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Statsbudsjettet 2014 – Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, 

kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift – Oppdragsbrev – Rammen er fastsatt til  

2,4 mill. kroner. 

Tilsagn nr.: 504016 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Prop 1 S (2013-2014), Prop. 1 S 

Tillegg (2013-2014) og Innst.16 S (2013-2014). I dette oppdragsbrevet gir departementet 

rammene til fylkeskommunene over kap. 551 post 61 for budsjettåret 2014. 

Departementet viser også til brev av 17. desember 2013 om fordelingen av midlene i 

2014 på kap. 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommunene for regional utvikling. 

Sistnevnte brev inneholder blant annet presiseringer av innholdet i de dokumentene 

som er nevnt foran, som også gjelder for kap. 551 post 61 Næringsrettede midler for 

regional utvikling.   

2. Overordnede regionalpolitiske mål, strategier og målstruktur 

Regjeringens overordnede regionalpolitikk fremgår av Sundvoldenplattformen. Regjeringen 

vil legge til rette for vekst i hele Norge, styrke vekstkraften der den er og samtidig gi grunnlag 

for gode levekår i alle deler av landet. Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner er et 

næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Det 

viktigste distriktspolitiske virkemiddelet er derfor gode rammebetingelser for næringsliv, 

innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen viser i den forbindelse til forslagene om økte 

bevilgninger til samferdsel og forslagene om skattelettelser som er vekstskapende og som vil 

styrke det private eierskapet. Robuste kommuner med sterkere fagmiljøer er også viktig for å 

sikre gode levekår i hele landet. 
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Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene i forvaltingen av kap. 551, post 61 prioriterer 

bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i 

fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot 

næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. 

Fylkeskommunene skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir 

best resultater. Det skal sikres god forankring av fylkeskommunens prioriteringer i det 

regionale partnerskapet.  

 

3. Rammen for 2014 

Den totale rammen på kap. 551, post 61 er for 2014 på 505,3 mill. kroner. Beløpet omfatter 

blant annet midler til å dekke tilsagnsfullmakten på 100 mill. kroner som allerede er disponert 

i 2013, men som blir utbetalt i 2014. I tillegg er det gitt en tilsagnsfullmakt på 100 mill. 

kroner som først kan utbetales i 2015.  

 

Fra og med 2014 skal det tidligere omtalte restbeløpet gå til bredbåndsutbygging og forvaltes 

av Post- og teletilsynet, sammen med midlene på kap. 1380, post 71 Tilskudd til 

bredbåndsutbygging, over Samferdselsdepartementets budsjett. Nærmere informasjon om 

forvaltningen av disse midlene vil bli sendt ut fra Post- og teletilsynet.  

 

Rammen til Buskerud fylkeskommune er fastsatt til 2,4 mill. kroner. 

Tabell 1 som er vedlagt dette brevet, viser fordelingen av kompensasjonsmidlene. Av rammen 

på 2,4 mill. kroner, kan kr. 540 000 mill. kroner først utbetales i 2015. Dette går fram av 

vedlagte tabell. 

 

Bevilgningen som er stilt til rådighet skal disponeres i samsvar med reglementet for 

økonomistyring i staten, Prop. 1 S (2013-2014), retningslinjene for kap. 551 postene 60 og 61, 

statsstøtteregelverket, brevet fra departementet av 17. desember 2013 og presiseringer i dette 

oppdragsbrevet.  

 

4. Nærmere om bruken av kompensasjonsmidlene. 

Fylkeskommunen prioriterer selv mellom ulike typer innsats i samråd med sine regionale 

partnere innenfor mål, rammer og retningslinjer for posten. Målet er å få til en bred 

næringsrettet innsats, med særlig vekt på å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i områder som 

ikke fikk innført differensiert arbeidsgiveravgift på nytt, eller som fikk innført ordningen med 

høyere sats enn før 2004. Midlene skal, som hovedregel, nyttes i disse områdene med mindre 

det er enighet mellom partene om at midlene skal ha et annet geografisk nedslagsområde. Det 

kan være fornuftig med samarbeid på tvers av regioner og kommuner for å fremme en positiv 

utvikling i de områdene ordningen gjelder.  

 

5. Bredbåndsmidler (restmidlene) 

Vi viser til det som er nevnt under punkt 3 i dette brevet. 

 

Når det gjelder restmidler fylkeskommunene har igjen fra tidligere års bevilgninger, kan disse 

forvaltes etter de retningslinjer som gjaldt da midlene ble tildelt. Det åpnes også for at 
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gjenstående midler kan nyttes som eventuell regional egenandel for prosjekter som fra og med 

2014 gis av Post- og teletilsynet. 

 

6. Forskrifter og retningslinjer 

Fra 1. januar 2014 trådde forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og reviderte 

retningslinjer for kap 551, postene 60 og 61 i kraft. Disse dokumentene er lagt ved vårt brev 

til fylkeskommunene av 17. desember 2013.  

 

Av forskriften framgår det at det fra og med 2014 vil være obligatorisk å benytte 

søknadsmodulen i www.regionalforvaltning.no.   

 

Vi viser ellers til punkt 6.1 i brev av 17. desember 2013 om Forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler og retningslinjer. 

 

7. Overføring av midler 

Rammene til fylkeskommunene blir overført to ganger i 2014: ca. 1. mai og ca.  

1. oktober. Den delen av rammen som er gitt som tilsagnsfullmakt, blir utbetalt i januar 2014. 

Departementet kommer til å overføre midlene til de samme kontoene som i 2013 med mindre 

departementet får melding om at fylkeskommunen ønsker noe annet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gerd Slinning (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Eli Nygaard 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

  

http://www.regionalforvaltning.no/
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Kopi til:  
 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030  OSLO 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030  OSLO 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032  OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032  OSLO 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 

Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104  OSLO 

Norges forskningsråd Postboks 2700 St. 

Hanshaugen   

0131  OSLO 

Innovasjon Norge Buskerud Postboks 253 Bragernes 3001  DRAMMEN 

SIVA - Selskapet for 

industrivekst SF 

Postboks 1253 Sluppen 7462  TRONDHEIM 

Distriktssenteret Ogndalsvegen 2 7713  STEINKJER 

 

 


