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Uttalelse: Forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling
i landbruket

Viser til høringsbrev: Forslag til ny forskrift om midler til investeringer og bedriftsutvikling i
landbruket, sendt av Landbruks- og matdepartementet, (LMD) 1.oktober 2014 med høringsfrist
28.11 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil gi noen innspill til forslaget, både av generell
og mer spesifikk karakter.

Generelt:
Fylkesmannen er enig med Landbruks- og matdepartementets i at det er nødvendig å endre
forskrift 28. januar 2009 nr. 79 om midler til bygdeutvikling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
registrerer at bestemmelser angående regionale midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak
foreslås tatt ut av forskriften. Likevel mener vi at forskriften bør vise «kopling» eller
sammenhengen med andre regionale utviklingsmidler som Fylkesmannens utrednings- og
tilretteleggingsmidler, samt tydeliggjøre at midlene skal forvaltes ut fra regionale strategier og
føringer.

Nærmerekommentarer:
Pkt 2.1 an . bestemmelser om re ionale midler til utrednin o tilrettele in
Fylkesmannen er gitt ansvaret for å utarbeide flerårige regionale næringsprogram som legger
strategier for både eget og partnerskapets arbeid med næringsutvikling på landbruksområdet.
Dette er et langsiktig arbeid som krever forutsigbarhet. Regionale midler til
utredning/tilrettelegging har vært og er nyttige virkemidler til å understøtte arbeidet med
næringsutvikling og til å målrette innsatsen på dette området i den retning vi ser som nødvendig
lokalt og regionalt. Fylkesmannen kunne ønsket at disse midlene fortsatt var forankret i
forskriften i det vi anser en forskriftsfestet ordning å gi større forutsigbarhet og sikring mot for
store årlige endringer.

Pkt2. Tiltaksområder—fastsatterammer:
Fylkesmannen vil understreke betydningen av at rammene for tiltak som kan få støtte er godt
presisert. § 2 angir at disse rammene er «jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale
næringsprogram». Ansvaret for å lede arbeidet med å utvikle og gjennomføre regionalt
næringsprogram er lagt til Fylkesmannen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med det regionale
partnerskapet, der Innovasjon Norge er en av partnerne. Det er ønskelig at det presiseres at
Innovasjon Norges styre(r) er forpliktet på disse regionalt fastsatte rammene og at dette begrenser
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styrets frihet ved konkret behandling av de enkelte investerings- og bedriftsutviklingssakene i
landbruket.

I punkt b) benyttes «bygdenæringer». Etter vår mening kommuniserer ikke bygdenæringer godt
nok at det handler om ny landbrukstilknyttet næring som skal etableres, og utvikles i et åpent
marked. Sett på bakgrunn av at «bygdeutvikling» er ute i forslaget til ny forskrift mener vi at
forslaget til formulering bør endres, og foreslår følgende formulering: «Utvikling av ny
næringsvirksomhet basert på landbrukets ressurser.»

Pkt 5. Administrasjon, dispensasjon og klage:
Det som står i utkastet er greit, men er likevel mangelfullt.For god måloppnåelse og regional
legitimitet er det viktig at Innovasjon Norge forvalter tilskuddene utfra regionale strategier og
føringer. Vårt forslag er å endre 1. setning slik: «Tilskudd etter denne forskriften forvaltes av
Innovasjon Norge basert på regionale strategier og føringer.»

Oppsummering av Fylkesmannens synspunkter og vurderinger
Fylkesmannen er enig i endring i navnet på forskriften og at begrepet bygdeutviklingsmidler
dermed går ut.

Vi har betenkninger i forhold til at bestemmelser om regionale midler til utrednings- og
tilretteleggingstiltak foreslås tatt ut.

Fylkesmannens utrednings- og tilretteleggingsmidler og fylkeskommunens midler til
rekruttering, kompetanse og likestilling forutsetter regional samhandling, og er svært relevant for
de bedriftsrettede bygdeutviklingsmidlene. Derfor må dette synliggjøres i forskriften som vi
uttaler oss om.

Økonomiske midler til ulike utrednings- og utviklingstiltak gir viktige resultater som danner
grunnlag for senere investerings- og utviklingsprosjekter hos Innovasjon Norge.

Fylkesmannen er enig i at bestemmelser om sentrale midler kan tas ut.

Vi støtter forslaget om skjerpede bestemmelser som at påbegynte investeringer ikke kan støttes
og at støtten reduseres om prosjektet har krevd mindre kapital enn først forutsatt.

Med vennlig hilsen

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør Kai Rune Tollefsen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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