
e-Stil PT – evaluering 2017 
og ny søknadsomgang

Sole, 6.3.2018

Ragnhild Skar



Telledato og søknadsfrist

 Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid. 

 For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert elektronisk via Altinn

før midnatt på datoen for søknadsfristen. 

 Det vil være mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter at 

søknadsfristen har gått ut. Foretaket kan bare endre opplysningene i en søknad 

som allerede er sendt inn. 

 Hvis foretaket ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist.

 Dispensasjon fra søknadsfristen kan bare gis i særlige tilfeller. 



Del 1 av søknaden i 2018



Dispensasjon fra søknadsfristene og 
etterregistreringsfristen i 2017



Se på søknad som ikke er sendt



Sau – registrering av dyretall



Risikobasert kontroll av søknadene (rs 4/2018 kap. 5)

 Minst 10 % av søknadene skal kontrolleres per år.

 I 2017 ble det kontrollert 217 søknader - 10,1 % av søknadene. 
− Alle kommunene har kontrollert.

− 5 landbrukskontorer har kontrollert litt for lite (8,2-9,5 % av søknadene).

 Risikobasert utplukk innebærer at kommunen.
− må vurdere sannsynligheten for at det kan være feil i opplysninger i 

søknaden, og mulige konsekvenser de kan få, og 

− plukker ut de tilfellene hvor risikoen blir vurdert som høyest til kontroll. 

 Søknaden må ha status «Mottatt» eller «Under behandling» for å 
kunne plukkes ut til kontroll.

 Det bør utføres kontroller av foretak etter begge 
søknadsinnleveringer. 



Risikobasert kontroll av søknadene (rs 4/2018 kap. 5)

Kriterier for mulig utvalg av søknader til risikobasert kontroll – under 
«Avansert søk» i eStil-PT:



Risikobasert kontroll av søknadene (rs 4/2018 kap. 5)

 Kan kontrollere hele eller deler av søknaden.
Et foretak vil telle som kontrollert en gang uavhengig av om kontrollen gjelder bare 
del 1, bare del 2 eller begge registreringer. 

 Dokumentkontroll – se kap. 5.4.

 Stedlig kontroll – se kap. 5.5.

 Kap. 6 inneholder nærmere beskrivelser av kontroll på ulike deler 
av søknaden.

 Hva om foretaket motsetter seg kontroll?

- Avkorting etter § 12 andre setning – Tilskudd kan også avkortes dersom 

foretaket ikke overholder de frister som kommunen, fylkesmannen eller 
Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver.

- Avslag – konsekvensen av brudd på opplysningsplikten i § 10 er at forvaltningen 
ikke har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om foretaket oppfyller vilkårene for 
tilskudd, og dermed ikke kan fatte vedtak om utbetaling av tilskudd.



Risikobasert kontroll av søknadene (rs 4/2018 kap. 5)

Plan for risikobasert kontroll 

Kommunen bør ha et skriftlig dokument med sin plan for risikobasert kontroll av 
søknadene. I dette dokumentet beskrives de vurderinger og prioriteringer som ligger til 
grunn for utvalget av søknader til årets kontroll. 

Planen lages før søknadsomgangen starter. 

 Dokumentet må beskrive hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som anses 
å ha størst generell risiko i egen kommune. 

 Kommunen bør og legge inn konkrete risikoindikatorer som saksbehandler må være 
oppmerksom på i saksbehandlingen sin, eventuelt konkrete foretak som man har blitt 
oppmerksomme på i tidligere søknadsomganger og ønsker å følge opp senere. 

Kontrollpunktene skal være styrende for hva som skal kontrolleres og hva som ikke skal 
kontrolleres av informasjon som er mottatt fra søker. 



Rapporter



Rapporter



Avkorting

 Vent med å fastsette eventuelle avkortinger til del 2 av søknaden er 
levert.

 Det forhindrer ikke at det kan vurdere om avkorting er aktuelt allerede 
etter del 1.

 Begrunnelse for avkorting skrives inn i eStil og framkommer av 
vedtaksbrevet. Eventuelt kan et eget brev være aktuelt dersom det er 
behov for å skrive mer enn det som det er plass til i eStil.

 Forhåndsvarsel ved behov (se rs 4/2018 kapittel 3.3)



Kommentarer til feil

Dersom det er avvik mellom det som søkeren har søkt på og det som 
kommunen har godkjent, må saksbehandler legge inn en forklaring



Overstyre stoppmeldinger

Per i dag kan følgende stoppmeldinger overstyres: 

 Kontroll som slår ut når foretaket har søkt om tilskudd til melkekyr eller 
melkegeiter, og det ikke er registrert melkekvote på foretakets 
organisasjonsnummer. 

 Kontroll som slår ut når foretaket har søkt om tilskudd til melkekyr eller 
melkegeiter, og det ikke er registrert melkeleveranser de siste 6 
månedene. 

 Kontroll som slår ut når saksbehandler har godkjent et høyere antall kyr 
av bevaringsverdig storferase enn det antall kyr som er registrert i 
Kuregisteret med kalving i løpet av de siste 18 månedene. 

