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og kap. 551, post 70 Transportstøtte :  Programmer og satsinger i regi av
Innovasjon Norge - Oppdragsbrev

1. Innledning
Departementet viser til St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kommunal- og regionaldepartemen-
tet og til orienteringsbrev datert 6.10.2006.

I dette oppdragsbrevet gis rammene til Innovasjon Norge over kap. 552, post 72 og kap.
551, post 70 for budsjettåret 2007 på grunnlag av Stortingets endelige budsjettvedtak.
Brevet inneholder også presiseringer i forhold til de dokumentene som er nevnt over.

Tabell 1. Oversikt over midler som stilles til disposisjon for Innovasjon Norges virksomhet i
2007.
Kap. Post Betegnelse Beløp i 1000 kr
552 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 147 500
551 70 Transportstøtte 375 000

Samlet bevilgning på kap. 552, post 72 er 372,6 mill. kr. Oversikt over fordelingen av
posten gis i vedlegg 1. Bevilgningen som er stilt til rådighet skal disponeres i samsvar
med Reglementet for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser.

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: 22 24 90 90, Telefaks: 22 24 27 40

Org.nr.: 972 417 858



2. Frister i 2007
• Frist for innspill til kvinner og entreprenørskapssatsing er 1. mars 2007
• Frist for innspill til utviklingstiltak for vindusprodusenter er 1. mars 2007
• Frist for budsjettforslag for 2008 er 20. april 2007
• Frist for årsrapport 2006 er 27. april 2007
• Frist for halvårsrapport 2007 er 24. august 2007
• Frist for skisse til store nye satsinger for 2009 er 15. oktober 2007.
• Frist for oversikt over gjennomførte og pågående evalueringer i 2007, samt plan-

lagte evalueringer i 2008 er satt til 5. desember 2007.
• Frist for endelig forslag til store nye satsinger for 2009 er 18. desember 2007.
• For frister knyttet til transportstøtteordningen, post 70, se vedlegg 8.

3. Overordnede distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier
Statsbudsjettet tar bl.a. utgangspunkt i distrikts- og regionalmeldingen som ble lagt
fram våren 2006, St.meld. nr. 21 (2005-2006)  Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regi-
onalpolitikken,  som en oppfølging av Soria Moria-erklæringen. Regjeringen vil legge til
rette for at alle skal ha frihet til å bosette seg der de ønsker, og å utløse verdiskapings-
potensialet i alle deler av landet. For å nå disse målene er det viktig å fremme utvikling
av arbeidsplasser, gode tjenestetilbud og attraktive steder i alle deler av landet. Statlig
innsats på mange politikkområder er viktig for å nå målene i distrikts- og regionalpoli-
tikken. Den sterke økningen i frie inntekter til kommunene i de to siste budsjettene,
satsingen på samferdsel i årets budsjett og gjeninnføringen av differensiert arbeidsgi-
veravgift fra 1. januar 2007, er svært sentrale tiltak i denne sammenhengen. Dette er
viktige elementer i regjeringens oppfølging av det distriktspolitiske løftet.

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene under programområde 13.50 skal styrke
grunnlaget for bosetting og verdiskaping tilpasset regionale utfordringer, og i all ho-
vedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Evnen til omstilling, inn-
ovasjon og entreprenørskap blir stadig viktigere i en situasjon der konkurransen over
landegrensene øker. Regjeringen legger stor vekt på at bruken av virkemidlene bidrar
til gode omstillings- og utviklingsprosesser i bedrifter og næringsmiljø generelt, og i
områder med særlige utfordringer spesielt-

I St.meld. nr. 21 (2005-2006) legger Regjeringen også vekt på at virkemiddelaktøre-
ne bidrar til å bygge ned eventuelle barrierer for unge, kvinner og innvandrere i for-
valtningen av næringsrettede virkemidler. De utgjør viktige ressurser for samfunnet
som bør utnyttes bedre. Samtidig er det særlig viktig å legge til rette for at disse grup-
pene kan etablere egen virksomhet i områder med lite og smalt tilbud av arbeidsplas-
ser for å gjøre friheten til bosetting reell.

