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1 Bakgrunn og hovedtrekk 
Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Prop. 120 S (2021-2022) 
Jordbruksoppgjøret 2022 og Innst. 462 S (2021-2022) om avsetning av midler til en egen 
satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord. Satsingen skal forvaltes av 
Troms og Finnmark fylkeskommune. Det følger av kommuneloven § 2-1 at kommuner 
og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte og selvstyrte organer. Skal de pålegges 
oppgaver eller plikter, og begrensninger i det kommunale eller fylkeskommunale 
selvstyret, må dette gjøres gjennom lov eller forskrift. Det foreslås på bakgrunn av dette 
at virkemiddelbruken knyttet til satsingen reguleres i en forskrift.  

Virkemidlene som er bevilget over jordbruksavtalen, er regionale utviklingsmidler 
bevilget over LMDs budsjettkapittel 1150, post 50 tilskudd til Landbrukets utviklingsfond.  

I årets jordbruksoppgjør ble følgende føringer for satsingen lagt til grunn: 

«Landbruket i nord er spesielt sårbart med få kompetansemiljøer, små 
produsentmiljøer, til dels store avstander mellom bønder, og store gras- og 
beiteressurser som er gått ut av drift. Transportavstandene er lange, og det er en 
utfordring å opprettholde sentrale servicetjenester til landbruket. Det gir bl.a. 
utfordringer med hensyn til å sikre rekruttering ved generasjonsskifte, gode kunnskaps- 
og kompetansemiljøer, innovasjon og utvikling i næringen og regional mat- og 
forsyningssikkerhet. 

Avtalepartene er enige om et områderettet tiltak for landbruket i Nord-Norge. 

Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og 
Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til 
landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og 
muligheter innen arktisk landbruk. 

Eksempler på tiltak som kan gjennomføres i satsingsperioden kan være: 

- Forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak innen agronomi, beite, høsting og 
klimatilpassing. 

- Utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for 
landbruket i nord. 

- Satsing på unge/nye bønder med vekt på utvikling av kompetansemiljø og faglige 
nettverk. 

- Bedre kunnskapen om beitenæringene i nord sine utfordringer bl.a. med rovvilt. 
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- Bedre kunnskapen om nordnorsk matproduksjons betydning som forutsetning 
for regional matsikkerhet, forsyningssikkerhet i nordområdene i lys av de lange 
og sårbare forsyningslinjene både fra utlandet og til Sør-Norge. 

Det skal foretas en kartlegging av sårbare produsentmiljøer, og områder der arealer går 
ut av drift innenfor tiltaksområdet, samt områder i og i tilknytning til landbruket i nord, 
med et særskilt utviklingspotensial. 

Fylkeskommunen i Troms og Finnmark får ansvaret for å koordinere arbeidet med 
satsingen. Avtalepartene er enige om at det avsettes 17 mill. kroner til satsingen. 
Minimum 5 mill. kroner av satsingen settes av til forskning og øvrig kunnskapsutvikling i 
regi av NIBIO. De regionale partnerskapene tas med i utformingen og gjennomføring av 
prosjektet. Samarbeid med landbrukets organisasjoner i nord, Sametinget, 
statsforvalteren, nordnorske næringsaktører, øvrige forsknings- og kunnskapsmiljøer og 
regionale myndigheter er en forutsetning. Satsingen skal treffe regionale behov og bidra 
til å nå både næringspolitiske mål og distrikts- og regionalpolitiske mål. Satsingen 
evalueres etter tre år.» 

Det følger av føringene lagt i jordbruksoppgjøret at satsingen er en utviklingsrettet 
satsing som skal bidra til mobilisering av næringen i form av FoU-tiltak, 
næringsutviklingstiltak, tiltak knyttet til rekruttering og utvikling av kompetansemiljø og 
nettverk. Satsingen retter seg dermed  inn mot fellesskapstiltak for næringen og ikke 
mot støtte til utvikling på det enkelte landbruksforetak. Sistnevnte støtte gis over 
virkemidler forvaltet av Innovasjon Norge. Det er likevel viktig at satsingen er innrettet 
slik at den kan bidra til å bygge opp under de bedriftsrettede tiltakene som støttes av 
Innovasjon Norge. Videre er det viktig at det er et godt samspill mellom denne satsingen 
og øvrige tiltak og virkemidler regionalt, slik at virkemidlene samlet sett kan spille 
sammen. Med utgangspunkt i føringene fra jordbruksoppgjøret og dialogen 
departementet har hatt med Troms og Finnmark fylkeskommune, vil det være aktuelt å 
lyse ut deler av virkemidlene til regionale prosjekter og tiltak som kan bygge opp under 
satsingens formål. I tillegg vil det være aktuelt å nytte deler av midlene til andre tiltak i 
forbindelse med satsingen, herunder; 

