
Vedlegg 4a  
 
Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD 
 
Den beskrivende delen 
Vi ber om at fylkeskommunene sender departementet en beskrivende rapport 
på inntil 5 sider totalt, med ca to sider på hvert av punktene a. og b. nedenfor og 
inntil en side på punkt c.   
 
I rapportene fra fjoråret var punkt a. relativt dårlig utviklet. Svært få fylker ga en 
vurdering av virkemidlene i forhold til de hovedutfordringene for fylket som 
helhet, i forhold til omstillingsutfordringer i ulike deler av fylket eller i forhold til 
målgrupper. I tillegg refererte bare halvparten av fylkene til innholdet i føringer 
overfor IN og kommunale eller regionale næringsfond. Vi håper dette punktet 
kan bli bedre ivaretatt i kommende rapporteringsrunde, da det er av interesse i 
KRDs dialog med fylkene og som oppfølging av midlene fra KRDs side. 
 
a. Bruken av virkemidlene fra KRD i forhold til utfordringene og mål og 
strategier for utviklingen i fylket  
Kort om  

- Hovedprioriteringer for bruken av virkemidlene fra KRD i 
rapporteringsåret i forhold til utfordringer, mål og strategier for 
utviklingen i fylket nedfelt i fylkeskommunens eget planverk.  

- Vurdering av prioriteringene i forhold til omstillingsutfordringer i ulike 
deler av fylket (byområder og periferiområder) og for spesielle 
målgrupper.  

- Innholdet i føringer fra fylkeskommunene til IN, kommunale og 
regionale næringsfond, LU osv.   

 
b. Innhold i viktige aktiviteter 
Kort om 

- Hovedinnholdet i aktivitetene med størst omfang eller betydning i 
forhold til hovedtyper av tiltak jf. Rapp. 551.60. 

- Presentasjon av eksempler på prosjekter (interessante, vellykkede eller 
nylig evaluerte) som er hel- eller delfinansiert over 13.50, herunder 
samarbeid med andre aktører. For at vi bedre skal kunne presentere 
disse enhetlig, ber vi om at eksempler i rapporteringen inkluderer omtale 
av følgende stikkord:  

• Navn på prosjektet/tiltaket 
• Mål for prosjektet/tiltaket 
• Strategi/metode valgt for å nå målene 
• Geografisk nedslagsfelt/avgrensning 
• Målgruppe(r) for prosjektet/tiltaket 
• Finansiering 
• Resultat/læring og status p.t. 



c. Partnerskap og samarbeid  
Kort om: 

- Utvikling i partnerskapsarbeidet knyttet til prioriteringer av midler over 
kap. 551, post 60. 

- Antall samarbeidsprosjekt, inkludert samfinansiering, med SIVA, 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge knyttet til ulike typer nasjonalt 
finansierte program  

- Antall samarbeidsprosjekt med regionale statlige aktører.  
 