Departementet la 8. desember 2006 fram St. meld. nr. 12 (2006-2007)  Regionale fortrinn
- regional framtid  om forvaltningsreformen. Meldingen skal behandles i Stortinget vå-
ren 2007. Dette vil legge premisser for videre dialog med de nasjonale virkemiddelaktø-
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rene. I løpet av 2. kvartal 2007 vil departementet legge fram stortingsmelding om ho-
vedstadsregionen.

4. Overordnede  mål for Innovasjon Norge
Hovedmålet for Innovasjon Norge er: "Innovasjon Norge har til formål å fremme be-
drifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike
distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon,
internasjonalisering og profilering".

Delmålene for Innovasjon Norge er:
1. Økt innovasjon i næringslivet i hele landet
2. Økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet
3. Styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt
4. Næringsutvikling basert på regionale forutsetninger
5. Generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til hovedmålet

Hovedmålet og delmålene gjelder for alle berørte departementers og fylkeskommuners
bevilgninger  til Innovasjon Norge. Se forøvrig vedlegg 2.

5. Om bruken  av kap .  552, post  72 for  de tre nasjonale virkemiddelaktørene
SIVA,  Norges forskningsråd og Innovasjon Norge
De nasjonale virkemiddelaktørene skal gjennom sine programmer og prosjekter bidra
til økt verdiskaping, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv til-
passet utfordringer i ulike deler av landet. Midlene over kap. 552, post 72 skal generelt
nyttes på områder og satsinger der det er formålstjenlig med overordnet , nasjonal
koordinering. Det gjelder særlig der nasjonale fellesløsninger for regional utvikling vil
være kostnadseffektivt, for utvikling av nye virkemidler og arbeidsmetoder og til spred-
ning  av kunnskap og erfaringer.

Midlene skal i hovedsak brukes innenfor virkeområdet for de distriktspolitiske virke-
midlene. Unntak for bruk av midler innenfor virkeområdet må gis en særskilt begrun-
nelse og sees i sammenheng med målet om å utvikle vekstkraftige regioner, jf også
retningslinjene for posten.

Departementet ser svært positivt på det gode samarbeidet knyttet til programarbeidet
med NCE og samarbeidet om analyser. Kommunal- og Regionaldepartemen-
tet forventer at samarbeidet videreutvikles ytterligere i tiden framover. Når det gjelder
analyser, vil Kommunal- og Regionaldepartementet komme tilbake til hvordan det kan
bli et enda bedre samarbeid med departementene på dette området.

Det distriktspolitiske virkeområdet blir utvidet fra og med 1. januar 2007. De uli-
ke sonene for bruk av distriktspolitiske virkemidler og nye bestemmelser om maksima-
le støtteintensiteter for distriktsrettet investeringsstøtte framgår av de reviderte ret-
ningslinjene  for kap. 551, post 60 og 61 som ligger vedlagt (vedlegg 3). I tillegg til de
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nevnte sonene kan det gis distriktsrettet investeringsstøtte som i sone N på Svalbard.
Retningslinjene for kap. 552, post 72 er også oppdatert og følger som vedlegg 4.

Flere av EUs retningslinjer for offentlig støtte er p.t. under revisjon og vil endres i løpet
av 2007. Det vil kunne ha betydning for de distriktspolitiske virkemidlene. Det vil
komme egne brev til fylkeskommunene og virkemiddelaktørene med informasjon
om endringer i forhold til regelverk som ennå ikke er implementert i EØS-avtalen.

