:  
 
Dep/Kap Post Benevnelse Kr 
KD     281 01 Driftsutgifter – desentralisert utdanning  
KRD   551 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling     55 020 000 
 61 Næringsrettet utviklingstilskudd1  
LMD   
1149 

50 Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond     1 000 000 

MD  1426 31 Tiltak i naturvern, kulturlandskaps- og 
friluftsområder 

       311 000 

MD  1427 74 Tilskudd til friluftstiltak        160 000 
MD  1429 72.2 Vern og sikring av freda og verneverdige bygninger 

og anlegg    
    1 922 000 

ASD  634 70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak      2 000 000 
ASD 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak    18 000 000 
NHD 2421 50 Nyskaping, fond        2 000 000 
SUM      80 413 000 
 
Når det gjelder tildeling av midler fra Kunnskapsdepartementet arbeider vi med en 
avklaring på dette spørsmålet. Vi kommer tilbake til dette i en egen henvendelse.  
 
Vedlegg 1 og 2 redegjør for bruken av midlene fra h.h.v. KRD og MD. 
 
Fylkestinget kan omprioritere mellom de midlene som inngår i forsøket. Eventuelle 
omdisponeringer skal være basert på forslag fra partnerskapet.  Iverksettingsansvaret 
for de ulike fagfeltene er imidlertid det samme som før. Når rammen er fordelt, 
forvaltes midlene i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer, og det rapporteres 
på vanlig måte. Sammen med rammen vil det kunne følge med regionale føringer, 
innenfor nasjonale mål, som en regional tilpasning av virkemiddelbruken. Enheter med 
iverksettingsansvar vil derfor måtte forholde seg både til nasjonale og regionale 
føringer. 
 
Fylkeskommunen har mottatt midler til utarbeiding av et rapporteringssystem som kan 
bidra til økt kunnskap om effekter av forsøket. Dette prosjektet er nå sluttført og vi ber 
om å bli orientert om utfallet tidlig i 2006.  
 

                                                 
1 Midlene ti Oppland fylkeskommune fra kap 551, post 61 inngår i forsøket, men legges ikke inn i kap 
551, post 64. Midler fra kap 551, post 61 vil bli fordelt når departementet har beregnet den fylkesvise 
kostnadsøkningen for 2006 etter omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift.  
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Departementet minner om at Årsrapport 2005 for forsøket skal være 
utarbeidet innen 21. april 2006. 
 
Fylkeskommunenes oppgave er å fylle rollen som regional utviklingsaktør og å ta 
lederskapet i det regionale partnerskapet. Departementet vil på sin side særlig arbeide 
for bedre samordning på sentralt nivå og utvikle sin støttespillerrolle overfor 
fylkeskommunene.  
 
2. Budsjettstyring, regnskap, rapportering og dialog 
 
Overføring av midler 
Rammen vil bli overført i like store deler tre ganger i året:   
Ca. 1. februar, 1. juni og 1. oktober. KRD vil overføre midlene til samme konti som i 
2005 med mindre annen beskjed blir gitt fra fylkeskommunen. 
 
Regnskap, oppfølging og kontroll  
Det må føres eget regnskap for bruken av midlene. Regnskapet skal føres slik at det til 
enhver tid går fram hvilke aktører og hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor 
mye. Både departementet og Riksrevisjonen kan til enhver tid be om innsyn i bruken av 
midlene. 
 
Rapportering 
Det EDB-baserte rapporteringssystemet, Rapp 551.60 er endret fra og med 2006. I 
vedlegg 1 punkt 5 er det blant annet orientert om endringene i rapporteringssystemet 
og frister for de ulike rapporteringene.  
 
Halvårsrapportering  
Fylkeskommunen skal innen 1. august 2006 sende inn en kort rapportering som gir 
grunnlag for departementets rapportering til Stortinget i forbindelse med kommende 
års statsbudsjett.  Denne rapporten skal inneholde en oversikt over hvordan rammene 
er planlagt disponert på satsingsområder og på de ulike forvaltningsaktører (for 
eksempel Innovasjon Norge, Aetat, fylkesmannen, SIVA, fylkeskommunen selv og 
kommunene).   
 
3. Øvrige budsjettposter under programkategori 13.50 Regional- og 
distriktspolitikk  
 
Kap. 551, post 61, Næringsrettede utviklingstiltak
I statsbudsjettet for 2005 er det vedtatt bevilget 1 105 mill. kroner til næringsrettede 
utviklingstiltak. Denne bevilgningen skal også dekke tilsagn på 255 mill. kroner gitt i 
tilsagnsfullmakt i 2005. I tillegg kan det gis tilsagn på opptil 320 mill. kroner som 
kommer til utbetaling først i 2007. De aktuelle fylkene kan således disponere en ramme 
på 1 170 mill. kroner til nye tiltak som skal nedfelles i handlingsplan for 2006. Det vil bli 
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sendt et eget brev med endelig fordeling til fylkene når det gjelder de næringsrettede 
virkemidlene.  
 
4. Annet 
 
Kommunal - og regionaldepartementet vil i 2006 invitere fylkeskommunene og 
relevante små- og mellomstore byregioner til et spleiselag for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget om relevante byregioners sterke sider. Utredningen skal danne 
grunnlaget for diskusjon og samarbeidsprosjekter knyttet til de små- og mellomstore 
byregionenes særskilte utfordringer. I dialogen med fylkeskommunene og byregionene 
ønsker departementet å utveksle synspunkter på hvordan nasjonale myndigheter 
kan bidra til å styrke lokale og regionale initiativ.  
 
5. Avslutning 
 
Jeg ber om at fylkeskommunen orienterer partnerskapet om innholdet i dette brevet og 
ønsker fylkeskommunen og partnerskapet lykke til med utviklingsarbeidet i 2006! 
 
 
 

 
Med hilsen 

 
 
 

Åslaug Haga 
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
 
Vedlegg 1 Om bruken av midler fra Kommunal- og regionaldepartementet  
Vedlegg 2 Om bruken av midler fra Miljøverndepartementet 
Vedlegg 3 Retningslinjer for kap. 551, post 60 og kap. 552, post 72 
Vedlegg 4 Årsrapport til KRD med definisjoner 
Vedlegg 5 Ramme til aktørene 
 
Vedleggene finnes også på: http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/distrikts/bn.html 
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Kopi til:                                                                                                               
Arbeids- og inkluderingsdepartementet    
Innovasjon Norge Hovedkontoret    
Landbruks- og matdepartementet    
Miljøverndepartementet    
Norges forskningsråd    
Nærings- og handelsdepartementet    
Plan- og administrasjonsavdelingen    
Utdannings- og forskningsdepartementet (utgått)    
 
 

Side 5 


