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KMD ber om at fylkeskommunene sender en rapport på inntil fem sider. Vi oppfordrer 

fylkeskommunene til å samarbeide om rapporteringen i fylkesoverskridende satsinger.  

 

Rapporten skal inneholde: 

a. Omtale av bruken av virkemidlene fra KMD i forhold til utfordringer, mål og 

strategier for utvikling i fylket  

Omtale av sammenhengen mellom utfordringer, mål og strategier i fylket og 

hovedprioriteringene i budsjettåret. Sammenhengene mellom utfordringer, mål og 

strategier er gjerne nedfelt i planverket til fylkeskommunen. Hovedprioriteringene 

kommer også fram i tallrapporteringen fra fylkeskommunene til KMD. 

Fylkeskommunen skal i denne sammenheng vurdere om følgende problemstillinger  er 

relevant å omtale:  

• Særlige målgrupper (kvinner, unge, innvandrarar) 

• Utvikling i partnerskapsarbeidet knyttet til prioriteringer av midler over kap. 551, 

postene 60 og 61 

Fylkeskommunene skal også oppgi hvordan de regionale målene ligger innenfor de 

overordnede nasjonale målene. 

 

b. Omtale av hvordan mål og konkrete resultat er oppnådd ved de regionale 

utviklingsmidlene  

- Måloppnåelse. Fylkeskommunene skal vurdere i hvilken grad målene i 

fylkesplanen/regionale planer, som dei regionale utviklingsmidlene skulle medvirke til, 

er eller blir nådd. Fylkeskommunen må se måloppnåelsen opp imot hvor i planperioden 

en er og antall pågåande og avslutta prosjekt. Der satsinger går over flere år kan det 

være relevant å rapportere i forhold til delmål. 

Dette innebærer også en vurdering av måloppnåelse av virkemidlene over kap. 551, 

postene 60 og 61 forvaltet av nasjonale aktører. 

- Konkrete resultat. Fylkeskommunene skal rapportere på konkrete resultat fra 

prosjektporteføljer eller satsingsområder (sammenkoplet nivå) under de ulike målene. 

Det betyr at fylkeskommunene skal omtale hva som faktisk er oppnådd med midlene fra 

avslutta eller langt framskridne prosjekt og satsinger.  

Konkrete resultat av virkemiddel forvaltet av nasjonale aktører blir rapportert direkte til 

departementet. 

- Evalueringer. En kort omtale av planlagte, pågående eller avslutta evalueringer som 

omhandler virkemiddelbruken over postene 60 og 61. 

 

c. Rapportering om internkontroll og revisjon.  

Har fylkesrevisjonen hatt vesentlige merknader/funn i forhold til virkemiddelbruken 

over postene 60 og 61? Hva er innholdet i merknaden og hvordan blir merknadene fulgt 

opp?  