- Dekking av lønns- og administrasjonskostnader knyttet til fylkeskommunens 
forvaltning  

- Kostnader knyttet til mobilisering og nettverksbygging  
- Finansiering av utredninger og kunnskapsinnhenting  
- Utvikling av kompetansehevende tiltak 

Utkastet til forskrift inneholder av den grunn både bestemmelser som gjelder forholdet 
mellom tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker (del 1), og bestemmelser om 
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forvaltningen av ordningen (del 2), der det også fremgår hvilke øvrige områder 
fylkeskommunen kan nytte midlene fra satsingen på.   

Forskriftens bestemmelser knyttet til tilskuddsforvaltning er med små unntak tilnærmet 
lik bestemmelsene for forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering 
og kompetanseheving i landbruket (heretter RT/RK-forskriften). Dette er gjort av hensyn 
til å legge til rette for en enhetlig praksis for håndtering av likeartede tilskudd hos 
fylkeskommunene. Del 2 av forskriften skiller seg imidlertid noe fra RT/RK-forskriften og 
departementet har derfor vurdert at det er mest hensiktsmessig å utarbeide en ny 
forskrift. 

 

2 Merknader til de enkelte bestemmelsene 
Departementet vil i det videre gjennomgå de enkelte forslag til bestemmelser i utkast til 
forskrift. 

I utkastet benyttes begrepet ”jordbruksoppgjøret”  i § 4 . Begrepet jordbruksoppgjøret 
omfatter både tilfeller der det foreligger en fremforhandlet avtale mellom partene, og 
tilfeller der det fastsettes en teknisk avtale i medhold av Stortingets behandling av 
jordbruksoppgjøret. 

I utkastet er det også gjennomgående vist til ordlyden "tiltak". Begrepet er ment som en 
samlebetegnelse for hva midlene over ordningen kan benyttes til. Dette vil omfatte alt 
fra prosjekter og utredninger til mobiliseringstiltak og samlinger m.m., samt dekking av 
administrative kostnader.  

 

2.1 Forskriftens del I 
Del 1 av forskriften § 1- 12 omhandler bestemmelser som gjelder forholdet mellom 
tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker. 

 

Til § 1 Formål 

Bestemmelsen fastslår at formålet med tilskuddsordningene er å "(…) styrke sårbare 
produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark, motvirke bruksnedgang, øke 
arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt 
å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk." Forslaget er identisk 
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med formålet slik det er beskrevet i prop. 120 S (2021-2022) om jordbruksoppgjøret 
2022.  

   

Til § 2 Geografisk virkeområde 

Satsingen har et avgrenset geografisk virkeområde til Nordland, Troms og Finnmark. 
Virkemidlene til satsingen kan benyttes til f.eks. kjøp av FoU-tjenester fra aktører utenfor 
dette virkeområdet, men formålet med tiltaket må være ment å treffe det geografiske 
virkeområdet Nordland, Troms og Finnmark. 

 

Til § 3  Tilskuddsmottaker 

Bestemmelsen regulerer hvem som kan være berettiget tilskudd etter forskriftens del 1. 
I tillegg til kommuner, følger det av bestemmelsen at det er organisasjoner og 
forsknings- og utviklingsinstitusjoner og foretak registrert i Enhetsregisteret på 
søknadstidspunktet som er berettiget tilskudd.  

Selv om virkemidlene er tilretteleggende og ikke bedriftsrettede virkemidler jf. § 4, er det 
åpnet for at foretak i enkelte tilfeller kan være søkere på tilskuddsmidlene. Dette gjelder 
f.eks. dersom det er et foretak som søker om tilskudd til et utviklingstiltak innenfor en 
bestemt produksjon/næring som vil kunne styrke verdiskapingspotensialet for alle 
innenfor den bestemte produksjonen/næringen. Det kan ikke gis tilskudd til rene 
bedriftsrettede prosjekter der formålet er profitt på det enkelte foretak. Tilskudd til 
bedriftsrettede prosjekter er formål som ivaretas gjennom Innovasjon Norges 
ordninger.  

