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1. Sammendrag 
Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen, har gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen 
i Ibestad kommune. Det presiseres innledningsvis at rapporten først og fremst peker på 
forbedringspunkter. Den gode jobben Ibestad kommune gjør er ikke redegjort for i rapporten. 
 
Etter fylkesmannens kontroll må Ibestad kommune journalføre og arkivere aktuelle saksdokumenter 
om produksjonstilskudd i henhold til gjeldende regelverk. Fylkesmannen i Troms anbefaler 
kommunen å opprette ett saksnummer per søker per søknadsomgang. 
 
Ibestad kommune må for fremtiden opprette egen sak og eget vedtak, ved godkjenning av nye 
innmarksbeitearealer. Fylkesmannen i Troms anbefaler Ibestad kommune å sende ut skriftlig varsel 
om stedlig kontroll og skriftlig informasjon etter stedlig kontroll.  
 
Ibestad kommune må for fremtiden sørge for at kart og register er ajourført og at 
landbruksregisteret er oppdatert, slik at kartdata og dermed også kontroll- og 
dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest mulig kvalitet. For at Ibestad kommune skal få oppdatert 
kart og register før søknadsomgangen på produksjonstilskudd i år, må AR5 senest leveres 1. 
september, slik at man kan bestille egenprodusert jordregister innen 20. september. 
 

2. Hjemmel for kontrollen 
Tilskudd skal forvaltes i henhold til Reglement av 12. desember 2003 nr. 1938 for økonomistyring i 
staten. Fylkesmannen skal ivareta kontroll med at kommunen etablerer systemer og rutiner som 
sikrer at bevilgningene over jordbruksavtalen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og 
i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for forvaltningen av den kontrollerte ordningen. 
 
Hjemmelen for kontroll med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene følger av 
Økonomireglementet § 15, som pålegger fylkesmannen å ivareta kontroll med at kommunen utfører 
sine oppgaver på en forsvarlig måte og i henhold til § 14. Økonomireglementet § 14 har 
bestemmelser om at kommunene skal ha systemer og rutiner som sikrer kontroll med midlene. 
 



 
Kontrollen er gjennomført med utgangspunkt i følgende regelverk: 

 Forskrift av 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket 

o Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-21, kommentarer til forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

o Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-22, Saksbehandlingsrutiner ved søknad om 
produksjonstilskudd og avløsningtilskudd i jordbruket. 

o Statens landbruksforvaltning sitt rundskriv 2012-27, Gårdskartprosessen og videre 
ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen. 

 

3. Formål, omfang og gjennomføring av kontrollen 
Formålet med kontrollen er å kontrollere at kommunen utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte. 
Det skal videre kontrolleres at kommunen har etablert system og rutiner med innebygd 
internkontroll, i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten § 15. 
 
Vi ønsker med utgangspunkt i dette å se om kommunene gjør det de skal gjøre – om de forvalter 
ordningen på en god måte. Vi ønsker også å se hvordan kommunen jobber med de konkrete 
oppgavene. Målet er å bidra til at kommunen blir bedre og at de for fremtiden får rutiner eller får 
forbedret sine rutiner. 
 
Linn Marstrander ved Fylkesmannen i Troms korresponderte per e-post med Ibestad kommune i 
forkant av kontrollen, og det ble avtalt kontrollbesøk den 21.06.17. Ibestad kommune ble varslet om 
kontrollen i brev av 22.05.17. I brevet ble det blant annet redegjort for tidspunkt for 
forvaltningskontrollen, klargjort bakgrunnen for kontrollen, kontrollens omfang og kommunens 
forberedelse. 
 
Det ble gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen i Ibestad kommune, den 21.06.17. Kontrollen 
ble gjennomført av Fylkesmannen i Troms ved Linn Marstrander, som var kontrolleder, og Marit 
Gåre. Liv-Edel Berg, fra Fylkesmannen i Troms, deltok som observatør. Fra Ibestad kommune deltok 
Ole Pedersen-Dyrstad, saksbehandler på landbruk og næringsutvikling. Roald Pedersen, assisterende 
rådmann, og Trond Hanssen, leder for plan, næring og utvikling, deltok under innledende og 
avsluttende møte. 
 
Kontrollen ble innledet med et oppstartsmøte. Kontrollen rettet seg spesielt mot forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Vi gjennomgikk Ibestad kommunes 
saksdokumenter som har dannet grunnlag for innvilgede vedtak og utbetalinger i saker om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd. 
 