Kommunikasjon.  Kommunal- og regionaldepartementet ønsker at virkemiddelaktørene
skal være aktive i å bidra til synliggjøring av bruken og resultatene av de distrikts- og
regionalpolitiske virkemidlene over departementets budsjettområde. Innovasjon Norge
skal utarbeide en skriftlig kommunikasjonsplan i samarbeid med departementet innen
31. mars 2007, som skal bidra til at helheten, virkemidlene og resultatene av distrikts-
og regionalpolitikken kommer tydelig fram. Det skal være løpende kontakt mel-
lom Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge om kommunikasjons-
planen og tilhørende tiltak. Vi ber også om at Innovasjon Norge innarbeider forslag til
hvordan statsråden kan medvirke til å synliggjøre virkemiddelbruken. Innovasjon Nor-
ge skal, i dialog med departementet utarbeide rutiner for rapportering på hvordan bru-
ken av midlene har blitt profilert i media. I tillegg skal Innovasjon Norge etablere ruti-
ner for å varsle departementet om saker som kan bli kontroversielle i media når virk-
somheten får kjennskap til slike.

Kvinner og unge.  Kommunal- og regionaldepartementet legger vekt på at de nasjonale
virkemiddelaktørene prioriterer målgruppene kvinner og unge i forvaltningen av dist-
rikts- og regionalpolitiske virkemidler. Departementet ønsker at virkemiddelaktørene
skal arbeide for å heve kvinneandelen i sine programmer, og særlig i programmer med
lav kvinneandel. Departementet vil i 2007 igangsette en prosess med de nasjonale vir-
kemiddelaktørene med sikte på å styrke kvinneandelen vesentlig. Dette arbeidet vil bli
sett i sammenheng med regjeringens arbeid med handlingsplanen for kvinnelig entre-
prenørskap. 12007 økes den spesielle satsingen på kvinner og entreprenørskap med 6
mill. kr fordelt på Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Kultur og næring.  Utredninger har vist at kulturnæringene har stort verdiskapingspo-
tensial. Satsingen på kultur og næring over kap. 552, post 72 vil derfor øke til 15 mill. kr
i 2007. 6 mill. kr reserveres kulturbasert næringsutvikling i tilknytning til småsam-
funnssatsingen og regjeringens handlingsplan for kultur og næring. De nasjonale vir-
kemiddelaktørenes programmer, piloter og aktiviteter innenfor Kultur og næring i 2006
vil bli videreført i 2007. Det vil bli sendt egne tilskuddsbrev fra departementet om dette.

Innovasjon  i Nord-Norge.  Departementet har varslet en gjennomgang av det samlede
virkemiddelsettet  i Nord-Norge, både som en oppfølging av Innovasjonsløft Nord og i
lys av Regjeringens strategiplan for nordområdene.  Målet med gjennomgangen er å
legge grunnlag for å løfte innovasjonsevnen i landsdelen, ved å se om virkemidlene kan
anvendes enda mer treffsikkert.  Bakgrunnen for gjennomgangen er bl.a.  at rapporten
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fra prosjektet Innovasjonsløft Nord sier at dagens virkemidler og virkemiddelbruk ikke
er tilstrekkelig egnet for å møte utfordringer i Nord-Norge i forhold til innovasjon.
Gjennomgangen skal skje i samarbeid med fylkeskommunene og virkemiddelaktørene
og med medvirkning fra næringslivet, og skal gjennomføres i løpet av 2007.

6. Målstruktur og nærmere  om programaktiviteten  under Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal ta utgangspunkt i barrierer og utfordringer for enkeltbedrifter
og enkeltprosjekter, og finansiere, tilføre kompetanse og bygge nettverk mellom ulike
aktører i innovasjonssystemet.

Kommunal- og regionaldepartementet har i St.prp. nr. 1 (2006-2007) konkretisert en
helhetlig målstruktur for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene på Kommunal-
og regionaldepartementets budsjett, programkategori 13.50. Målstrukturen skal være
dekkende for alle tiltak det er aktuelt å bruke disse midlene til, og er grunnlag for re-
gistrerings- og rapporteringssystemet. Programmene i Innovasjon Norge som er hel-
eller delfinansiert over kap. 552, post 72 hører inn under denne målstrukturens hoved-
mål 1: økt verdiskaping, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
gjennom næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap, geografisk differensiert og i
hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. De aktuelle programme-
ne fordeler seg på tre arbeidsmål, jf. tabellen på neste side.
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Tabell 2. En sammenheng mellom arbeidsmål og Innovasjon Norges programmer og satsing-
er med en samlet økonomisk ramme å 147,5 mill. kri 2007.