 

Til § 4 Tiltaksområder 

Bestemmelsen fastsetter at det innenfor rammene av jordbruksoppgjøret, 
statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det 
regionale partnerskapet1, kan gis tilskudd til utviklingsrettede tiltak for å styrke sårbare 
produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke 

 

1 fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge, faglagene i landbruket og 
Sametinget 
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arealbruken, og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt 
å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. 

Av bestemmelsen fremgår det at tiltakene det søkes tilskuddsmidler til skal være 
utviklingsrettede felleskapstiltak. De skal dermed støtte opp om fellesskapsløsninger. 
Ordlyden "utviklingstiltak" er ment å være vid. Bakgrunnen er at det er ønskelig å legge 
til rette for at tilskuddsforvalter selv skal kunne definere hva man ønsker å prioritere å 
lyse ut tilskuddsmidler til fra et år til et annet. Dette kan være prosjekter, utredninger og 
annet. Som det fremgår av ordlyden skal midlene brukes til utvikling. Tiltak som bærer 
preg av ordinær drift faller dermed utenfor. 

 

Til § 5 Krav til søknad om tilskudd 

Av utkastet § 5 fremgår det at søker skal benytte søknadsskjema fastsatt av fylkes-
kommunen publisert på fylkeskommunens forvaltningsportal. Søknad om tilskudd skal 
leveres innen den fristen som er fastsatt av fylkeskommunen i utlysningen. Søknader 
innkommet etter dette tidspunktet skal avvises, med mindre det er grunnlag for 
dispensasjon fra søknadsfristen, jf. utkastets § 9 andre ledd. 

Søknadsskjemaet skal utformes på en slik måte at det gir tilstrekkelig informasjon til å 
fatte vedtak i samsvar med relevant regelverk og utlysning. Departementet mener at det 
i søknaden må bes om følgende for å sikre en forsvarlig saksbehandling:  

- En redegjørelse av formålet med og begrunnelse for tiltaket 
- En redegjørelse av aktivitetene i tiltaket  
- Budsjett  
- Milepælsplan 
- Redegjørelse for andre finansieringskilder og eventuelle andre aktører som deltar 

i prosjektet 

Utover dette, må fylkeskommunen tilpasse skjemaet etter hvilken dokumentasjon som 
er nødvendig, vurdert opp mot hver enkelt utlysning.  

For å sikre at målgruppen nås, bør også fylkeskommunen vurdere å gjennomføre 
utlysning i andre kanaler enn fylkeskommunens forvaltningsportal dersom dette er 
hensiktsmessig, jf. § 13.  
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Til § 6 Tilskuddsutmåling og tildeling 

Utkastet til § 6 om tilskuddsutmåling fastsetter i første ledd at det kan gis tilskudd på 
inntil 75 pst. av kostnadene, begrenset oppad til 75 pst. av  godkjente 
kostnadsoverslaget. Tilskuddsutmålingen er harmonisert med tilskuddsutmåling i 
Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling rekruttering og kompetanseheving i 
landbruket. Dette er kun en fastsettelse av ytre ramme for vurdering av 
tilskuddsutmåling. Departementet legger til grunn at tilskuddet som gis skal være 
utløsende for realisering av prosjektet. Antallet søknader, de enkelte prosjekters 
karakter og omfang, samt grad av annen medfinansiering, vil være avgjørende for 
fylkeskommunens tilskuddsutmåling i det enkelte tiltak. Departementet forutsetter at 
fylkeskommunen har standarder for hva som kan tas med i et kostnadsoverslag, for 
eksempel en fastsatt ramme for timepris ved egeninnsats, slik departementet er kjent 
med at andre bevilgende myndigheter som bl.a. Innovasjon Norge har. Det må opplyses 
om slike rammer i utlysningsteksten.  

Av utkastets andre ledd følger det at tilskuddet skal anvendes i tråd med 
utlysningsteksten. Siden forskriften bare angir rammene for en tilskuddsordning, og ikke 
konkrete vilkår, må fylkeskommunen i utlysningsteksten være tydelig på hvilke vilkår 
som gjelder for tilskuddsmottaker evt. hva som skal til for å bli prioritert i en 
søknadsomgang. Tydelige rammer i utlysningsteksten er viktig for forutberegneligheten 
til søker, men også for at fylkeskommunen skal kunne følge opp vedtaket i forbindelse 
med utbetaling og kontroll.   

