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Evaluering av Innovasjon Norge 

 

Vi viser til brev av 14.10.10 vedlagt sammendrag av evalueringen. 

 

Oppland Bondelag behandlet saken på sitt styremøte den 15. november.  

 

Situasjonen i Oppland er slik at vi har egne BU-ordninger med egne styrer i Valdres og 

Nord-Gudbrandsdal, mens BU-midlene til resten av Oppland er lagt til Innovasjon Norge 

Oppland. Organiseringen med egne BU-styrer i Valdres og Nord-Gudbrandsdal fungerer 

bra.  

 

Styret hadde en diskusjon på hvorvidt BU-ordninga fortsatt bør forvaltes av Innovasjon 

Norge eller om det er andre aktuelle organ som bør forvalte disse midlene. Momenter som 

var oppe i diskusjonen: 

- BU-midlene er landbrukets egne midler, og det er viktig for oss at vi har styring på 

bruken av midlene. Ved behandling i Innovasjon Norge styrene er det for mange 

utenom næringa som er med og beslutter bruken av landbrukets framforhandlede midler 

- Innovasjon Norge skal være et forvaltningsorgan for BU-ordningene – politikken skal 

andre ta seg av 

- Innovasjon Norge skal ikke utarbeide egne strategier for landbruket, de skal følge de 

strategiene som trekkes opp i samarbeidet mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen og 

landbrukets organisasjoner 

- Styrene i Innovasjon Norge har delegert en for stor del av BU-sakene til 

administrasjonen 

- Innovasjon Norge har et apparat og en bemanning som er godt egnet til å forvalte BU-

midlene 

- Styret i Oppland Bondelag ønsker at næringa skal ha en større innvirkning og 

påvirkning på bruken og tildelingen av BU-midlene 

 

På bakgrunn av diskusjonen, gjorde styret i Oppland Bondelag følgende  
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Vedtak 

Oppland Bondelag foreslår at det etableres et eget BU-styre med flertall fra 

landbruksnæringa innenfor Innovasjon Norge. BU-styret skal behandle sakene som angår 

BU-midlene, og det er BU-styret som avgjør hva som skal behandles i dette styret og hvor 

mye som delegeres til administrasjonen. 

Oppland Bondelag foreslår at saksbehandling og forvaltning av BU-midlene fortsetter i 

Innovasjon Norge. 

 

 

 

Hilsen 

Oppland Bondelag 

 

Trond Ellingsbø /s/ Ola Råbøl 

styreleder  org.sjef 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 


