
Vedlegg 2  Grunnlag for skjønnstildeling til omstilling og den  
sjablonmessige fordelingen av statlige midler til  
grenseregionalt samarbeid (tidligere Interreg) 

 
A. Grunnlag for skjønnstildeling til omstilling 
Skjønnstildelingen av midler til omstilling er basert på utfordringer i områdene i 
tabellen under, og bygger bl.a. på innspill fra fylkeskommunene. I tråd med 
ansvarsreformen er det imidlertid opp til fylkeskommunene og partnerskapene å 
disponere den tildelte rammen ut fra behov som oppstår. 

 
Fylke Kommuner 
Aust – Agder Evje og Hornes 
Hordaland  Hardanger m/Kvam/Ålvik 
Sogn og Fjordane Vågsøy, Selje 
Møre og Romsdal Nesset og Vanylven 
Sør-Trøndelag Front (Roan, Osen), Innlandet 
Nord-Trøndelag Verdal, Meråker, Front (Flatanger, Namdal), Nærøy 
Nordland Lødingen, Bø, Øksnes 
Troms Skjervøy, Lyngen, Sørreisa 
Finnmark Hasvik, Kautokeino, Gamvik, Loppa, Lebesby, Båtsfjord 
 
 
 
B. Sjablonmessig fordeling av statlige midler til grenseregionalt samarbeid  
    (mill. kr.) 
Fylke Nord ENPI1 Kvarken Sverige-

Norge2
Kattegat 

Østfold    5,95 2,50 
Akershus    5,94 2,50 
Oslo     2,50 
Hedmark    5,94  
Buskerud     2,50 
Vestfold     2,50 
Telemark     2,50 
Aust-Agder     2,50 
Vest-Agder     2,50 
Sør-Trøndelag    5,94  
Nord-Trøndelag    5,94  
Nordland 2,665 2,665 3,43   
Troms 2,665 2,665    
Finnmark 2,665 2,665    
 

                                                 
1 Grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammene av EUs 
partnerskapsprogram for samarbeid på yttergrensene 
 
2 Sverige- Norge består av tre subprogrammer. 
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