
Vedlegg 4c

Statsbudsjettet 2012 - Krav til rapportering på felles effekt- og resultatindikatorer
fra fylkeskommunene av virkemidlene fra KR1) over kap. 551, postene 60 og 61

1. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva var de overordnede målene med
prosjektet?

2. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva er prosjektets viktigste resultater og
forventede effekter?

3. Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten dersom støtten fra offentlige
instanser (I54keskommune, kommune, regionråd eller andre offentlige instanser)
hadde uteblitt?
i Li Gjennomført prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme skala og tidsskjema
2 LI Gjennomført prosjektet/aktiviteten i samme skala, men på et senere tidspunkt
3 D Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala, men med samme

tidsskjema
4 LI Gjennomført prosjektet/aktiviteten på et senere tidspunkt og i en mer begrenset skala
5 Li Prosjektet/aktiviteten ville ikke bli gjennomført
9 LI Vet ikke/Ikke relevant

4. Hvor geografisk konsentrert har eller vil prosjektet ha effekt?
i Li Helt lokal effekt (overveiende innenfor én kommune)
2 LI Effekten kom innen flere kommuner i regionen
3 EI Effekten kom i hele fylket
4 ‘Li Effekten kom i eget og andre fylker
5 LI Effekten kom i eget fylke samt andre fylker og/eller utenfor Norge
9 LI Vet ikke/Ikke relevant

5. I hvilken grad har prosjektet nådd eller vil prosjektet nå sine mål?

Harprosjektet bidratt, eller vilprosjektet bidra til
6. å stabilisere eller øke befolkningen?
7. å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser?
8. å opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til

nyetableringer?
9. okt innovasjon eller innovasjonsevne?
10. økt kompetanse (både realkompetanse og fonnalkompetanse) for

målgruppen?
11. økt tilgjengelighet (bedre veger, havner, andre transporttiltak og bredbånd)?
12. å styrke regionale sentra?
13. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller

lokaliseringsvalg for bedrifter?
14. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?



Svaralternativene i spørsmålene 5-14 graderes fra 1 — i svært liten grad til 5 — i svært stor
grad. Svaralternativ 9— vet ikke/ikke relevant.

Svar Benevning

i I svært liten grad

2 I liten grad

3 moen grad

4 Istorgrad

5 I svært stor grad

9 Vet ikke/Ikke relevant

Veiledning for utIy1ling av skjema
1. Rapporteringen gjelder prosjekter igangsatt i budsjettåret 2010 eller senere.
2. Ansvarlig prosjektieder skal rapportere inn resultatskjemaet umiddelbart etter

prosjektavslutning.
3. Når prosjektleder ikke vet hvilken effekt prosjektet har, skal svaralternativet “vet

ikke” benyttes.
4. Når prosjektleder mener spørsmålet ikke er relevant, skal svaralternativet “ikke

relevant” benyttes.
5. Programsatsninger skal deles opp i enkeltprosjekter. Når enkeltprosjekter under

programsatsninger er avsluttet, skal ansvarlig prosjektleder for
enkeltprosjektene rapportere inn resultatskjemaet umiddelbart etter
prosjektavslutning.


