
 
 

 

 
 

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER KNYTTET TIL 
KOMMUNENES SAKSBEHANDLING AV MIDLER TIL INVESTERING 
OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET 

 
Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:  Saksbehandler: 
V00 2008/535 16800/2018 Kari Eiesland 

Saksnr: Utvalg: Dato: 

64/18 Forvaltningsutvalget 22.11.2018 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Kvinesdal kommune mener høringsforslaget er positivt for en bedre forvaltning av 
IBU-midler. Det som før var beskrevet i to ulike forskrifter er nå samlet i en felles 
forskrift for Innovasjon Norge og kommunene. Det anses også som positivt at det 
åpnes for at andre med særlig tilknytning til et gårdsbruk kan få mulighet til å søke om 
IBU-midler. Det gjør ordningen mer fleksibel og åpner for en større bredde i 
verdiskapningen på bygdene. 
 
Vedtaket sendes over som Kvinesdal kommune sitt høringssvar i saken. 
 
 
 
Behandling i Forvaltningsutvalget - 22.11.2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Forvaltningsutvalgets vedtak 
 
Kvinesdal kommune mener høringsforslaget er positivt for en bedre forvaltning av 
IBU-midler. Det som før var beskrevet i to ulike forskrifter er nå samlet i en felles 
forskrift for Innovasjon Norge og kommunene. Det anses også som positivt at det 
åpnes for at andre med særlig tilknytning til et gårdsbruk kan få mulighet til å søke om 
IBU-midler. Det gjør ordningen mer fleksibel og åpner for en større bredde i 
verdiskapningen på bygdene. 
 
Vedtaket sendes over som Kvinesdal kommune sitt høringssvar i saken. 
 
 
 
 
    
Problemstillinga i få ord:   
Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 
19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 
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(IBU-forskriften). Endringsforslagene i dette høringsbrevet knytter seg i hovedsak til 
regler for kommunenes av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 
(IBUmidler).I tillegg foreslår departementet endringer når det gjelder hvem som kan 
motta IBUmidler til andre landbruksbaserte næringer (utenom tradisjonelt landbruk). 
 
Saksopplysninger:    
Det som foreslås endret er Forskrift om investeringer og bedriftsutvikling i landbruket, 
heretter kalt IBU-forskiften, med påfølgende oppheving av forskrift 26. januar 2004 nr. 
359 om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av 
landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen (heretter kalt 
forskrift om kommunenes saksbehandling av IBU-søknader). Begge forskriftene er 
hjemlet i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). IBU-forskriften er hjemlet med 
utgangspunkt i § 18, som omhandler bestemmelser om tilskudd. Forskrift om 
kommunenes saksbehandling av IBUsøknader er hjemlet med utgangspunkt i § 3 i 
tillegg til § 18, som omhandler kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunens 
ansvar for behandling av landbrukssaker. 
 
Endringsforslagene i dette høringsbrevet knytter seg i hovedsak til regler for 
kommunenes saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 
(heretter kalt IBUmidler). I tillegg foreslår departementet endringer når det gjelder 
hvem som kan motta IBUmidler til andre landbruksbaserte næringer (utenom 
tradisjonelt landbruk). 
 
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den 
digitale løsningen for høringsuttalelser: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2615516/ 
 
Høringsfristen er satt til 23.11.2018. 
 
 
Utkast til ny forskriftstekst § 2, 4 og 6 skal lyde: 
 
§ 2. Tiltaksområder 
Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale 
bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til 
a) eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til investeringer i 
forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet 
b) eier av landbrukseiendom, registrert foretak eller annen person med særlig 
tilknytning til landbrukseiendommen dersom tilskuddet gis til utvikling av 
landbruksbaserte næringer. 
 
§ 4. Veiledning, søknad og utbetaling 
Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader etter denne 
forskriften. Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon 
Norge. Før søknaden behandles av Innovasjon Norge, skal kommunen uttale seg om 
forhold av betydning for det omsøkte prosjektet. Etter nærmere forespørsel fra 
Innovasjon Norge skal kommunen gi ytterligere informasjon og rapportering knyttet til 
saken. Før tilskudd utbetales av Innovasjon Norge skal kommunen gi en uttalelse om 
utbetalingsanmodningen fra søker. Uttalelsen skal inneholde informasjon kommunen 
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har kjennskap til knyttet til prosjektets fremgang og annet av betydning for 
tilskuddsutbetalingen. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og 
sette vilkår for 
tilskuddet. 
 