Arbeidsmål

1.1 Utvikle lokale og regionale
næringsmiljø  og innovasjonssyste-
mer som gir  bedre vilkår for inn-
ovasjonsbasert verdiskaping.

1.2 Øke innovasjonsevnen  og inn-
ovasjonstakten i etablerte bedrifter

1.3 Øke omfanget  av lønnsomme

etableringer

Tverrgående tema

Pro ammer o satsnin er

Omforentfordeling på
programnivå (i mill.
kr

ARENA- programmet 18
Norwegian Centers of Expertice

(NCE) 30

Regional omstilling 8
Totalt 56
NT- programmet 15

BIT 7,5

IN- kompetanseprogram (tidligere
FRAM o iVEL blant andre) 5

Gro- programmet (tidligere kvinner
innovas'on og entreprenørskap) 7
Desi 5

Internasjonale flerdriftsprosjekter 1
Profilering 1

Utviklingsprosjekt
vindusprodusenter 1

Totalt 42,5
FORNY 4

Inkubatorstipend 21

Entreprenørskap  (satsing på topp

og vekstetablerere) 5,5
Kvinner i Fokus 7,5

Unge i Fokus 7

Totalt 45
Analyser og evalueringer 4

enesteutviklin n e initativ

Totalt 4

Totalt 147,5

Tabellen viser fordelingen av programmene innenfor de ulike arbeidsmålene', samt
anslagsvis fordeling av rammene for 2007 på programmene.

Innovasjon Norge har som tidligere år anledning til å foreta mindre omdisponeringer,
men skal underrette Kommunal- og regionaldepartementet om vesentlige avvik fra ved-
tatte planer eller oppdragsbrev straks virksomheten får kjennskap til slike. I denne
sammenheng bør Innovasjon Norge også vurdere om omdisponeringen vil ha betyd-
ning for profilering av departementet.

Nedenfor følger konkretisering for bruken av midlene på utvalgte tema innenfor hvert
arbeidsmål. For programmer som ikke er omtalt spesielt, er det programplanen, St.

Enkelte programmer og satsinger vil kunne bidra til mer enn et av arbeidsmålene. I denne tabellen har departe-
mentet for enkelthetsskyld koblet hvert program og hver satsing til et enkelt arbeidsmål.
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meld. nr. 21. (2005-2006),  Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken,
samt St.prp. nr. 1 (2006-2007) som legges til grunn for styringen.

Innenfor arbeidsmål 1.1 skal Innovasjon Norge bidra til å utvikle lokale og regionale
næringsmiljøer og innovasjonssystemer som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert ver-
diskaping. På Statsbudsjettet (2006-2007) økes bevilgningen med 10 mill. kr. Økningen
skal gå til utvikling og utbygging av NCE- programmet og kvalifiserende tiltak.

NCE er en prioritert programsatsing fra 2006. Programmet har til hensikt å forsterke
innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og spesialiserte regionale klyngene med
internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Regjeringen ønsker at satsingen på NCE
skal bli sterk og gi varige resultater. Kommunal- og regionaldepartementet ønsker i
samarbeid med andre departement å styrke NCE- programmet på grunnlag av målet
om at to til fire nye miljø skal kunne kvalifisere seg til å bli NCEer i løpet av 2007. Dette
er også i tråd med programplanen.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker at Innovasjon Norge skal være et nasjo-
nalt kompetanseorgan innenfor lokalt omstillingsarbeid. I forbindelse med søknader om
ekstraordinær statlig innstats i omstillingsområder, vil departementet be Innovasjon
Norge om en faglig vurdering av søknadene før det fattes endelig vedtak. Innovasjon
Norge har således en særskilt rolle både i forhold til en faglig vurdering av søknader
om ekstraordinær statlig innsats og innenfor lokalt omstillingsarbeid generelt. Depar-
tementet legger vekt på at Innovasjon Norge samarbeider med fylkeskommunene,
kommunene og andre relevante aktører om hvordan omstillingsutfordringer skal møtes
på ulike steder.

