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Uttalelse - høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling.

Utkastet til forskrift er sterkt forankret i eksisterende bestemmelser om bruken av
bygdeutviklingsmidlene. Fylkesmannen vil understreke at sentrale myndigheter, når det blir bedt
om utarbeidelse av regionale strategier for forvaltningen av midlene, også må utvide det regionale
handlingsrommet, slik at det gir reelle muligheter for regionale prioriteringer. I utkastet begrenses
det regionale handlingsrommet i § 4 bestemmelsens første ledd nr. 7 til i særlige tilfeller å kunne gi
tilskudd til andre tiltak i tråd med formålet.

§ 3 Tilskuddsforvalter.
Med tilskuddsforvalter forstår vi den som sitter med ”forvaltningen” av midlene i form av å vurdere
og avgjøre saker og ha den direkte kontakten med ”kundene”. Denne forståelsen er også i samsvar
med bruken av begrepet i §4 der det framgår at tilskuddsforvalter kan gi tilskudd i henhold til de
regionale strategiene og innenfor rammene av den nasjonale strategien. Etter dette vil IN-region bli
tilskuddsforvalter av de bedriftsrettede midlene, mens Fylkesmannen (evt. kommunene) vil bli
tilskuddsforvalter av utrednings- og tilretteleggingsmidlene. Dette vil også være i samsvar med
bruken av begrepet sentralt der IN er tilskuddsforvalter.
I forsøket med enhetsfylke i Hedmark er det etablert et samarbeidsråd, men det er ingen integrering
av fylkeskommunen og fylkesmannen. For Hedmarks del vil Fylkesmannen være den aktuelle
tilskuddsforvalter av utrednings- og tilretteleggingsmidlene, dersom dette ikke delegeres til
kommunene. Vi foreslår derfor at det som er sagt om enhetsfylker tas ut og erstattes med
Fylkesmannen/Møre og Romsdal Fylke.
§ 4 Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå.
Som påpekt innledningsvis virker bestemmelsene her veldig detaljerte og forankret i eksisterende
bestemmelser, mens regionale strategier, ut over det som passer inn i folden, ender opp under
bestemmelsenes første ledd nr. 7, andre tiltak. Dersom innholdet i paragrafen i hovedsak
opprettholdes, bør i særlige tilfeller strykes i første ledd nr. 7, mens det i stedet formuleres at det
kan gis tilskudd til andre tiltak i samsvar med regionale strategier og i tråd med formålet med
bruken av midlene.
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§ 5 Generelle vilkår.
Bestemmelsens annet ledd angir hva søknad på midler som forvaltes av IN-region skal inneholde,
mens tredje ledd gjelder sentrale midler. Utrednings- og tilretteleggingsmidlene, som forvaltes av
Fylkesmannen, passer ikke inn under andre ledd. De bør ha krav i samsvar med sentrale midler.
§ 9 Tilbakebetaling.
I bestemmelsens andre ledd, andre setning går vi ut ifra at ikke skal strykes, (Der mottakeren var i
aktsom ….) slik at bestemmelsen blir i samsvar med det som framgår av kommentarene til utkastet.
Tidspunktet for å kreve forsinkelsesrenter bør imidlertid, etter vår mening, justeres til det
tidspunktet kravet forfaller til betaling.

Anne Kathrine Fossum
landbruksdirektør
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fylkesagronom
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