I bestemmelsens tredje ledd fremgår det at fylkeskommunen skal fastsette vilkår i 
vedtaket. Vilkår kan være knyttet til gjennomføring av prosjektet, rapportering til 
fylkeskommunen underveis og ved prosjektslutt. Videre fremgår det av bestemmelsen 
at fylkeskommunen skal fastsette frister for gjennomføring og rapportering i vedtaket 
om tildeling av tilskudd.  

 

Til § 7. Utbetaling av tilskuddsmidlene 

Av utkastet til § 7 fremgår det at utbetaling kan skje etter skriftlig anmodning fra søker. 
For at utbetaling skal skje, må tilskuddsmottaker godtgjøre fremdrift i gjennomføringen 
av tiltaket. Det følger av utkastets andre ledd at søkeren må sende inn godkjent 
prosjektregnskap og sluttrapport innen fristen fastsatt i vedtaket før sluttutbetaling.  
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Til § 8. Melding om og godkjenning av endringer 

Utkastet til § 8 første ledd regulerer tilskuddsmottakers plikt til å melde fra til fylkes-
kommunen dersom tiltaket blir forsinket, eller ikke kan gjennomføres som forutsatt i 
vedtaket. 

Av bestemmelsens andre ledd fremgår det at fylkeskommunen etter søknad kan 
godkjenne endringer, dersom dette ikke tilsidesetter "vesentlige forutsetninger for 
gjennomføring av prosjektet". Med dette menes at endringen ikke kan være så 
omfattende at formålet med tildelingen endres.  

Dersom søknad om endring ikke godkjennes, eller dersom det oppdages at tilskudds-
mottaker ikke har meldt om forsinkelser eller endringer, må det vurderes om tilskuddet 
skal reduseres, stanses eller kreves helt eller delvis tilbake, jf. utkastets § 12.  

 

Til § 9. Vedtak og dispensasjon  

Av utkastet til § 9 fremgår det at det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd i 
førsteinstans.  

Av bestemmelsens andre ledd følger det at fylkeskommunen kan dispensere fra 
forskriftens §§ 5 og 7 annet ledd i "særlige tilfeller". Ordlyden ”særlige tilfeller” 
innebærer at det må foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en 
nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde, at de kan slå 
gjennom overfor de hensyn som ligger bak bestemmelsene. Dispensasjonsadgangen er 
ment som en sikkerhetsventil og skal kun anvendes i helt spesielle situasjoner. En 
dispensasjon kan ikke innvilges i strid med formålet med tilskuddsordningene. 

Departementets vurdering er da at det kun er aktuelt å gi dispensasjonsadgang fra 
fristene i § 5 og  § 7 annet ledd. 

 

Til § 10 Klage 

Av utkastet til § 10 første ledd fremgår det i tråd med forvaltningsloven at klage på 
vedtak fattet av fylkeskommunen skal behandles av Landbruksdirektoratet. 

Satsingen består av virkemidler bevilget over jordbruksavtalen. Fylkeskommunen 
forvalter dermed statlige virkemidler på dette området.  Hovedregelen for klageinstans i 
slike tilfeller følger av forvaltningslovens § 28 annet ledd siste punktum, hvor det 
fremgår at klageinstansen i slike saker er "(…) [v]edkommende statlige organ". 
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Departementet mener det ikke er noe særskilt som tilsier at hovedregelen i 
forvaltningslovens § 28 skal fravikes ved forvaltningen av denne ordningen, jf. også lik 
bestemmelse for RT-RK-forskriften.  Landbruksdirektoratet vil derfor være klageinstans 
for vedtak som er fattet hos fylkeskommunen i første instans. Det følger av 
forvaltningslovens § 34 andre ledd tredje punktum, at det skal legges stor vekt på fylkes-
kommunens skjønnsmessige vurdering.  

Av forvaltningslovens regler om klage, som det vises til i forskriften, følger det at det er 
Landbruks- og matdepartementet som er klageinstans dersom Landbruksdirektoratet 
fatter et vedtak i første instans etter forvaltningslovens § 35 (omgjøring). Departementet 
antar at denne bestemmelsen i praksis bare vil komme til anvendelse i et svært 
begrense antall tilfeller. 