Innenfor arbeidsmål 1.2 skal Innovasjon Norge bidra til å øke innovasjonsevnen og inn-
ovasjonstakten i etablerte bedrifter. Det er en ingen endring i rammene i Statsbudsjettet
(2006-2007) innenfor dette arbeidsmålet, men Kommunal- og regionaldepartementet
bevilger 1 mill. kr fra ekstramidler til utviklingsprosjekt for vindusprodusenter.

På grunn av nye energikrav som utløser behov for tilpasninger i vindusbransjen, ber vi
om at Innovasjon Norge i samarbeid med Statens bygningstekniske etat (BE) og bran-
sjen (NTL) vurderer tiltak som kan bidra til en god tilpasning for bedriftene. For å møte
dette behovet vil Kommunal- og regionaldepartementet bidra med 1 mill. kr til fellestil-
tak, men Innovasjon Norge må selv omdisponere sine midler slik at totalt inntil 3 mill.
kr blir avsatt til dette tiltaket. Frist for å komme med innspill er 1. mars 2007. Innova-
sjon Norge må varsle Kommunal- og regionaldepartementet på et så tidlig tidspunkt
som mulig om hvordan midlene omdisponeres, med frist senest 1. mars 2007. Det er
ønskelig at Innovasjon Norge er særlig oppmerksom på denne bransjens utfordringer
ved vurdering av søknader om ulike typer tilskudd.

NT-programmets  programperiode  utløper i 2007. NT programmet og dets framtid må
også sees i sammenheng med gjennomgangen av virkemiddelsettet i Nord-Norge. Som
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varslet gjennom tidligere korrespondanse, vil departementet i løpet av første halvår
2007, i samråd med fylkeskommunene og Innovasjon Norge, ta initiativ til en avklaring
av videre finansiering av NT-programmet.

Innenfor arbeidsmål 1.3 skal Innovasjon Norge bidra til å øke omfanget av lønnsomme
etableringer. På Statsbudsjettet (2006-2007) økes bevilgningen med 6 mill. kr. Av den
økte bevilgningen skal 2 mill. kr øremerkes til satsing på kvinner og entreprenørskap
og 4 mill. kr brukes til generell entreprenørskapssatsing.

De 2 mill. kr som er øremerket kvinner og entreprenørskap ønskes brukt på tiltak rettet
mot å øke kvinneandelen i etablerte virkemidler/eksisterende programmer. Dette er en
del av en større satsing på kvinner som målgruppe i distrikts- og regionalpolitikken.
Midlene er foreløpig fordelt med 0,5 mill. kr på GRO-programmet og 1,5 mill kr. på
Kvinner i Fokus. Departementet ønsker imidlertid innspill fra Innovasjon Norge senest
innen 1. mars 2007 på hvordan midlene konkret bør benyttes. Innovasjon Norge skal
parallelt vurdere, og gi tilbakemelding til Kommunal- og regionaldepartementet på
hvordan kvinneandelen i de øvrige eksisterende virkemidlene/programmene kan økes.

Tverr ående temaer
Innovasjon Norge disponerer 4 mill, kr til analyser og evalueringer.

