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Høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling 
 
Viser til deres brev av 27. oktober 2004 vedrørende ovennevnte.  
 
Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt følgende hovedmål for fylkesplanen 2004-2007: 
Videreutvikle Aust-Agder til å være et robust og godt fylke å leve, bo og arbeide i gjennom 
bl.a. å utvikle: 

• et bærekraftig samfunn også for kommende generasjoner 
• fylket på en slik måte at det bidrar til en positiv utvikling i alle regioner 
• et nyskapende næringsliv.” 

 
Fylkesplanen bygger på et bredt regionalt engasjement, og handlingsplanen ansvarliggjør 
virkemiddelaktørene i fylket i konkrete tiltak. Det er god tradisjon for samarbeid i 
virkemiddelapparatet i Aust-Agder, men gode resultater fordrer lokalt handlingsrom. 
 
Aust-Agder fylkeskommune deltar i arbeidet med utforming av en regional strategi for 
landbruksrelatert næringsutvikling i Aust-Agder. Hovedmålsettingene i planen er: 

• Styrke bygdene som attraktive bosteder med lokal identitet, møteplasser, servicetilbud 
og kulturaktiviteter. 

• Stimulere til kultur for næringsutvikling og markedsorientering. 
• Bidra til offensivt landbruk med mangfold og variert bruksstruktur. 
• Ivareta ressursgrunnlag og kulturlandskap gjennom aktiv drift og lokalt tilpasset 

bosettingspolitikk. 
 
Denne strategiplanen vil være et viktig redskap for prioritering av tiltak ved disponering av 
BU-midlene. Planen peker blant annet på at de regionale utviklingsmidlene som 
fylkeskommunen forvalter må sees i sammenheng med de øvrige regionale midler til 
næringsrelatert landbruksformål for å oppnå en størst mulig samlet effekt. 
 
Utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling innebærer større frihet i prioritering og 
disponering av de regionale BU-midlene. Gjennom arbeidet med blant annet fylkesplanens 
handlingsprogram, hvor de regionale utviklingsmidlene disponeres, og arbeidet med regionale 

 
 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  37017300 e-postmottak: postmottak@aa-f.kommune.no 
Serviceboks 606 Ragnvald 

Blakstadsvei 1 
Telefax:  37017303 Organisasjonsnr.:  943039046  

4809  Arendal   Hjemmeside: www.aa-f.kommune.no 
 



Side 2 av 2
 

strategier for landbruksrelatert næringsutvikling er det utviklet et tettere samarbeid og en 
bedre oversikt over regionale virkemidler til næringsutvikling i Aust-Agder. Den nye 
forskriften gir økt regionalt handlingsrom for disponering av BU-midlene. Videre gir 
endringen en større mulighet til å samfinansiere gode prosjekter med andre regionale aktører 
ved at skillet mellom det såkalte ”tradisjonelle jordbruket” og nye næringer er foreslått 
fjernet. Dette ser Aust-Agder fylkeskommune på som positivt og viktig for en bedre samlet 
ressursutnyttelse. 
 
Dette er en administrativ høringsuttalelse som vil bli fremlagt for Fylkesutvalget på møte 21. 
desember. Eventuelle kommentarer vil bli ettersendt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kirsten Borge Åse Due-Tønnessen 
Regionalsjef rådgiver 
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