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Høring - Utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling
Det vises til departementets brev av 27. oktober 2004.
Kommunenes Sentralforbund (KS) er positiv til departementets arbeid for en mer samordnet
og målrettet satsing innenfor landbruksrelatert næringsutvikling. Dette omfatter både
utarbeiding av en nasjonal strategi for landbrukstilknyttet næringsutvikling, modernisering av
BU-ordningen og overføring av forvaltningsansvar til regionalt nivå samt utarbeiding av
regionale strategier.
KS har ingen merknader til forslaget til forskrift vedrørende formål, virkeområde,
tiltaksgrupper og tilskuddsnivå. KS sine kommentarer knytter seg til forskriftens §3
Tilskuddsforvalter og § 6 Administrasjon. Departementet legger opp til at Fylkesmannen skal
være tilskuddsforvalter av de midlene som skal forvaltes regionalt. For å oppfylle målet om en
enklere og mer samordnet og målrettet satsing burde dette ansvaret vært lagt til
fylkeskommunen som av regjeringen er utpekt til hovedansvarlig for regional utvikling og
leder av det regionale partnerskap.
Intensjonen i departementets forslag er at bruken av BU-midler skal forankres i regionale
strategier. Det heter i departementets høringsbrev at ”De regionale strategiene skal
utarbeides gjennom samarbeid i det regionale partnerskap og strategiene skal legges til
grunn ved forvaltningen av de fylkesvise BU-midlene” Videre heter det: ”Ved utforming av
forslag til ny BU-forskrift har departementet lagt vekt på hensynet til forenkling og økt
regionalt handlingsrom.” Dette er etter KS’ mening ikke ivaretatt i forslaget til forskrift.
Med utgangspunkt i fylkeskommunens ledende rolle som regional utviklingsaktør og leder
av det regionale partnerskap mener KS det regionale folkevalgte nivå også må ha
hovedansvaret for strategier knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og
bygdeutvikling. Disse strategiene må ses i sammenheng med øvrige satsingsområder i
fylkesplanen med tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen eller det regionale
utviklingsprogrammet (RUP) utarbeides i dag i partnerskap med en rekke regionale aktører,
bla. Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge regionalt.

BU-satsingen bør være en integrert del av fylkesplanen og RUP, og landbruksorganisasjonene kan være med i et partnerskap for utarbeiding av forslaget. Dette
innebærer at BU-satsingen blir sett i sammenheng med øvrige strategier for nærings- og
samfunnsutvikling. En slik organisering vil også nyte godt av den styrke som ligger i å få
forankret strategien i et regionalt folkevalgt organ – fylkestinget. Dette innebærer at
fylkestinget gjør vedtak om mål, strategier og aktiviteter, regionale føringer,
prioriteringskriterier og krav til søknader. Selve forvaltningen av midlene, med
utgangspunkt i regionale føringer vedtatt av fylkestinget og eventuelle nasjonale føringer,
bli ivaretatt av henholdsvis Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge
regionalt, som skissert i forslag til forskrift. De nevnte instanser må i ettertid rapportere til
fylkestinget om bruken av midlene, på lik linje med rapporteringsrutinene for RUP for
øvrig.
KS vil på denne bakgrunn tilrå at departementet utformer forskrift om bygdeutvikling slik
at den blir integrert i øvrig regional næringspolikk og forankret i Fylkesplanen og RUP.
Dette vil sikre at BU-satsingen blir sett i en helhet og forankret i regionalt folkevalgt
styring.
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