 Kontroller som slår ut når foretaket har søkt om tilskudd til økologisk 
produksjon, uten at det er på listen fra Debio. 



Overstyre stoppmeldinger

Seksjon Behandling – enkelte stoppmeldinger kan overstyres



Overstyre stoppmeldinger

 Skriv inn begrunnelse og lagre.

 Stoppmeldingen vil ikke forsvinne når den er overstyrt, men det vil være 
mulig for saksbehandler å sette søknaden til «Foreløpig godkjent», og 
søknaden kan attesteres og utbetales. 



Beregning av tilskudd

 Ldir har lagd en beregningsveileder.

 Maksimalt grunnlag for avløsertilskudd, se info hos Ldir.

− Regneark der søkeren kan legge inn dyretallet og få beregnet 
maksimalrefusjonen. 

− I pdf-en av søknaden som ligger i eStil-PT, under «Oppsummering av søknad», 
står følgende om avløser:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/vedtak-og-utbetaling#hvordan-beregnes-produksjons--og-avloesertilskuddet-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd/tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid


Klage

 Vedtak som kan påklages er kommunens vedtak om 

- utbetaling av tilskudd, 

- avslag på tilskudd og 

- avvisning av søknad.

 Ved hovedutbetalingen, ved utbetalinger som skjer i etterkant av 
hovedutbetalingen og ved avslag og avvisning sendes 
vedtaksbrevene til foretakets meldingsboks i Altinn. I disse 
tilfellene er klagefristen 3 uker fra foretaket mottok vedtaket 
i sin meldingsinnboks i Altinn. 

 Dersom foretaket får vedtak i eget brev fra kommunen, er 
klagefristen tre uker fra dette brevet kom fram til foretaket. 



Klage

Der kommunen mottar klage på eget vedtak, må kommunen foreta 
de undersøkelser klagen gir grunn til, og vurdere om vedtaket skal 
opprettholdes eller endres:

 Hvis klageren får fullt medhold i sin klage, fatter kommunen nytt 
vedtak og klageren/part i saken informeres om at saken 
avsluttes.

 Hvis klagen tas delvis til følge, fatter kommunen et nytt vedtak 
og spør klageren om han opprettholder klagen 

- Hvis klageren velger å trekke klagen, avslutter kommunen saken og 
legger inn og attesterer nye tall i eStil PT 

- Hvis klageren ikke trekker klagen, skal kommunen tilrettelegge saken 
for oversendelse til Fylkesmannen. Tallene for den delen av søknaden 
som er tatt til følge, legges inn i eStil PT og attesteres 

 Hvis klagen ikke tas til følge, skal kommunen tilrettelegge saken 
for oversendelse til Fylkesmannen. 



Omgjøring av vedtak uten klage

 For mye utbetalt:

− Kommunen oppdager feilen – sende forhåndsvarsel, søker får mulighet til å 
uttale seg innen en gitt frist. Når fristen er ute fatter kommunen vedtak i 
saken. Dersom kommunen kommer til at foretaket har mottatt uberettiget 
tilskudd, må tilbakebetaling vurderes.

− Søkeren melder selv om feilen – kommunen vurderer omgjøring av vedtaket 
sitt og tilbakebetaling av tilskudd.

 For lite utbetalt:

− Søkeren har uteglemt opplysninger – hovedregelen er at det skal behandles 
som en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen.

− Unntak er tilfeller der søkeren har gjort en åpenbar feilføring. Behandles da 
som en klage.



Omgjøring av vedtak uten klage

For søknadsomgangene i 2017 – se epost fra Ldir 15.1.2018:

«Vi ser at det fortsatt er en god del foretak som har misforstått utfylling av søknad, og 
ikke har oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget og har søkt om tilskudd for 
tidligere år (for eksempel ikke ført opp dyr på beite/utmarksbeite, ikke ført opp 
økologiske husdyrdyr/økoareal, manglende oppføring og etterrapportering av 
avløserutgifter).

Der dere ser slike søknader, kan dere henvende dere til søker og undersøke om det 
stemmer. Dersom det viser seg at søker har misforstått, kan saksbehandler korrigere 
godkjent verdi i samråd med søker. Saksbehandler bør be om skriftlig tilbakemelding 
på hva søker har ment å søke om. Det samme gjelder dersom foretak ved mottak 
av vedtaksbrev forstår at de har misforstått utfyllingen av søknaden, og da 
kontakter kommunen. Saksbehandler kan da gjenåpne søknaden og ta inn 
foretakets nye opplysninger.

Siden det var nytt søknadssystem og nye søknadsfrister i 2017, er det lagt opp til å 
praktisere søknadsfristene mer fleksibelt. Den fleksible praktiseringen gjelder kun for 
søknadsomgangen 2017, og det er derfor viktig at dere informerer søkerne om at fra 
om med søknadsomgangen 2018 vil det ikke være mulig å få korrigert søknaden på 
denne måten.»


