Fjellnettverkets innspill til statsbudsjettet 2018
Kommunal- og forvaltningskomiteen

Fjellnettverket representerer fire fylkeskommuner og sju regionråd, og gjennom dette de
fleste kommunene i fjellområdene i Sør-Norge.
Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge, og fjellkommunene forvalter
store naturressurser. Fjellet har i Norge stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling,
ressursutnyttelse, rekreasjon og folkehelse. Samtidig har disse områdene store
distriktspolitiske utfordringer, og det er behov for en offensiv politikk som tilgodeser
fjellområdene spesielt.
Fjellnettverket er bekymret for forslaget til statsbudsjett. Kombinasjonen av kutt i regionale
utviklingsmidler og avslutning av programmet «verdiskaping i fjellområdene» slår svært
negativt ut for fjellområdene i Norge.
Fjellnettverket konstaterer også at våre medlemmer opplever realnedgang i kommunenes
inntekter og at eiendomsskattesystemet er satt i spill. Dette i tillegg til at Fjellsatsinga ikke
videreføres samt forslag i statsbudsjettet om en betydelig reduksjon i regionale
utviklingsmidler, setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon for å
oppfylle målsetning om vekst og verdiskaping.
Regionale utviklingsmidler
Kutt i de regionale utviklingsmidlene har foregått over flere år, og har hatt og har negative
effekter på muligheten for sysselsetting, entreprenørskap og ressursutnyttelse.
Fjellnettverket er særlig bekymret for at man velger å kutte i kap. 550 post 64 (Inkluderende
og vekstkraftige lokalsamfunn), siden denne ordningen skal bidra til å skape vekstkraftige og
inkluderende lokalsamfunn med særlige utfordringer. Forslaget på 154,4 mill. kroner er en
nedgang på 218,6 mill. kr. sammenlignet med i fjor, og dette vil særlig ramme kommunene
med store distriktsutfordringer. Fjellnettverket ber derfor om at midlene til regional utvikling
økes, og spesielt de distriktsretta midlene.
Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene
Programmet "Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene", som har bidratt til
innovasjon og næringsutvikling, er ikke i videreført i forslag til Statsbudsjett. Fra 2013 til og
med 2017 ble det bevilget 10 millioner kroner årlig for å bidra til entreprenørskap og
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innovasjon. Midlene har hatt stor betydning og bidratt til verdiskaping og næringsutvikling i
fjellområdene. Fjellnettverket ber derfor om at ordningen videreføres for fem nye år.
Oppsummert prioritering fra Fjellnettverket:
1. Regionale utviklingsmidler rettet mot distriktene økes.
2. Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene videreføres i fem år.
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