Klager på vedtak etter § 9 vil følgelig også behandles av Landbruksdirektoratet.  

 

Til § 11. Kontroll og opplysningsplikt 

Etter utkastets første ledd kan fylkeskommunen kontrollere at vilkårene for utbetaling 
av tilskudd er oppfylt. Ved slik kontroll kan fylkeskommunen foreta stedlig kontroll hos 
tilskuddsmottakeren.  

Av bestemmelsens andre ledd fremgår det at søker av tilskudd plikter å gi de 
opplysninger som forvalter av tilskuddsordningen finner nødvendig for å kunne forvalte 
ordningene. Av nødvendighetskriteriet fremgår det at opplysningsplikten ikke er 
ubegrenset og at bare relevante opplysninger kan kreves. Med hjemmel i annet ledd kan 
forvaltningen også kontrollere tilskuddsmottakers bokføring, korrespondanse og 
opptegnelser som vedkommer tilskuddene.  

Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet kan bare føre kontroll i 
saker som er under behandling i Landbruksdirektoratet, enten som en klagebehandling 
etter forvaltningslovens § 34 eller som en omgjøringssak etter forvaltningslovens § 35, jf. 
forskriftens § 10.  

 

Til § 12. Krav om tilbakebetaling  

Av utkastets første ledd fremgår det at utbetalingsbeløpet kan reduseres, stanses eller 
kreves helt eller delvis tilbakebetalt, eller motregnes i senere utbetalinger. Selv om 
bestemmelsen er en "kan"-vurdering, er hovedregelen at tilskudd som ikke er utbetalt 
skal reduseres eller stanses dersom tilskuddsmottaker ikke har fulgt de kravene som 
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følger av vedtaket og forskriften. I disse tilfellene skal det også vurderes om det skal 
fattes et vedtak om tilbakebetaling av utbetalt beløp.  

Av utkastets andre ledd fremgår det at det kan kreves renter tilsvarende 
forsinkelsesrente på det beløp som kreves tilbakebetalt. Renteperioden er gradert etter 
søkers skyldgrad. Det alminnelige utgangspunktet er at rentene først begynner å løpe 
fra påkravtidspunktet. Dersom det konstateres grov uaktsomhet eller forsett kan 
tilbakebetalingskravet rentebelastes helt tilbake fra endringen i prosjektet skulle vært 
rapportert til forvaltningen og frem til kravet innfris.  

 

2.2 Forskriftens del II 
Forskriftens del II omhandler bestemmelser om fylkeskommunens forvaltning av 
tilskuddsordningen, samt hvilke andre formål virkemidlene over satsingen kan nyttes til 
ut over som tilskuddsmidler jf. forskriftens del I. Sistnevnte reguleres i § 15. 

 

Til § 13. Utlysning 

Etter første ledd første punktum plikter fylkeskommunen å kunngjøre utlysningen av 
midlene på fylkeskommunens forvaltningsportal.  For å sikre at relevant målgruppe nås, 
skal fylkeskommunen etter andre punktum også vurdere om publisering i andre kanaler 
er hensiktsmessig og i så fall også publisere i disse kanalene.  

 

Til § 14. Kunngjøring av søknadsbehandling 

Etter bestemmelsen skal fylkeskommunen kunngjøre hvilke prosjekter som har fått 
tildelt midler, og hvilket beløp som er tildelt.  

Hensikten med bestemmelsen er fra departementets side å bidra til at tiltakene blir 
gjort kjent for flest mulig slik at det legges til rette for kunnskapsoverføring knyttet til 
tiltakene som finansieres. I tillegg bidrar det til åpenhet om virkemiddelbruken. Selv om 
offentlighetsloven og lov om offentlig postjournal ivaretar grunnleggende hensyn til 
åpenhet mener departementet at det er viktig at fylkeskommunen aktivt synliggjør 
virkemiddelbruken i en større sammenheng for å tilgjengeliggjøre bruk og resultater. 
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Til § 15 Dekking av kostnader til administrasjon og gjennomføring, samt 
finansering av andre tiltak under satsingen 

Bestemmelsen setter rammene for hvilke områder fylkeskommunen kan benytte 
midlene over satsingen til ut over tilskuddsordningen, som i all hovedsak er beskrevet i 
forskriftens del I. Satsingens formål er ment å favne et bredt område der mobilisering til 
både næringsutvikling og rekruttering, kunnskapsinnhenting og arbeid med 
nettverksbygging er nevnt. Det er av den grunn ikke tilstrekkelig å kun legge til rette for 
en tilskuddsordning over satsingen for at formålet skal nås.  Departementet har hatt 
dialog med fylkeskommunen i Troms og Finnmark om hvilke andre aktuelle områder det 
vil kunne være aktuelt å benytte midler til, gitt satsingens formål og ytre rammer. Basert 
på dette har departementet lagt opp til fire områder det kan benyttes midler over 
satsingen til.  

