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Hering: Utkast til forskrift om midler til bvedeutvikling 

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) har gjennomgått deres hmingsdokument datert 
27.1 0.2004, Utkast til forsbifr om midler til bygdeutvikling. 

RBL sier seg enig i dokumentet slik det er framlagt, men vil påpeke en sak. 

I haringsdokumentet sies det: Den overordnede målsettingen med prosjektet er å oppnå okt 
l0nnsomhet i den landsbruksrelaterte nmingsvirksomheten gjennom nyskaping og 
markedsorientering. 

RBL mener at dette er en meget viktig formulering. Mange bedrifter i landsbruket går nå aktivt 
inn i reiselivet noe som for disse bedriftene er et nytt næringsområde. Dette er en positiv og 
viktig utvikling. Sett fra RBL, er det meget viktig at bedriftene har et klart krav og en målsetting 
om å fa en god bedriftsakonomisk verdiskaping. 

RBL mener det er meget viktig at bedriftene gjennom midler til bygdeutvikling raskt blir 
bedriftsakonomisk sunne og etter en begrenset oppstartsperiode blir uavhengig av offentlige 
midler. Mange andre bedrifter i næringssegmentet som bedriftene skal konkurrere med i 
reiselivsmarkedene, har ikke adgang bygdeutviklingsmidler. Av denne grunn må problematikken 
m d t  konkurransevridning være i fokus. Målet må vaxe at alle bedrifter, ordinære 
reiselivsbedrifter og landbruksbedrifter som går inn i et nytt næringssegment, blir sunne 
bedriftsakonomiske bedrifter. Vi må ikke komme i en situasjon hvor den ene bedriften blir 
utkonkurrert av en annen bedrift, som har adgang til bygdeutviklingsmidler. 

Ved en god faglig vurdering hos tilskuddsforvalter må denne problemstilling unngås gjennom et 
klart overordnet mål om lannsomhet gjennom nyskaping og markedsorientering. 
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