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-% 5 -&d 
Ellen Synn~ve Eskeland 
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Landbrukskontoret 
Postadresse: Langgata 12,45 15 Mandal 
Besaksadresse: Langgata 12 

Telefon: 38264800 
Telefaks: 38261071 
E-post : landbruk@mandal.kornrnune.no 



Mandal kommune Arkiv : V12 
Saksmappe: 04102433-3 
Saksbehandler: Ellen Synnrave Eskeland 

Saksfremstilling 

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING 

- H0RINGSUTTALELSE FRA MANDAL KOMMUNE - 

Utvalgssaksnr 

046104 

Forslag til UTTALELSE: 

Etter vedtatt delegasjonsreglement mener landbruksnemnda i Mandal at utkastet til 
forskrift om midler til bygdeutvikling er fornuftig. 

Utvalg 

Landbruksnemnda 

Forskriften fordrer at det er et nzrt samarbeid mellom fylkesmannen, innovasjon 
Norge og kommunene ved den regionale prioriteringen av midlene. Kommunene må 
derfor ha tydelige mål og strategier for landbruks- og bygdeutviklingen. 

Mstedato 

09.12.04 

Behandling i Landbruksnemnda - 09.12.2004: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Landbruksnemnda - 09.12.2004: 

Etter vedtatt delegasjonsreglement mener landbruksnemnda i Mandal at utkastet til 
forskrift om midler til bygdeutvikling er fornuftig. 

Forskriften fordrer at det er et nzrt samarbeid mellom fylkesmannen, Innovasjon 
Norge og kommunene ved den regionale prioriteringen av midlene. Kommunene må 
derfor ha tydelige mål og strategier for landbruks- og bygdeutviklingen. 

Vedlegg: 
1 Utkast til forslag til forskrift, datert 27.10.2004, mottatt 16.1 1.2004 

Postadresse: 
Beseksadresse: 

Telefon: 
Telefaks: 
E-post: 



2 Eksisterende forskrift 

Utrykte vedlegg: Ingen 

Bakgrunn: 
Formålet med BU-ordningen er å oppnå 0kt 10nnsomhet i den landbruksrelaterte 
næringsvirksomheten gjennom nyskaping og markedsorientering. Det blir utarbeidet en 
nasjonal strategi for landbruksrelatert næringsutvikling. Denne skal bidra til en klarere 
styringsmodell for bruk av BU-midlene. 

Departementet legger i utkastet til ny forskrift opp til modernisering av BU-ordningen og 
overf~ring av forvalteransvar til regionalt nivå. Dette gjmes ved ordningen forenkles og at 
regionene skal få akt handlingsrom slik at regionene i starre grad skal kunne prioritere de 
gode prosjektene. 

Fylkesmannen har fått ansvaret for å utarbeide regionale strategier for landbrukstilknyttet 
nzringsutvikling. Strategien for Vest-Agder er til behandling i de politiske organer. 

Det er fortsatt innovasjon Norge som skal forvalte BU-midlene, men fylkesmannen som 
"tilskuddsforvalter" skal tildele innovasjon Norge midler og fme kontroll med bruken av 
midlene. 

I tillegg til nytt tildelingsregime er endringene at innovasjon Norge i stmre grad kan 
prioritere tydeligere mellom prosjekter. De har mulighet til å gi starre tilskudd enn tidligere 
og det er gitt noen begrensninger i forhold til rentest~tte. 

Vurdering: 
Utkastet til forskriften virker passelig romslig, og det er trolig fornuftig at det åpnes for 
tydeligere prioritering mellom prosjekter. Det er viktig at kommunene er en aktiv medspiller. 
Dette fordrer at kommunen har klare mål og strategier for landbruks- og bygderelatert 
næringsutvikling. Kommunene må gi tydelige i innspill til de årlige rulleringene av strategisk 
plan for bygdeutviklingsmidlene. 

Konklusjon: 
Forslaget til forskrift synes fornuftig. 

Mandal, 0 1.12.2004, Ellen S. Eskeland 

Telefon: 
Postadresse: Telefaks: 
Beseksadresse: E-post: 


