
Vedlegg 5
Øvrige budsjettposter innenfor distrikts- og regionalpolitikk på 
Kommunal- og regionaldepartementets budsjett
Oversikt over bevilgningene på de ulike postene og til de ulike aktørene fremgår 
av vedlegg 4. 

Kap. 551, post 61, Næringsrettede midler til regional utvikling
I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 755 mill. kr på kap. 551, post 61. Denne 
bevilgningen skal også dekke tilsagn på 320 mill. kr gitt i tilsagnsfullmakt i 2006. 
I tillegg kan det gis tilsagn på opptil 140 mill. kr som kommer til utbetaling først 
i 2008. De aktuelle fylkene kan således disponere en ramme på 575 mill. kr for 
2007 til nye tiltak som skal nedfelles i handlingsplan for 2007. Det vil gå et eget 
brev med endelig fordeling til fylkene når det gjelder de næringsrettede 
utviklingsmidlene.

Kap. 551, post 64, Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune
I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 83,579 mill. kr på kap. 551, post 64. Post 
64 på statsbudsjettet ble opprettet i forbindelse med forsøket ”Fritt fram”. 
Oppland fylkeskommune mottar et eget tilskuddsbrev fra departementet. 

Kap. 551, post 70, Transportstøtte
For 2007 er det avsatt 375 mill. kr over kap. 551 post 70, Transportstøtte. Beløpet 
tilsvarer tilsagnsfullmakten for 2006, og skal dekke næringslivets 
transportkostnader for 2006. Det som ikke blir utbetalt til transportstøtte i 2007, 
blir overført til kap. 551, post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon 
for økt arbeidsgiveravgift. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, Nordland, i 
tråd med fastsatt forskrift. Som følge av gjeninnføringen av den differensierte 
arbeidsgiveravgiften, vil ordningen med nasjonal transportstøtte opphøre. 2007 
er derfor siste året med bevilgning på posten.

Kap 552, post 72, Nasjonale tiltak for regional utvikling 
I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 372,6 mill. kr over kap. 552, post 72. 
Hoveddelen av bevilgningen forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og 
SIVA. Rammen som forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet skal bl.a. 
disponeres til Småsamfunnssatsing, Europeisk territorielt samarbeid (Interreg 
IIIB og IIIC), Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (MERKUR), 
entreprenørskapssatsing og øvrige utviklingstiltak og pilotprosjekter. Vi viser til 
fordelingen av disse midlene som er gjort i vedlegg 4.

Departementet har i brevet til de nasjonale virkemiddelaktørene pekt på at de 
forventes å ha et aktivt forhold til regionalt nivå, i forhold til de strategiske 
prosessene som fylkeskommunen har hovedansvaret for, og som mulig 
virkemiddelaktør for regionale satsinger.



Tilskudd til kommuner som berøres av omleggingen av Forsvaret i perioden 
2005-2008 

På Forsvarsdepartementets budsjett er det over kap. 1795, post 60 satt av 
19,5 mill. kr til kommuner som berøres av den videre moderniseringen av 
Forsvaret. Moderniseringen/omleggingen vil berøre andre områder enn de som 
ble berørt i omstillingen 2002-2005. Midlene forvaltes av Kommunal- og 
regionaldepartementet og Forsvarsdepartementet og blir fordelt til berørte 
fylkeskommuner. Det vil bli sendt ut eget tilskuddsbrev til de aktuelle 
fylkeskommunene.


