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Rapport etter forvaltningskontroll 

Kontrollert kommune:    Røyrvik kommune 
 
Dato rapport:     27.11.2019 
 
Kontroll avholdt dato:    2.10. – 27.11.2019  
 
Kontrolleder: Trond Rian 
 
Gjennomført av:  Anders Mona, Gaute Arnekleiv, Trond Rian  
 
Kontaktpersoner i kommunen:  Ann Kristin Sjøenden og Lars Kristian Bjørnli 
 
Kontrollerte ordninger:   NMSK og skogfond 2017 og 2018 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag (RMP) 
for 2018 

 

1 Sammendrag 
Rapporten er skrevet med bakgrunn i vår foreløpige rapport datert 15.11.19 og Røyrvik 
kommune sin tilbakemelding datert 20.11.19. Rapporten beskriver de funn (avvik og 
merknader) som ble avdekket. I Røyrvik kommune omfatter dette 3 avvik og 4 merknader. 

2 Generelt om kommunen 
 
Tabellen under viser hvor mye midler og hvor mange enkeltvedtak som ble fattet i Røyrvik 
kommune på de tilskuddsordningene vi har kontrollert.  
 
Tilskuddsordning Antall 

enkeltvedtak 
Beløp - kr 

Skogfond 2017 og 2018 44 * 646 609 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2017 og 2018  215 993 
Regionale miljøtilskudd (RMP) 2018 13 371 685 
SUM 57 1 234 287 

 * Omfatter rene skogfondssaker og saker som også inkluderer NMSK tilskudd  

3 Hjemmel for kontrollen 
Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15: 
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og 
enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver 
på forsvarlig måte og i henhold til § 14». 
§ 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.  
 
Kontrolloppgavene er delegert til Fylkesmannen i Virksomhets- og økonomiinstruksen nr 
5.1.6. og 5.1.10.  
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Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at 
ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  

4 Grunnlag for kontrollen 
Fylkesmennene er gjennom virksomhets- og økonomiinstruks og vårt tildelingsbrev bedt om 
å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen av 
kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha 
forvaltningskontroll i 20 % av kommunene årlig, og at vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.  

 
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de 
er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.  

5 Gjennomføring av kontrollen 
Varsel om kontroll ble gitt i brev datert 1.10.19 og oversendt pr e-post 2.10.19. Kontrollen ble 
gjennomført som dokumentkontroll.  
 
Følgende dokumenter ble gjennomgått av Fylkesmannen: 

 Sakspapirer for NMSK og skogfond i 2017 og 2018 
 Retningslinjer for NMSK tilskudd i 2017 og 2018 
 Kontrollskjema for gjennomført stedlig kontroll (RMP) 

 
For skog har kontrollen hatt fokus på kommunens forvaltning av søknader knyttet til NMSK 
tilskudd (kun skogkultur var i materialet) og skogfond. Det har også vært fokus på 
kommunens kontrollansvar (tilskudd, foryngelseskontroll, resultatkontroll). For RMP har 
kontrollen hatt fokus på hvordan kommunen forvalter søknad om tilskudd til regionalt 
prioriterte kulturlandskap (§ 4), tilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper (§ 6), og tilskudd til 
skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (§ 8). For avkorting ble alle saker fra 2018 vurdert.  
 
Søknadene på RMP ligger i det elektroniske systemet eStil RMP der også Fylkesmannen 
kan gå inn og se på sakene. I varselet om kontroll ble det gitt en oversikt over hvilke saker vi 
skulle se nærmere på. I tillegg ble kommunen bedt om å sende inn kontrollskjema og 
varslingsbrev for gjennomført stedlig kontroll for søknadsomgangen 2018. 

6 Kontrollområder 
Følgende tema ble tatt opp uten at det ble registret funn:  

 Det er gjennomført tilstrekkelig antall kontroller i 2018 for RMP og for 
skogfond/NMSK i 2017 og 2018. Foryngelseskontroll og resultatkontroll i skogbruket 
er også ivaretatt. 

 Alle kontrollskjema RMP er signert av kommunen og søker. 
 

Tabellen under gir oversikt over avvik og merknader avdekket under kontrollen: 
 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltning av ordning som er fastsatt iht  

 reglement for økonomistyring i staten,  
 styrende dokumenter,  
 regelverket og/eller retningslinjer for ordningen 

 
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke 
på behov for forbedringer. 
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Avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen: 
 
Ordning                                    NMSK og skogfond 
 
Avvik 1 
 

Habilitet 
For NMSK og skogfond har underordnet saksbehandler behandlet 
søknad (ungskogpleie eget arbeid) til avdelingsleder i samme 
avdeling.  
 

Avvik fra  
 

Forvaltningsloven kap 2, § 6 

Frist for å lukke avviket 
 

Umiddelbart ved endring av saksbehandlingsrutine  

Kommentar 
 

Det foreligger ikke skriftlig dokumentasjon på at overordna til 
avdelingsleder har godkjent søknaden. 

