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FRÅ INNOVASJON NORGE
Vi viser til Dykkar brev av 27.10.2004.
Innovasjon Norge meiner utkast til ei ny forskrift for midlar til bygdeutvikling
representerer ei betydeleg forenkling, og ynskjer dette velkommen.
Innovasjon Norge legg til grunn at aktuelle ordningar og støtteprosent er fastsett i
jordbruksforhandlingane i 2004. Innovasjon Norge vil evt. komme tilbake til innspel på
dette i samband med jordbruksforhandlingane 2005. Kommentarane til utkast til ny
forskrift må derfor sjåast i lys av dette.
Nedanfor følgjer kommentarar til enkelte av §§. Forslag til justert tekst følgjer som
vedlegg (bruk "markering av endelig visning").
§3
Definisjon av tilskuddsoperatør, jfr også § 6.
§ 4.4.b
Bruke begrepet lån til investeringsformål i staden for investeringslån (som var namnet på
låneordninga som vart avløyst av ordninga med rentestøtte). I samsvar med felles
forståing mellom avtalepartane og IN foreslår ein fjerna formuleringa som avgrensar
bruken av rentestøtte til lån i private bankar. Gjennom omforent praksis er private
bankar og IN i dag likestilt, og dette bør komme til uttrykk i forskriften.
§5
Ha med ordet ekspansjonsmulighet.
Stryke det som er skrive om skriftlege avtalar for leigejord. Dette må kunna vurderast
individuelt.
§6
Presisering av rollen til kommunen. IN er kjent med at kommunens oppgåver på dette
området er regulert av ei eiga forskrift, men meiner det likevel bør synleggjerast i BUforskriften.
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Eventuelle nærmere regler knyttet til forvaltningen av tilskuddene er som regel av av
teknisk art, og må såleis også kunna fastsetjast av tilskottsoperatør. T.d. gjeld dette
standardvilkåra som vert nytta av Innovasjon Norge som ein kontrakt mellom kunden og
Innovasjon Norge. Slike kontraktar vert nytta felles for heile Innovasjon Norge også for
midlar som Innovasjon Norge får tildelt gjennom fylkeskommunen. Det blir altfor
omstendeleg og uoversiktleg dersom slike bestemmelsar skal kunna fastsetjast fylkesvis.
Det er ynskjeleg at ein framleis har forskriftsmessig heimel for å kunna avslå søknader
der tiltaket er starta opp eller gjennomført.