Forholdet til fylkeskommunene som regional utviklingsaktør
Departementet forventer at de nasjonale virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA
og Forskningsrådet har et aktivt forhold til fylkeskommunen som regional utvildingsak-
tør og partnerskapsarbeidet på regionalt nivå i forbindelse med etablering og utvikling
av program finansiert over kap. 551, post 72. De kan også spille en viktig rolle i å bidra
til utvikling av regionale programmer for næringsutvikling og innovasjon, blant annet
knyttet til omstillingsprosesser i fylkene. Slike programmer kan bli finansiert med ut-
viklingsmidler over kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvik-
ling, og med midler som er satt av som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, jf, kap.
551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt ar-
beidsgiveravgift. I denne sammenhengen er både formidling av erfaringer og metoder
fra nasjonale program og spleiselag  mellom nasjonale  og regionale midler aktuelt. Fyl-
kesfordelingen av 60-posten framgår av vedlegg 5. Fylkesfordelingen av 61- posten vil
bli sendt i eget brev. Vi gjør oppmerksom på at det i 2007 vil bli satt i gang en evalue-
ring av kap. 551.60 og  at Innovasjon  Norge vil bli involvert i dette arbeidet.

6. Årlige  rapportering og oppfølging av midlene under kap .  552, post 72 og
deler av kap . 551, post 60
Overførin av midler
Rammene fra Kommunal- og regionaldepartementet til de tre nasjonale virkemiddelak-
tørene vil bli overført i like store deler tre ganger i året: Ca. 1. februar, 1. juni og 1. ok-
tober. Departementet vil overføre midlene til samme konto som i 2006 med mindre an-
nen beskjed blir gitt.
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Re ska o bevil in skontroll
Det skal føres eget regnskap for bruken av midlene. Regnskapet skal føres slik at det til
enhver tid går fram hvilke aktører og hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor
mye. Både departementet og Riksrevisjonen kan til enhver tid be om innsyn i bruken av
midlene.

Rapportering

Departementet viser til rapporteringssystemet for Programkategori 13.50 gjeldende fra
1, januar 2006. Departementet ber Innovasjon Norge oversende elektronisk en sam-
menstilling av informasjonen i henhold til kravene i rapporteringssystemet i forbindelse
med årsrapporten for 2007, jf vedlegg 6a og 6b. Dette gjelder både for programmer
over kap. 552, post 72, og for midler til bedriftstøtte over kap. 551, post 60 som er over-
ført fra fylkeskommunene til Innovasjon Norges distriktskontorer. Formatet på sam-
menstillingen vil departementet avklare med Innovasjon Norge i løpet av mars 2007.

Departementet viser til kravene for Innovasjon Norges årsrapport, spesifisert i den fel-
les rapporteringskalenderen fra bevilgende departementer (vedlegg 7). I rapporte-
ringskalenderen bes Innovasjon Norge om å knytte relativt utfyllende kommentarer og
vurderinger i forhold til mål- og resultatstyringssystemet, inkludert målgrupper og fo-
kusområder. Departementet ber Innovasjon Norge om vurderinger av måloppnåelse for
midler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunene innenfor ar-
beidsmålene under departementets hovedmål 1 basert på Innovasjon Norges mål- og
resultatstyringssystem. Formatet på disse vurderingene må avklares med departemen-
tet slik at rapporteringen møter Kommunal- og regionaldepartementets behov. Innova-
sjon Norge bes også om å kommentere i hvilken grad ulike programmer er forankret i
regionale utviklingsplaner, og graden av samspill og samfinansiering med andre sat-
singer (kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale) i fylker/regioner.

Som del av årsrapporteringen ønsker departementet oppdaterte beskrivelser av Innova-
sjon Norges tjenester, programmer og satsinger etter den malen som Innovasjon Norge
har utviklet gjennom prosjektet Tjenester 2007.

Innovasjon  Norge skal informere departementet om eventuelle vesentlige avvik fra ved-
tatte  planer eller  oppdragsbrev straks virksomheten får kjennskap til slike.

