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Høring - forslag til ny forskrift om midler til investering og 

bedriftsutvikling i landbruket - innspill fra Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 
 

Viser til departementets brev av 1.10.2014 angående høring av forslag til ny 
forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.  

 
Generelt: 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser behovet for justering av forskrift for å tilpasse 

seg endringer som har skjedd gjennom de siste års jordbruksoppgjør. Det være 
seg endringer i maksimal prosentsats og maksimalt beløp for tilskudd til 

investeriger. 
 
§ 1 Formål 

Denne paragrafen er betydlig kortet ned. Hovedformålet fremstår som godt. 
 

Sentrale bygdeutviklingsmidler og fylkesvise utviklings og tilretteleggingsmidler 
må ikke tas ut av forskriften. Vi ser følgende konsekvenser som følge av 
forslaget til endring: 

 Det blir større usikkerhet omkring forutsigbarheten til midlene ved at de 
frikobles fra forskriften. Dette kan gi større årlige endringer når de kun 

blir forankret i jordbruksoppgjør, fullmaktsbrev og regionale strategier. 
 Uforutsigbarheten vil være svært krevende i forhold til søkere og 

forvaltning av midlene.  

 Utfordrende å gjennomføre flerårige utviklingsprosjekter da usikkerheten 
knyttet til finansiering blir større. Dette kan gjøre det vanskeligere å 

tiltrekke seg den beste kompetansen. Minner også om at BU-midlene til 
utvikling og tilretteleggingstiltak bidrar til å utløse 5 – 10 ganger så mye 
midler fra næringa selv og andre finansiører til utviklingsprosjekt. 

 
Det vil være særs uheldig om endringene i forskrift bidrar til større usikkerhet. I 

regionen har vi mange viktige utviklingsprosjekter som trenger forutsgibarhet 
med tanke på økonomiske rammer for at vi skal nå de landbrukspolitiske 

målene. 
 
§ 2 Tiltaksområder 

«Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale 
næringsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket gis til 

foretak i landbruket som støtte til» 
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Positivt at Regionalt næringsprogram (RNP) blir forankret i forskriften. Det er 
viktig at de «sentrale rammene» blir gitt slik at de gir et reelt regionalt 
handlingsrom. Det er utarbeidet et felles Regionalt Bygdeutviklingsprogram for 

begge Trøndelagsfylkene, som er vedtatt av fylkestingene. Med utgangspunkt i 
nasjonale mål og strategier i landbrukspolitikken og regionale føringer i 

bygdeutviklingsprogrammet, er RNP utarbeidet for hvert fylke. RNP prioriterer og 
legger føringer for Innovasjon Norges forvaltning av investeringsvirkemidlene.  
 

Også her gjelder usikkerheten knyttet til årlige endringer i jordbruksoppgjør og 
fullmaktsbrev som kommentert under § 1. 

 
§ 3 Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå – pkt 3  
Øvre tak på tilskudd er i forslaget kun begrenset til 33 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Fjerning av øvre beløpsgrense anser vi som positivt da det gir 
mulighet til større lokal tilpasning av støttenivå i forhold til lokale utfordringer.  

 
I Sør-Trøndelag har vi ikke gitt midler til praktikantordningen de siste 5 år. Vi 
har derfor ingen innvendinger til at den blir avviklet.  

 
§ 4 Søknad og utbetaling 

Vi er enig i at søknaden skal sendes til kommunen slik at kommunen får gitt 
uttalelse til søknaden før den oversendes Innovasjon Norge. I Sør-Trøndelag har 

vi hatt stort fokus på kompetansetiltak rettet mot kommunen sin rolle i f.eks. 
utbyggingssaker. Det er stor forskjell mellom kommunene på kapasitet og 
kompetanse med tanke på rådgiving i forbindelse med utbygging og 

søknadsprosess. Kommunen sin rolle er viktig med tanke på kvalitetssikring av 
prosjektene, ikke minst nå når kravet til jordleiekontrakter er fjernet fra 

forslaget om ny forskrift. Derfor viktig at kommunene har ressurser og 
kompetanse til å utføre denne jobben for best mulig langsiktig utvikling av 
næringa. 

 
Konklusjon 

Forslaget til ny forskrift vil ikke ha vesentlig betydning for Innovasjon Norge sin 
forvaltning av de bedriftsretta bygeutviklingsmidlene. Vi er opptatt av at de 
fylkesvise utviklings og tilretteleggingsmidlene gis forutsigbare rammer både 

med tanke på økonomi og mulighetene til regional styring i samarbeid med det 
regionale partnerskapet. Forskriften må 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.   

 
 

Med hilsen 
 
 

Tore Bjørkli (e.f.) Jan-Yngvar Kiel  
landbruksdirektør ass. landbruksdirektør  

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 
 