Med vennleg helsing
for Innovasjon Norge

Trude Andersen
direktør

Vedlegg

Kjell Bruvoll
seniorrådgjevar

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag
for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i
landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.
§ 2. Virkeområde
Midler til bygdeutvikling kan nyttes i hele landet innenfor rammer fastsatt ved
jordbruksoppgjøret og i Statsbudsjettet.
§ 3. Tilskuddsforvalter og tilskuddsoperatør
Med tilskuddsforvalter menes i denne forskrift:
1. For midler som forvaltes regionalt: Fylkesmannen eller enhetsfylker der fylkeskommunen
er integrert med Fylkesmannen, og hvor oppgaver løses i ett felles regionalt organ.
2. For midler som forvaltes sentralt: Innovasjon Norge1.
Med tilskuddsoperatør menes i denne forskriften den institusjonen som foretar søknadsbehandlingen, fatter enkeltvedtak og forestår oppfølging av prosjektene.
§ 4. Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå
For midler som forvaltes regionalt kan tilskuddsforvalter gi tilskudd i henhold til de
regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling og innenfor rammene av den
nasjonale strategien for slik næringsutvikling til:
1. Utrednings- og tilretteleggingstiltak: Det kan gis tilskudd til utviklings- og
tilretteleggingstiltak med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag.
2. Etablererstipend: Det kan gis stipend til å forberede og etablere ny virksomhet med
ekspansjonsmuligheter på inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
3. Bedriftsutvikling: Det kan gis tilskudd til tiltak innen produktutvikling,
kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring av
nye produkter og lignende med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For personer
under 35 år og kvinner kan tilskuddet gis med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
4. Investeringer:
a) Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr
av varig karakter med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag.
b) Det kan gis tilskudd i form av reduksjon i avtalt rentenivå på lån til
investeringsformål. Rentestøtten utgjør 50% av renten på tre års statsobligasjoner.
Rentestøtte beregnes ut fra foregående års rente og kan maksimalt utgjøre 5
prosentpoeng.
Dersom et anlegg eller produksjonsutstyr er anskaffet ved leasing eller annen leie, kan det
ikke gis tilskudd eller rentestøtte.
5. Generasjonsskifte: Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med
overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer. Tilskuddet
kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag. Til kvinner kan det gis et tilskudd
på inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag.
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6. Praktikantordning: Det kan gis tilskudd til inntil 60% av foretakets kostnader til dekning
av arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, lønn til praktikant tilsvarende 65% av
lønnstrinn 1 i Statens regulativ og feriepenger i forhold til dette. Praksisvertens egenandel
er på 40%. I tillegg kan faktiske dokumenterte utgifter til barnepass samt kursutgifter
dekkes. Praksis på egen, foreldres eller svigerforeldres gård kommer ikke inn under
ordningen.
7. Andre tiltak: Det kan i særlige tilfeller gis tilskudd til andre tiltak i tråd med formålet for
midler til bygdeutvikling.
Tilskudd etter denne forskrift kan ikke gis til:
a) å tegne andeler eller kjøpe aksjer i privat næringsvirksomhet,
b) garantier,
c) gjeldssanering eller løpende drift av bedrifter, eller
d) tiltak på landbrukseiendommer som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller
kommune.
For midler som forvaltes sentralt kan tilskuddsforvalter, innenfor formålet med denne
forskrift, gi tilskudd til tiltak med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag. I særlige tilfeller
kan det innvilges tilskudd ut over denne grensen.
§ 5. Generelle vilkår
Tiltaket det ytes tilskudd til skal til en hver tid være i samsvar med de krav som er gitt i
gjeldende lover, forskrifter og standarder.
Søknad om tilskudd på midler som forvaltes regionalt skal inneholde en grundig
vurdering av inntjenings- og ekspansjonsmuligheter, markeds- og konkurranseforhold der
dette er aktuelt for tiltaket.
Søknad om tilskudd på midler som forvaltes sentralt skal inneholde en redegjørelse om
bakgrunnen for tiltaket, mål samt eventuelle delmål, organisering, fremdriftsplan,
resultatindikator, kostnadsoverslag og finansiering.
Dersom overdragelse av en landbrukseiendom skjer i to omganger og det i
mellomperioden søkes om tilskudd til investeringer etter denne forskrifts § 4 første ledd
nummer 5, skal det foreligge en avtalt plan for overdragelsen. Videre skal både tidligere og ny
eier stå ansvarlig for investeringene.
§ 6. Administrasjon
For midler som forvaltes regionalt kan tilskuddsforvalter delegere myndighet til å
bevilge midler i henhold til denne forskrifts § 4 til Innovasjon Norge1 og til kommunene.
Søknader om midler som forvaltes på regionalt nivå ved fylkesmannen eller Innovasjon
Norge sendes kommunen, som sammen med uttalelse videresender søknaden til
fylkesmannen eller Innovasjon Norge.
Tilskuddsforvalter eller tilskuddsoperatør kan fastsette nærmere regler knyttet til
forvaltningen av tilskuddene, herunder søknadsfrister.
Søknad om tilskudd og rentestøtte kan nektes innvilget dersom arbeidene er påbegynt før
søknaden er avgjort.
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§ 7. Dispensasjon
Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.
§ 8. Opplysningsplikt og kontroll
Søker av tilskudd i henhold til denne forskrift plikter å gi de nødvendige opplysninger
tilskuddsforvalter, eller den tilskuddsforvalter bestemmer, krever.
Tilskuddsforvalter, eller den tilskuddsforvalter bestemmer, fører kontroll med at
midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene for tildelingen.
§ 9. Tilbakebetaling
Midler tildelt i medhold av denne forskriften kan kreves helt eller delvis tilbake dersom
søkeren har gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig
utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de forutsetninger som
er satt for tildelingen.
Det kan kreves forsinkelsesrente2 av midler som kreves tilbake i henhold til første ledd.
Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt
tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan
renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet.
§ 10. Klage
Vedtak truffet av tilskuddsforvalter i medhold av denne forskrift kan påklages til
Statens landbruksforvaltning etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til
tilskuddsforvalter etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven).
Vedtak truffet av Innovasjon Norge1 kan påklages til Innovasjon Norges klagenemnd.
§ 11. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.
Fra samme tidspunkt oppheves:
- forskrift 3. februar 2004 nr. 362 om midler til bygdeutvikling –tildeling på fylkesnivå ved
Fylkesmannen,
- forskrift 3. februar 2004 nr. 353 om midler til bygdeutvikling –tildeling på fylkesnivå
Innovasjon Norge og
- forskrift 22. desember 1999 nr. 1558 om midler til bygdeutvikling – tildeling på sentralt nivå
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jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 796 om
renter ved forsinket betaling.
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