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Innstillingen tiltres enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Rogaland fylkeskommune (RFK) avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Med henvisning til ovenfor gjengitte saksopplysninger fra departementets høringsskriv kan 
RFK konstatere at det er ivaretatt eksplisitt hvordan nasjonale strategier fra regjeringen og 
stortingets side skal meddeles og virke styrende for bruk av BU-midler inn mot 
landbruksrelatert næringsutvikling.  
 
RFK kan derimot ikke se at høringsskrivet eller forslag til forskrift er like eksplisitt med 
hensyn til hvordan lokale regionalpolitiske føringer fra fylkestingets side skal vektlegges inn i 
prioriteringene av BU-midlenes anvendelse.  
Intensjonene om at bruken av BU-midlene skal være forankret også i regionale strategier er 
imidlertid klart formulert i følgende setning fra departementets skriv: ”De regionale 
strategiene skal utarbeides gjennom samarbeid i det regionale partnerskap og strategiene skal 
legges til grunn  ved forvaltningen av de fylkesvise BU-midlene”. 
I tillegg har RFK merket seg følgende uttalelse fra departementet ( som understreker 
betydningen av problemstillingen som reises i denne saken): ”Ved utforming av forslag til ny 
BU-forskrift har departementet lagt vekt på hensynet til forenkling og økt regionalt 
handlingsrom.” (Vår uthevelse). 
 
I utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling er det ikke innarbeidet en formalisert og reell 
rolle for fylkestinget som regionalpolitisk aktør. Det er fylkesmannen som er 
tilskuddsforvalter eller enhetsfylket der hvor dette er innført. 
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RFK  vil se det som naturlig at det med utgangspunkt i fylkeskommunens tiltenkte ledende 
rolle som regional utviklingsaktør i kraft av sin folkevalgte styring også burde ha en slik rolle 
hva gjaldt strategier for landbruksrelatert næringsutvikling og bygdeutvikling. Kort sagt burde 
disse bygdeutviklingsstrategiene ses i tilknytning til så vel fylkesplanen som fylkesplanens 
handlingsplan – det regionale utviklingsprogrammet (RUP). 
Det regionale utviklingsprogrammet (RUP) utarbeides i dag i partnerskap med så vel 
Fylkesmannens landbruksavdeling som Innovasjon Norge lokalt. I tillegg pleier en 
partnerskap med også andre andre aktuelle instanser som for eksempel regionrådene, LO og 
NHO.  På samme måte kunne bygdeutviklingssatsingen vært et element i fylkesplanen og en 
del av Det regionale utviklingsprogrammet. De landbruksrelaterte organisasjonene kunne da  
vært med i et partnerskap for utarbeiding av forslag til RUP for bygdeutvikling. Dette kunne 
også medført at bygdeutviklingssatsingen ble sett i en større og samlet sammenheng med 
øvrige satsinger for nærings- og samfunnsutvikling.  Samtidig ville en få nyte godt av den 
styrke som ligger i å få forankret strategien i et regionalt folkevalgt organ – fylkestinget. 
Dette ville innebære at fylkestinget gjorde vedtak om mål, strategier og aktiviteter, regionale 
føringer, prioriteringskriterier og krav til søknader.  Selve forvaltningen av midlene med 
referanse til de regionale føringer fylkestinget vedtok og de nasjonale føringer som måtte bli 
meddelt kunne da skje som nå  (og som skissert i forslag til forskrift) av henholdsvis 
Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge lokalt, dog med nødvendig 
partnerskapssamarbeid som for øvrig i RUP programmene.. De nevnte instanser måtte i 
ettertid da rapportere om bruken av midlene til fylkestinget til liks med rapporteringsrutiner 
for RUP for øvrig.  
 
RFK vil ut fra dette tilrå at Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement utformer forskrift 
om bygdeutvikling slik at bygdeutviklingssatsingen blir forankret i Fylkesplanen og  det 
regionale utviklingsprogrammet (RUP) i fylket. Dette vil sikre at bygdeutviklingssatsingen vil 
bli sett i en helhet og bli forankret også i forhold til regional folkevalgt styring. 
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