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Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om midler til investering og
bedriftsutvikling i landbruket

Det vises til høringsbrev datert 1. oktober 2014 fra Landbruks- og Matdepartementet, hvor
det inviteres til høring av forslag til forskrift med frist 28. november 2014. Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag vi med dette gi innspill til forslaget.

Generelt vil Fylkesmannen i Nord-Trøndelag støtte at den nye forskriften rendyrkes, slik at
den kun omfatter de bedriftsretta virkemidlene som forvaltes av Innovasjon Norge. Vi mener
likevel at det er riktig å påpeke at forskriften bør omtale og vise sammenhengen mellom de
bedriftsretta investeringsvirkemidlene og andre regionale virkemidler. I denne sammenheng
spesielt koblingen til utviklings- og tilretteleggingsmidlene, som forvaltes av Fylkesmannen.

Videre er Fylkesmannen tilfreds med at forskriften opprettholder kommunen som aktiv
mottaker av søknad om investeringsvirkemidler, og at kommunen fortsatt skal gi en uttalelse
til søknaden før oversending til Innovasjon Norge. Kommunen har en aktiv rolle som
næringsutviklingsaktør. Denne rollen vil sannsynligvis styrkes gjennom kommunereformen,
som vil gi økt kompetanse, og større og mer robuste kommuner. Rollen som førstelinje i
næringsutvikling er viktig for å bidra til lokal forankring og engasjement for utvikling av
landbruket lokalt.

§ 2 Tiltaksområder
Det foreslås tekstlige endringer av punkt a og b som følger:

Pkt a) nyinvesteringer, oppgradering eller modernisering innenfor tradisjonelt landbruk eller

Pkt b) utvikling av ny næringsvirksomhet basert på landbrukets ressurser

§ 3Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå
Pkt 6: Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Dette er en ordning som
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener det er grunn til å diskutere. Ordningen i seg selv er
god for å stimulere til rekruttering, men ordningen bør settes inn i et mer helhetlig perspektiv i
for å sikre god ressursutnyttelse. Fylkesmannen mener punkt 6 kan tas bort og at det i pkt 3
Investeringer i produksjonsanlegg tilføyes følgende setning:

For søkere under 35 år kan det gis tilskudd til inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag for
tiltaket.

§ 5 Administrasjon, dispensasjon og klage
For det regionale partnerskapet på landbruksområdet er det viktig at de bedriftsretta
investeringsmidlene, som forvaltes av Innovasjon Norge knyttes til regionale strategier og
føringer. I Trøndelag er det et felles Regionalt Bygdeutviklingsprogram for begge
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Trøndelagsfylkene, som er vedtatt i fylkestingene. Med utgangspunkt i nasjonale mål og
strategier i landbrukspolitikken og regionale føringer i bygdeutviklingsprogrammet, er det
utarbeidet et Regionalt Næringsprogram for hvert fylke, som prioriterer og legger føringer for
Innovasjon Norges forvaltning av investeringsvirkemidlene.

I første setning i § 5 ønsker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag følgende tilføyelse (nytt i
kursiv):

Tilskudd etter denne forskriften forvaltes av Innovasjon Norge, og skal baseres på føringer
gitt i regionale næringsprogram.

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal (e.f.) Anstein Lyngstad
Landbruksdirektør Assisterende landbruksdirektør
Landbruksavdelingen Landbruksavdelingen
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