S 'n sdialo kn et til ka . 552 ost 72
Departementet viderefører styringsdialogen i form av to styringsmøter i 2006. Det førs-
te møtet er satt til 20. juni 2007 og skal i hovedsak handle om:

• Rapportering for foregående år.
• Forslag om videreføring, oppskalering, nedskalering eller utfasing av program-

mer i 2007. Forslaget skal begrunnes i programmenes bidrag til departementets
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distrikts- og regionalpolitiske mål. Forslaget skal også synliggjøre konsekvenser
og prioriteringer ved uendrede, økte eller reduserte  rammer.

Møtet om høsten skal i hovedsak omhandle:

• Statusrapport: Innovasjon Norge redegjør muntlig for gjennomførte tiltak og
bruk av midlene i henhold til dette brevet.

• Budsjettet for år 2008 med utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartemen-
tets målstruktur.

• Budsjettinnspill for år 2009 med utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepar-
tementets målstruktur.

Evalueringer
Det er viktig at virkemiddelaktørene gjennomfører evalueringer av satsinger og pro-
grammer finansiert av midler fra kap. 552, post 72 i kontakt med departementet. Kravet
til evalueringer er forankret i økonomireglementet (§ 16) og er en viktig del av arbeidet
med å korrigere innretning, omfang m.v. på tiltakene. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet ber om å bli involvert tidlig i prosessen, for å ha mulighet til å delta i utforming-
en av evalueringene og/eller sitte i referansegruppe. Departementet ber videre om å bli
informert om hovedresultater fra evalueringene og hvordan Innovasjon Norge vurderer
dem og planlegger å følge dem opp. I tillegg ønskes det en samlet oversikt over gjen-
nomførte og pågående evalueringer i 2007, samt planlagte evalueringer for 2008 så
snart denne foreligger, senest 5. desember 2007.

Risikovurderin
Kommunal- og regionaldepartementet har påbegynt arbeid med en overordnet risiko-
analyse i forhold til egne mål. Det kan bli aktuelt å be om innspill fra Innovasjon Norge i
denne forbindelse.

7. Kap . 551, post 70  Transportstøtte
I Statsbudsjettet 2006-2007 er det vedtatt avsatt 375 mill. kr til kap. 551, post 70. Målet
med ordningen er å stimulere til økonomisk vekst i næringssvake områder og er en
tverrgående  satsing  i forhold til Kommunal- og regionaldepartementets målstruktur.

Endrin er fra 2007
Ordningen med nasjonal transportstøtte blir ikke videreført etter 2007. Med en gjeninn-
føring av differensiert arbeidsgiveravgift vil det ikke være grunnlag for en egen nasjonal
ordning. Siste året med bevilgning på denne posten vil derfor være 2007. I områder som
ikke får gjeninnført den differensierte arbeidsgiveravgiften og som tidligere hadde na-
sjonal transportstøtte, vil departementet øke størrelsen på de næringsrettede midlene til
regional utvikling tilsvarende. Dette innebærer at den totale kostnadsøkningen som
dekkes av Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, bevilges over kap. 551, post
61.
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Det åpnes for at fylkeskommunene selv kan ta i bruk og finansiere en  regional  trans-
portstøtteordning. Departementet arbeider med notifikasjonen av en slik ordning i hen-
hold til statsstøtteregelverket.

For mer informasjon om kap. 551, post 70 og oppfølging, rapportering og regnskap, se
vedlegg 8.

Med hilsen

Ås aug H a

Vedlegg:
1. Rammefordeling kap. 552, post 72
2. Innovasjon Norges målstruktur
3. Retningslinjer for kap 551, post 60 og 61
4. Retningslinjer for kap. 552, post 72
5. Fordeling av midler over kapittel 551, post 60
6.a Rapporteringsskjema for kap. 552, post 72 og kap. 551, post 60
6.b Definisjoner
7. Rapporteringskalender for Innovasjon Norge
8. Om Kap. 551, post 70 Transportstøtte

Kopi:
Riksrevisjonen (brev med alle vedlegg)
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Selskapet for industrivekst
Plan- og administrasjonsavdelingen (her)
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