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Søknad prosjektstøtte fagstilling for frukt og bær i Sogn  
 
Lærdal Grønt har sendt søknad av 9. november om finansiering av prosjektet til fagrettleiar ved 
pakkeria i Sogn for tre siste åra av prosjektet. Frå årsrapporten til Lærdal Grønt står følgjande om 
bakgrunnen for prosjektet:  
 

”Prosjektet ”Fagansvarleg ved pakkeria i Sogn” har som hovudmål å byggja sterkare nettverk 
mellom rettleiarar, fruktlager og dyrkarar, med mål om auka volum produsert frukt og bær, og 
kvalitetsheving for produkta basert på auka kompetanse. 6 fruktlager/bærmottak er eigarar av 
prosjektet. Desse er: Lærdal Grønt (styreleiar i prosjektet), Luster Grønt, Sognefrukt, Balestrand, 
Vangsnes/Sognabær og Fresvik Kjølelager. Prosjektet blir finansiert gjennom eit spleiselag mellom 
fleire aktørar, medan prosjektleiar er tilsett i Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane. År 2011 
er først heile arbeidsår i prosjektet, der arbeidet starta opp 1.juli 2010. Fruktlager/bærmottaka legg 
i stor grad premissane for kva som skal utførast i prosjektet. I prosjektet blir arbeidd med alle dei 
vanlege frukt og bærkulturane. Prosjektet er meint å gå over 5 år; frå 2010‐2015, der NLR og 

pakkeria gradvis tek over større del av finansieringa.” 
 
Sogn regionråd handsama søknad i møtet 11.6.2009 og fatta følgjande vedtak: ”Sogn regionråd 
støttar prosjektet med ein årleg sum på kr 60 000 for åra 2010 og 2011.” 
 
Andre finansieringskjelder for prosjektet er Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen, 
NNU, NLR, Lærdal kommune og pakkeria. 
 
Regionrådet går ikkje inn på ei ordning der rådet tek imot søknader om støtte direkte får einskilde 
personar eller organisasjonar, og dagleg leiar kan avvisa søknadane, jf retningslinjene for 
handsaming av søknader på neste side.  
 
Lærdal Grønt søkte om finansiering for fem år i 2009. Regionrådet løyvde midlar for dei to første 
åra. Det vart ikkje i vedtaket opna for tilskot utover desse to åra. Administrasjonen si vurdering er 
at ikkje er vesentlege endringar i prosjektet utover det som var skissert i 2009. Det er heller ikkje 
endringar i innhaldet i prosjektet som tilseier at regionrådet skal vurdera søknaden på nytt. På den 
bakgrunn blir søknaden avslått.  
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Retningslinjer for handsaming av søknader til regionrådet  
 

1. Rådet går ikkje inn på ei ordning der rådet tek imot og handsamar søknader om støtte 
direkte frå einskilde personar eller organisasjonar. Dagleg leiar har kompetanse til å avvisa 
desse søknadene og drøftar dette om naudsynt med leiar/nestleiar. Avslag vert rapportert i 
rådet sitt neste møte.  

2. Regionrådet kan handsame søknader om støtte som vert fremma av medlemmene i rådet, 
som kjem frå drøftingar på ordførarmøta eller frå arbeidsgruppene i rådet. Eit medlem i 
rådet som vil fremja ein søknad bør orientera om den på førehand for ei førebels vurdering 
i rådet til dømes som meldt orienteringssak med omsyn på kva utgreiingar/krav ein vil 
stilla til søknad og handsaminga, sjå punkt 3.  

3. Søknader som vert fremma må vera utfyllande og tilfredstilla desse kriteria:  

 Søknaden må omhandla tiltak innan dei prioriterte oppgåveområda til regionrådet jf 
RUP planen  

 Tiltaket må vera støtta av kommunal planlegging og vera aktuelt for flest mogleg av 
rådet sine medlemskommunar  

 Søknaden må ha kvalitet; tiltaket må beskrivast godt, målsetting med og effekt av 
tiltaket må klargjerast, kva organisasjon som står bak søknaden samt 
finansieringsløysingar og framdrift må det gjerast greie for,  likeeins kva medverknad 
det er føresett frå rådet ut over økonomisk støtte  

 I samband med utgreinga må det klargjerast kva kommunar tiltaket betyr særleg mykje 
for.  

  

 
 


