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Endringer i tilskuddsforvaltningen over tid

• Økte krav til formalisering og dokumentasjon

• Søker er raskere med å koble på advokat

• Flere saker går til retten

→ viktig at vi nå, som før,  har det formelle på plass i 
saksbehandlingen



Info om 
Fylkesmannens kontrollarbeid

FM oppdrag fra Landbruksdirektoratet på kontroll:
• Utarbeide kontrollplan

• Gjennomføre risikobasert forvaltningskontroll hos 20 % av kommunene i fylket

• 100 % oppfølging av avvik



Arbeidet med kontrollplan for forvaltningskontrollene

Forarbeid med kontrollplan:
Risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser av

• alle tilskuddsordningene
• kommunene i fylket

Kartlegging av hvor mye ressurser som skal prioriteres til 
kontrollarbeidet

Prioritering av hvilke tilskuddsordninger som skal kontrolleres
Prioritering av hvilke kommuner vi skal dra til
Prioritering av fokusområder innenfor den enkelte 
tilskuddsordning



Eks på tema som vurderes i ROS-analysene av 
tilskuddsordningene:

1. Regelverket er klart og tydelig for søker og/eller kommune f.eks:
• Regelverk og søknadsskjema er klart og tydelig
• Rammen for skjønnsutøvelse

2. Vedtak fattes på riktig grunnlag og i samsvar med regelverket f.eks:
• Feil i innkomne søknadsdata
• Kompetanse 

3. Delegert forvaltning fungerer tilfredsstillende f.eks:
• Klare/uklare ansvarsforhold mellom forvaltningsleddene
• Hvor lenge søknadene ligger før de blir behandlet

4. Tilskudd/produksjonsrettighet benyttes i samsvar med regelverk og 
vedtak f.eks:

• Rutiner rundt delutbetaling og sluttutbetaling
• Oppfølging av vilkår



Delegasjon av fullmakt

I flere brev denne våren har Fylkesmannen delegerte 
belastningsfullmakt for budsjettdisponering til 
kommunene i fylket for følgende tilskuddsordninger:

• SMIL
• NMSK
• tilskudd til drenering
• tilskot ved sykdom og fødsel mv
• tilskot til planting på nye areal som klimatiltak
• tilskot til tettare planting og gjødsling som klimatiltak 

VIKTIG AT DELEGASJONEN VIDEREFØRES I 
KOMMUNENE!



Forbedringspunkter på tvers av tilskuddsordningene

Mangel på notater om hva som har 
skjedd og er gjort

Mangel på dokumentasjon

Habilitet

Utplukk av kontrollobjekter er i for liten 
grad risikobasert



Gjenganger-avvik



Gjengangeravvik 
- Regionale miljøtilskudd (RMP) 

Avkorting ved feilopplysning er ikke vurdert

Ved manglende/mangelfull gjødslingsplan så skal 
det avkortes også i miljøtilskuddet

Når kommunen innvilger annet tilskudd (mindre) 
enn omsøkt så skal dette tegnes inn i kartet



Gjengangeravvik 
- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL)

• Manglende / mangelfull plan

• Vedtak fattes uten vurdering  av om 
tiltaket er innenfor ordningen



Gjengangeravvik 
- Tilskudd ved sykdom og fødsel mv 

Søknad mangler eller har ufullstendig dokumentasjon
• Dokumentasjon av næringsinntekt

• Dokumentasjon av ytelser fra NAV



Gjengangeravvik 
- Produksjonstilskudd og avløsning ferie og 
fritid

Avkorting : manglende vurdering , mangelfull vurdering , feil 
vurdering av aktsomhet, avkorting ikke vurdert

Endring til søkers gunst (som ikke er åpenbar feilføring ol)

Utplukk til kontroll – ikke dokumentert risikobasert 

Signering på kontrollskjema av foretakseier og kommunens 
representant 



Gjengangeravvik 
- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK)

Manglende overordna retningslinjer

Manglende gjennomføring av tilskuddskontroll
NMSK – mange oppfyller ikke 10 % av sakene



Gjengangeravvik 
- Skogfond

Manglende rutine for forhåndsgodkjenning av årlig 
bilvegvedlikehold som overstiger kr 4 pr løpemeter



Oppsummering

• Vær nøye med det formelle rundt tilskuddsforvaltningen

• Kan utarbeidelse av kontrollplan i kommunen være nyttig?

• Hvis det ikke allerede er gjort, få på plass delegering av 
fullmakt for budsjettdisponering!

• Ta en gjennomgang av om dere har ting i orden i forhold til: 
• Notater om hva som har skjedd og er gjort ifm saksbehandlingen

• Dokumentasjon knyttet til saksbehandling

• Habilitet

• Om utplukk av kontrollobjekter i stor nok grad er risikobasert

• Jobb med å unngå gjengangeravvikene!