 
Merknader  
 
Merknad 1 Bekjentgjøring av NMSK retningslinjer.  

Svak bekjentgjøring av retningslinjene for målgruppen.  
Fylkesmannen anbefaler at kommunens hjemmeside benyttes 

 
Merknad 2 Manglende oppfølging av kommunens NMSK retningslinjer.   

I en gjennomgått sak foreligger det ingen dokumentert vurdering 
av kostnad over oppgitt maksimumsgrense i retningslinjene. 
Kommunen har en praksis der de de knytter maksimumsgrensa 
kun til «tilskuddsdelen», og ikke til bruk av skogfond. 
Fylkesmannen finner denne praksisen uheldig, og det anbefales 
at «maks kostnad» gis som det maksimale beløp som aksepteres 
som kostnadsgrunnlag for utbetaling av skogfond og beregning av 
tilskudd.  

 
Merknad 3 Mangelfull kontroll av om søknadsareal er berettiget for 

tilskudd/skogfond 
I 5 ungskogpleiesaker (4 eiere, eget arbeid) kan det med basis i 
skogbruksplan og flyfoto se ut som areal med feil hogstklasse og 
myr inngår i søknad og tilskuddsutmåling. Fylkesmannen 
anbefaler en saksbehandlingsrutine der det skjer utsjekking av 
slike saker med tilgjengelige kartverktøy, og en prioritering av 
eventuelle tvilssaker for feltkontroll. 

Ordning                «Regionale miljøtilskudd til jordbruket, RMP» 
 
 
Avvik 1 
 

Uberettiga tilskudd 
Det er til tre foretak gitt tilskudd til «slått eller beiting av biologisk 
verdifulle arealer» til arealer som ifølge flyfoto ikke er innmark. 
 
På flyfoto fra 2016 ser det ut som at deler av det innvilga arealet 
ikke slås. 

Avvik fra  
 

Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag: 
 
§ 8, «Det kan gis miljøtilskudd til slått og beiting av ugjødsla 
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innmarksarealer som ikke fornyes ved pløying». 
 

Frist for å lukke avviket 
 

Umiddelbart ved endring av saksbehandlingsrutine 

Kommentar 
 

Vi observerer at det er ulik status for arealene i markslagskartet 
og i siste flyfoto.   

 
Avvik 2 Mangelfull og manglende gjødslingsplaner 

Ved dokumentkontroll for søknadsomgangen 2018 har ett foretak 
framlagt mangelfull gjødslingsplan. Ett annet foretak mangla 
gjødslingsplan laga før vekstsesongen.  
 

Avvik fra  § 21 Avkorting ved regelverksbrudd  
Rundskriv 2018/17 punkt 5.6.1 «Avkorting ved regelverksbrudd». 

Frist for å lukke avviket 
 

Umiddelbart ved endring av saksbehandlingsrutine  

Kommentar Foretaket med mangelfull gjødslingsplan kommenterer i sin 
gjødslingsplan at det ikke gjødsles på foretaket og at det derfor 
ikke har noen hensikt å ta jordprøver. Arealene omsøkes kun 
RMP-ordninger som har krav om at arealene ikke skal gjødsles.  
 
Gjødslingsplanen hos foretaket med manglende gjødslingsplan 
hadde plan laga etter vekstsesongen, med utskriftsdato 7.12 
2018. Kommunen skriver i epost til Fylkesmannen at foretaket har 
bekrefta at gjødslingsplanen var laga i november 2018. 
 
Reglene sier at foretak som søker RMP-tilskudd skal ha 
gjødslingsplan. Unntaket er å ha dispensasjon fra forskrift om 
gjødslingsplanlegging.  

 
Merknader  
 
Merknad 1 All kontroll av regionale miljøtilskudd er gjennomført som 

dokumentkontroll. 
Praksis med å gjennomføre all kontroll av regionale milljøtilskudd 
som dokumentkontroll bryter med rådene gitt i gjeldende rundskriv 
2018-17. pkt 5.5.1 Om risikobasert kontroll står det i tredje avsnitt:  
«For regionale miljøtilskudd skal kontrollene i hovedsak være 
stedlige. I tilfeller der stedlig kontroll ikke vil gi tilstrekkelig kontroll, 
for eksempel ved sein søknadsfrist, kan stedlig kontroll 
suppleres/erstattes av dokumentkontroll.» 

7 Avsluttende kommentarer 
Kommunen har tilstrekkelig kontrollprosent av saker innen NMSK og skogfond for 2017 og 
2018, og har utført sine oppgaver innen foryngelseskontroll og resultatkontroll. Innen 
saksbehandling av tilskudd for ungskogpleie eget arbeid er det avdekket forhold som krever 
nærmere vurdering og kvalitetssikring i en stor andel av sakene. Ingen slike saker er 
kontrollert i 2017 og 2018. I framtidig kontrollarbeid anbefales det at denne type saker gis 
høyere prioritet. I kommunens saksbehandling bør dessuten tilgjengelige data som 
skogbruksplankart og flyfoto benyttes mer aktivt i slike saker.


