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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Gitte tilsagn -  Fase 2 

• 37 regioner har mottatt tilskudd til fase 2 

- 7 regioner har mottatt tilskudd for 2 år 

- 30 regioner har mottatt tilskudd for 1 år 

• Hvorfor ulike rammer? 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Støtteberettigede kostnader/ 
dokumenterte kostnader 

• Kunnskapsinnhenting om det økonomiske samspillet 
mellom byen og omlandet i byregionen. 

• Gjennomføring av nødvendige prosesser som skal lede 
fram til valg av prioriterte områder som legges til 
grunn for fase 2. 

• Deltakelse i nettverk i regi av KDU. 

• Prosjektledelse, kjøp av utredninger, arrangering av 
møter, tapt arbeidsfortjeneste for private deltager 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Hva kan ikke støttes. 

• Tiltak som innebærer at en eller flere 
markedsaktører får en økonomisk fordel.  

• Ordinære driftskostnader i kommunen,  

• Bedriftsutvikling,  

• Direkte støtte til næringsvirksomhet eller til 
fysiske investeringer (kommunale/bedriftseid.  

• Kostnader i prosjektet som vil være å 
betegne som statsstøtte etter EØS-reglene.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Økonomisk ramme 

• For perioden 2015 – 2017:  85,220 mill.kr. 
 

• Total søkermasser:             106,403 mill.kr. 
 

• 50 % av støtteberettigede  
kostnader ville ha utgjort     97,388 mill.kr. 
 

• Tilskuddet utgjør ca. 44,8 % av støtteberettigede 
kostnader.  
 

• Fordelingen av innvilget tilsagn pr. år ( 44,8 %) ble gjort 
etter regionenes fordeling av kostnadene for de 3 årene.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: TABELL 

Tips  farger: 

KRDs fargepalett er lagt 

inn i malen og vil brukes 

automatisk i diagrammer 

og grafer 

Kostnadsoverslag  
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Kostnader 2015 2016 2017 

Kostnad 

År 1 

Regnskap 

År 1 

Kostnad  

År 2 

Regnskap 

År 2 

Kostnad 

År 3 

Regnskap 

År 3 

Diverse kostnader 20 000 30 000 30 000 

Konsulent prosessarbeid 50 000 200 000 100 000 

Kunnskapsinnhenting   200 000 50 000 

Nettverkssamlinger 20 000 50 000 50 000 

PA regionråd 50 000 200 000  200 000 

Prosjektledelse eksternt   200 000 150 000 

Prosjektledelse internt 

(STRR) 

80 000 350 000  350 000 

Reiser/møteutgifter 20 000 40 000 50 000 

Sum 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 

Kostnadsoverslag / Regnskap 

  Ved utbetalingsanmodning – Godkjent 

kostnadsoverslag (tilskuddsgrunnlag) skal 
benyttes. Se tilskuddsbrevet. 

 Det kan foretas 2 utbetalinger pr. år – 
Utbetalingen vil alltid være den prosentsats 
tilskuddet er i forhold til medgåtte utgifter. 

 Tilskudd for 2 år  
– Regnskap for første år må avsluttes før  
2. år påbegynnes 
- Rapporteringskrav med frist febr. 2016 
gjelder også for disse. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkt 

VIKTIG 

 

 

 

 

Frister overholdes. 
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