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UTKAST TIL FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLINGHØRINGSUTTALELSE
Verken den nasjonale strategien eller den regionale strategien for bruk av BU-midler foreligger i endelig utgave
når denne uttalelsen avgis.
I gjeldende forskrifter om midler til bygdeutvikling er kommunen pålagt oppgaver i forbindelse med mottak av
søknader, uttalelse, utbetaling, veiledning, oppfølging og kontroll.
En viktig endring for kommunen er at utkastet til ny forskrift ikke inneholder pålegg til kommunen. I
departementets høringsbrev sies det at i praksis vil det være Innovasjon Norges distriktskontor som forestår
forvaltningen av midlene til bedriftsutvikling. Det må derfor forutsettes at departementet har tenkt at kommunens
aktive rolle i forbindelse med BU-ordningen skal avvikles. Dette kan også få konsekvenser for kommunens
medvirkning i andre sammenhenger. Vi forutsetter at Innovasjon Norges distriktskontor styrkes, slik at brukerne
kan få minst like god oppfølging som nå. Kommunens ansvar for videre oppfølging av prosjekter innvilget før
01.01.2005 må avklares.
Kommunen mener dessuten at forskriften bør være mer presis på disse områdene:
§4. 5 Generasjonsskifte. Punktet sier at det kan gis tilskudd til ”mindre investeringer”. Vurderingen av hva som
er ”mindre” kan bli svært ulik, og bør presiseres evt angis med kronebeløp. Dette vil være til fordel for både
søker og det organ som skal innvilge søknader.
§ 5 2. ledd inneholder en opplisting av hva en søknad om regionale midler skal inneholde. Det er vanskelig å
tenke seg en søknad uten kostnadsoverslag, finansieringsplan, framdriftsplan, mål etc. Punktet må derfor
kompletteres evt. samordnes med paragrafens tredje ledd.
§ 6 sier at tilskuddsforvalter kan delegere myndighet til å bevilge midler til Innovasjon Norge og kommunen. I
departementets høringsbrev står det at tilskuddsforvalter skal delegere ansvaret for bedriftstiltak til Innovasjon
Norge. Hva departementet mener med ”bedriftstiltak” bør også presiseres. Kommunen antar det er myndighet til
i innvilge søknader som delegeres, ikke myndighet til å bevilge midler som det står i høringsutkastet til ny
forskrift.
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