Det følger av forskriften at fylkeskommunen kan benytte deler av satsingens midler til å 
dekke lønns- og administrasjonskostnader knyttet til forvaltningen av satsingen. 
Ettersom dette er en satsing som skal skal evalueres etter 3 år, er fylkeskommunen ikke 
kompensert for forvaltningsoppgaven gjennom fylkeskommunens rammetilskudd. 
Kostnader knyttet til lønn og administrasjon må følgelig dekkes av den avsatte rammen 
til satsingen. Vurdering av nivået på dette, må gjøres i forbindelse med  utarbeiding av 
det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunen. 

Det følger videre av § 15 at fylkeskommunen kan nytte en andel av midlene til kostnader 
knyttet til mobilisering og nettverksbygging i forbindelse med satsingen. Dette kan typisk 
være aktuelt i forbindelse med rekrutteringstiltak, bygging av nettverk innenfor enkelte 
produksjoner, fasilitering av konferanser m.m. Departementet understreker her at 
tiltakene som støttes ikke kan være tiltak rettet mot den enkelte næringsutøver i 
landbruket, men felleskapstiltak som f.eks. er ment å treffe en større gruppe av 
næringsutøvere. Det må her gjøres gode avklaringer mot andre aktører i næringen og 
rådgivings- og virkemiddelapparatet slik at det ikke etableres likeartede tiltak som 
allerede eksisterer i privat eller offentlig regi.   

Videre gir § 15 fylkeskommunen anledning til å finansiere utredninger og 
kunnskapsinnhenting i forbindelse med satsingen. I prop 120 S (2021-2022) er det en 
føring på at minimum 5 mill. kroner av satsingen settes av til forskning og øvrig 
kunnskapsutvikling i regi av NIBIO. FoU-tiltak i regi av NIBIO kan støttes i medhold av § 
15.  

Fylkeskommunen kan også i medhold av § 15 finansiere utvikling av 
kompetansehevende virksomhet. Dette kan f.eks. være knyttet til utvikling av kurs eller 
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annen form for kompetansehevende tiltak for landbruksnæringen, i regi av f.eks. 
videregående skoler og tilhørende fagsentre og rådgivingsappartet i landbruket.   

Departementet vil ellers presisere at for § 15, så vil det også kunne være aktuelt at 
bestemmelser fra annet regelverk gjør seg gjeldende, herunder f.eks. 
anskaffelsesregelverket. Det legges til grunn at fylkeskommunene gjør nødvendige 
avklaringer knyttet til dette ved bruk av midlene over satsingen. 

 

Til § 16. Rapportering 

Etter bestemmelsen skal fylkeskommunen rapportere på resultater og effekter av 
virkemiddelbruken.  

Ettersom dette er en statlig ordning avsatt under jordbruksavtalen, vil det være behov 
for en årlig skriftlig rapportering og vurdering av virkemiddelbruken til 
jordbruksavtalepartene, slik at de på en hensiktsmessig måte kan vurdere om det skal 
gjøres en tilsvarende prioritering det påfølgende året. 28. februar er derfor satt som 
rapporteringstidspunkt. 

 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet antar at forskriften vil bidra til et oversiktlig regelverk for 
tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter, og at det legges til rette for en effektiv 
saksbehandling.  

Det følger av kommuneloven § 2-2 tredje ledd og finansieringsprinsippet, at 
fylkeskommunen må få tilført ressurser til å løse oppgaven. Ettersom dette er en 
satsing, er det ikke overført midler i rammetilskuddet til fylkeskommunene for 
oppgaveløsningen. Fylkeskommunens kostnader til administrasjon av oppgaven må 
dermed finansieres av rammen avsatt til satsingen. Dette reguleres i forskriftens § 15. 
Nærmere konkretisering av avsetning til dette fastsettes av LMD i oppdragsbrevet til 
fylkeskommunen. 
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