§ 6. Opplysningsplikt og kontroll 
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge eller 
kommunen finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. 
Innovasjon Norge kan føre kontroll med at vilkår for utbetaling av tilskudd er 
oppfylt. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som 
vedkommer tilskuddet. Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll hos 
tilskuddsmottakeren. 
Etter anmodning fra Innovasjon Norge skal kommunen foreta sluttkontroll og 
utstede ferdigattest. Før ferdigattest utstedes skal kommunen kontrollere at vilkår for 
utbetaling av tilskudd er oppfylt. Søker plikter å oppgi all bokføring, korrespondanse 
og 
opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Kommunen kan foreta stedlig kontroll hos 
tilskuddsmottakeren. 
Dersom kommunen blir kjent med forhold som tilsier at forutsetningene for 
tilskuddet ikke lenger er til stede, skal kommunen melde dette til Innovasjon Norge 
Rådmannens vurdering:   
 
§ 2 Tiltaksområder 
 
Eksisterende forskriftstekst 
 
§ 2.Tiltaksområder 
Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale 
bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til eier av 
landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til: 
a)investeringer i forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av 
driftsapparatet, eller 
b)utvikling av landbruksbaserte næringer. 
 
Foreslås endret slik 
 
§ 2. Tiltaksområder 
Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale 
bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til 
a) eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til investeringer i 
forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet 
b) eier av landbrukseiendom, registrert foretak eller annen person med særlig 
tilknytning til landbrukseiendommen dersom tilskuddet gis til utvikling av 
landbruksbaserte næringer. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Forskriftsendringen vil gi flere mulighet til å søke om IBU-midler. I praksis vil det si at 
andre enn den som driver eiendommen eller eier eiendommen nå kan bli tilkjent 
midler. «Annen person med særlig tilknytning». Dette vil bli en skjønnsvurdering, hva 
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vil det kreves for å ha særlig tilknytning? Kommunens saksbehandler vi måtte bruke 
skjønn nå der det tidligere var strengt regelstyrt hvem som kunne søke midler.  
 
Akkurat i slike saker ser vi ikke at det er så vanskelig å bruke skjønn. Ofte er det 
mennesker som ikke har sitt daglige virke i drift av gårdsbruket som har interesse og 
kapasitet til å utføre ekstraordinære tiltak. Disse tiltakene må i så fall slå tilbake 
positivt på eier/driver av bruket, eksempelvis gi eiendommen flere ben å stå på, samt 
tilføre næringsvirksomhet som kan ha god effekt på siden av den ordinære driften av 
gårdsbruket.  
 
Kvinesdal kommune mener dette endringsforslaget er interessant og positivt. 
 
 
§ 4. Veiledning, søknad og utbetaling 
 
Eksisterende forskriftstekst 
 
Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til 
søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan fastsette 
ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for utbetalingen. 
 
Foreslås endret slik 
 
Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader etter denne 
forskrift. Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon Norge. 
Før søknaden behandles av Innovasjon Norge, skal kommunen uttale seg om forhold 
av betydning for det omsøkte prosjektet. Etter nærmere forespørsel fra Innovasjon 
Norge skal kommunen gi ytterligere informasjon og rapportering knyttet til saken. Før 
tilskudd utbetales av Innovasjon Norge skal kommunen gi en uttalelse om 
utbetalingsanmodningen fra søker. Uttalelsen skal inneholde informasjon kommunen 
har kjennskap til knyttet til prosjektets fremgang og annet av betydning for 
tilskuddsutbetalingen. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og 
sette vilkår for tilskuddet. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Denne endringen gjør i prinsippet ikke annet enn å ta inn i en forskrift det som før var 
fordelt på to forskrifter. Det mener vi er en fornuftig forenkling. Det er enklere å 
forholde seg til en forskrift enn to. 
 
 
§ 6. Opplysningsplikt og kontroll 
 
Eksisterende forskriftstekst 
 
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge finner 
nødvendig for å kunne forvalte ordningen. Innovasjon Norge fører tilsyn med at 
utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og 
opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll 
hos tilskuddsmottakeren. 
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Foreslås endret slik 
 
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge eller 
kommunen finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. Innovasjon Norge kan 
føre kontroll med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt. Søker plikter å utlevere 
all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. 
Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren. Etter 
anmodning fra Innovasjon Norge skal kommunen foreta sluttkontroll og utstede 
ferdigattest. Før ferdigattest utstedes skal kommunen kontrollere at vilkår for 
utbetaling av tilskudd er oppfylt. Søker plikter å oppgi all bokføring, korrespondanse 
og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Kommunen kan foreta stedlig kontroll 
hos tilskuddsmottakeren. Dersom kommunen blir kjent med forhold som tilsier at 
forutsetningene for tilskuddet ikke lenger er til stede, skal kommunen melde dette til 
Innovasjon Norge 
 
 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Dette er en samling i en forskrift av de føringer som allerede ligger i 
saksbehandlingen av IBU-saker. Vi ser det som en fordel at dette samles i en forskrift 
slik forslaget fremstilles her.  
 
 
 
 
 
6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant:  
Økonomi x  
Levekår og likestilling  x 
Klima/miljø x  
Barn og unges oppvekstvilkår  x 
Trafikksikkerhet  x 

 
 
 
Vedlegg 
1 Høringsbrev.docx 
2 Utkast til forskriftstekst.docx 


