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Høring - forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunenes 
saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket  
Det vises til deres brev datert 12.10.18, hvor det bes om høringsinnspill på forslag til 
endringer i forskrift av 19. desember 2014 nr 1816, om midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket. Endringsforslagene er i hovedsak knyttet til forholdet til 
kommunene i behandling av IBU-søknader. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag slutter seg til endringsforslagene i forskriften.  
 
Vi ønsker likevel å understreke noen viktige forhold knyttet til kommunenes rolle i 
næringsutvikling på landbruksområdet og behandlingen av IBU-saker.  
 

 Endringsforslaget understreker kommunenes rolle som veileder til søker. 
Kommunene er landbrukets førstelinje i næringsutviklingsarbeidet. En av de 
viktigste oppgavene i denne rollen er å veilede om søkers muligheter, gi faglig 
veiledning og koble aktuelle samarbeidspartnere inn mot søker, for å bidra til 
et best mulig prosjekt. Vi mener det er viktig at denne rollen fremheves og 
beskrives i forskriften. 

 Kommunene skal ifølge forskriften uttale seg om forhold for det omsøkte 
prosjektet. Kommunen har lokalkunnskap, og forslaget understreker 
betydningen av lokalkunnskap ved at Innovasjon Norge kan benytte 
kommunens kompetanse til å innhente ytterligere informasjon om søker, eller 
prosjektet, ut over det som framkommer i søknad eller i kommunens uttalelse. 
Dette legger til rette for bruk av kommunenes lokalkunnskap og inviterer til økt 
involvering og bruk av kommunenes kompetanse. 

 Også ved utbetaling av tilskudd benyttes kommunenes lokalkunnskap ved at 
det ved anmodning om utbetaling skal gis en uttalelse fra kommunen. 

 Kommunene er også involvert i sluttkontroll av prosjektet, og skal etter 
anmodning fra Innovasjon Norge foreta sluttkontroll og utstede ferdigattest og 
foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren. 
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Fylkesmannen i Trøndelag er positive til de foreslåtte endringstiltakene, og mener at 
de bidrar til å klargjøre kommunenes rolle som utviklingsaktør. Endringsforslagene 
understreker kommunenes viktige rolle som veileder og førstelinje for landbruksretta 
næringsutvikling. I tillegg understrekes kommunenes rolle som samarbeidspartner for 
Innovasjon Norge, gjennom hele prosessen, fra første kontakt med søker til 
prosjektet er avsluttet og ferdigattest er utstedt.  
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