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Uttalelse til høringsbrev - Forslag til ny forskrift om midler til investering 
og bedriftsutvikling i landbruket 
 
 
Vi viser til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet datert 01.10.2014 om forslag til ny 
forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. 
Fylkesmannen i Hedmark er enig i at det er nødvendig med en revisjon av gjeldende forskrift og 
slutter seg i det alt vesentlige til forslaget til forskrift om midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket. Fylkesmannen støtter den "oppryddingen" det legges opp til i 
regelverket.  

Fylkesmannen i Hedmark har følgende kommentarer til høringsforslaget: 

Regionalt handlingsrom 
Både de bedriftsrettede midlene og midlene til utredning og tilrettelegging skal forvaltes i 
henhold til nasjonale føringer, regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) og regionale 
næringsprogram for landbruket (RNP), og med fokus på regional næringsutvikling og 
verdiskaping. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide RBU i samarbeid med det regionale 
partnerskapet. RBU utarbeides for en 4 års periode.  

Regelverket for begge ordninger må ta utgangspunkt i at utfordringene knyttet til 
næringsmessig utvikling i landbruket varierer fra fylke til fylke. Også innen det enkelte fylke kan 
det være store variasjoner, noe som blant annet er tilfelle i Hedmark. Dette gjør det krevende å 
ha et regelverk som forutsetter at «alle passer i samme størrelse». Virkemidlene må derfor både 
kunne tilpasses og møte utfordringene i det enkelte fylke. Fylkesmannen kan gjennom sin 
praktisering av regelverket og ved å være tydelig på hvilke mål en ønsker å oppnå, bidra til både 
langsiktighet og forutsigbarhet. 
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Departementets forventninger til Fylkesmannen og mere overordnede mål og føringer, 
fastlegges i tildelingsbrevet. Her kan også mere næringsmessige og eventuelt fylkesspesifikke 
føringer tas inn, jfr. hva det legges opp til for utrednings- og tilretteleggingsmidlene. 
Departementet kan videre følge dette opp gjennom kommentarer til Fylkesmannens årsrapport 
og de bilaterale embedssamtalene/styringsdialogen. Som regionalt forvaltningsorgan kan også 
Fylkesmannen ta opp særlige utfordringer med oppdragsgiver. I en virkemiddelforvaltning hvor 
det regionale handlingsrommet vektlegges, forutsettes imidlertid at styringssignalene er tydelige 
nok til å sikre en rimelig grad av lik praktisering på et overordnet nivå av samme type midler 
mellom fylker. 

Uttømmende liste over tiltaksgrupper 
Fylkesmannen ser fordelene med å ha en uttømmende liste over tiltaksgrupper.  En slik «liste» 
må imidlertid ikke avskjære og forhindre tiltak som prioriteres i det regionale partnerskapet 
gjennom RBU. Det vises her også til det vi har lagt vekt på i foregående kapittel. Fylkesmannen i 
Hedmark mener derfor at regelverket må gi rom for å kunne støtte også "andre tiltak" innenfor 
de fylkesvise prioriteringene som kan gi grunnlag for lønnsomme investeringer hos 
enkeltforetak. Etter Fylkesmannens syn vil formuleringen i §2 (tiltaksområder) gi tilstrekkelig 
med føringer til å sikre at også «andre tiltak» vil være i samsvar med midlenes formål. 
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