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TROMS FYLKESKOMMUNE UNDER PROGRAMKATEGORI 

13.50 DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIKK - FORDELING AV 

RAMMER 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene 

under programkategori 13.50 for 2017, som vist i tabell: 

 

Hovedmål 1: 
Omstillingsdyktig 

næringsliv og 
lokalsamfunn i 

distriktene 

550.62 – Delmål 1.1: Et verdiskapende næringsliv i områder med 
spredt bosetting og store avstander   

Bevilgning             53 900 000  

-Overføring til post 64 (kommunale næringsfond)              12 000 000  

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktet 
(Innovasjon Norge)             41 900 000  

550.64 – Delmål 1.2: Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i 
områder med særlige distrikts utfordringer   

Bevilgning             34 920 000  

Overføringer fra post 62 (kommunale næringsfond)             12 000 000  

Sum post 64 46 20 000  

-Kommunale næringsfond             16 800 000  

-Kommunale grunnlagsinvesteringer 15 000 000 

-Evaluering/følgeforskning               1 000 000  

Øvrig satsing inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn             14 120 000  

Hovedmål 2: 
Omstillingsdyktig

e regioner 

553.60 – Delmål 2.1: Velfungerende næringsmiljø og tilgang til 
relevant kompetanse   

Bevilgning               7 000 000  

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til 
relevant kompetanse               7 000 000  

553.63 – Delmål 2.2: Økonomisk vekst og samarbeid i 
byregioner og over landegrensene   

Bevilgning               7 467 000  
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Grenseregionale Interreg-program               7 467 000  

553.65 – Delmål 2.3: Nye arbeidsplasser i områder som er 
ramma av vesentlig reduksjon i sysselsetting   

Bevilgning               6 000 000  

Omstillingsprogram ved akutte endringer i 
arbeidsmarkedet               6 000 000  

 

2. Fylkesråd for helse, kultur og næring gis fullmakt til å iverksette og følge opp 

handlingsprogram for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene under 

programkategori 13.50 innenfor vedtatte rammer. 

3. Næringsetaten har ansvar for saksbehandling, oppfølging/godkjenninger av eventuelle 

endringer, utbetalinger/avslutninger, rapportering og eventuelle krav om tilbakebetaling. 

4. Fylkesråd for helse, kultur og næring gis fullmakt til å etablere satsinger og sette 

søknadsfrister på deler av virkemiddelordningen der dette er hensiktsmessig. 

5. Nedre grense for søknadsbeløp på 300 000 kr over de distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidlene under programkategori 13.50 opprettholdes.  

6. Ved støtte til prosjekt under programkategori 13.50, samt fylkeskommunalt næringsfond, 

kan fylkeskommunen som hovedregel støtte inntil 50 % av prosjektets godkjente totale 

kostander. Ved høyre støttesats, skal dette særskilt begrunnes.  

7. Innovasjon Norge innvilges inntil kr 41 900 000 til bedriftsrettet satsing. Fylkesråd for 

helse, kultur og næring utarbeider føringer for tildelingen av oppdrag til Innovasjon Norge 

Arktis. 

8.  Det bevilges inntil 16 800 000 kroner til kommunale næringsfond, fordelt flatt med kr 

700 000 til hver kommune. Denne styrkingen omfatter ikke omstillingskommunene i 

Troms.   

9. Fylkesrådsleder gis fullmakt til å iverksette og følge opp grenseregionale Interreg-program 

innenfor rammen av 7,467 mill. kroner. Stabsetaten har ansvar for saksbehandling, 

oppfølging/godkjenninger av eventuelle endringer, utbetalinger/avslutninger, rapportering 

og eventuelle krav om tilbakebetaling.  
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