Etter at samtalene var gjennomført hadde Fylkesmannen i Troms et internt møte, på om lag en halv 
time. Det ble deretter gjennomført et avsluttende møte, hvor foreløpig funnliste ble presentert. 
Avslutningsvis ble funnlisten undertegnet av assisterende rådmann, Roald Pedersen, saksbehandler 
på landbruk, Ole Pedersen-Dyrstad, og kontrolleder, Linn Marstrander. Ibestad kommune og 
Fylkesmannen i Troms beholdt hvert sitt eksemplar. 
 
Fylkesmannen i Troms fikk fremlagt og gjennomgått det som ble etterspurt. 
 

4. Generelt om kommunen 
I Ibestad kommune er Ole Pedersen-Dyrstad saksbehandler på landbruk og næringsutvikling. Det er 
anslått at han jobber 80 prosent med landbruk, og 20 prosent med skogbruk. Slik vi forstår det, 



jobber han også med enkelte andre fagområder. Landbruk er organisert under seksjon for plan, 
næring og utvikling, hvor Trond Hanssen er leder.  
 
Landbruksforvaltningen i Ibestad kommune ble sist kontrollert av Fylkesmannen i Troms den 
04.09.12. I kontrollrapport av 15.10.12 har Fylkesmannen i Troms konkludert med to avvik og to 
merknader. Fylkesmannen i Troms påpekte at nytt journalsystem ikke ga mulighet til å få tilgang til 
dokumentasjon i tidligere saker. I tillegg ble det påpekt at det var feil i arealtallene ved søknad om 
produksjonstilskudd for august 2010 og 2011, på grunn av at gårdskart ikke var tatt i bruk. 
Kommunen fikk merknad på at de ikke hadde fast praksis på reaksjonsform (avkorting), når feil og 
avvik ble avdekket i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. Kommunen hadde heller ikke 
faste rutiner på å gi opplæring/oppfrisking av forvaltningslovens regler til kommunens 
saksbehandlere. 
 
Søkere i Ibestad kommune fikk utbetalt totalt 6 014 8381 kroner i produksjonstilskudd i 2016. Det var 
26 søkere dette året. Det ble utbetalt avløsertilskudd med 658 5372 kroner for 2016.  
 

5. Kontrollområder 
I dette kapittelet blir det først, i kapittel 5.1, presentert noen generelle begrepsavklaringer. I de neste 
kapitlene presenteres de ulike ordningene som er gjennomgått, samt eventuelle avvik og/eller 
merknader som ble registrert under forvaltningskontrollen. 
 

5.1 Generelle begrepsavklaringer 
Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket i de kontrollerte ordninger. 
- Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i 

henhold til 
o Reglement for økonomistyring i staten §§ 14 og 15 andre ledd 
o Styrende dokumenter 
o Regelverket og/eller retningslinjene for ordningen 

- Merknad er forhold som ikke er i strid med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å påpeke 
behov for forbedring. 
 

5.2 Produksjonstilskudd 
Under kontrollen ble det kommentert av Ibestad kommune at de automatisk unntok fra offentlighet 
de fleste sakene som gjaldt produksjonstilskudd. Fylkesmannen i Troms bemerket at det, som 
hovedregel, ikke er grunn til det. Det må likevel gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, for å se 
om dokumentet blant annet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, for eksempel 
opplysninger om noens personlige forhold. 
 
 
AVVIK 1 
Kommunen har i all hovedsak ikke journalført og arkivert søknader og vedtaksbrev om 
produksjonstilskudd. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-22 og 2016-35 om saksbehandlingsrutiner for 
søknadsomgangen 20. august 2016 og 20. januar 2017, kapittel 5.1.1 og 4.1.1, henviser til rundskriv 
2007/28, kapittel 4.14. WESPA tilfredsstiller ikke kravene til offentlig arkivsystem, og kommunene må 

                                                           
1 og 2: Det tas forbehold om at tallet kan være høyere enn oppgitt, på grunn av manuelle utbetalinger. 
 



derfor sørge for et tilfredsstillende system for journalføring og arkivering som oppfyller kravene i 
arkivloven og forskrift om offentlige arkiv. 
 
I følge rundskriv 2007/28 kapittel 4.14 har kommunene ansvar for å journalføre og arkivere 
dokumenter som har hatt betydning for vedtak om produksjonstilskudd.  Alle dokumenter, som 
dokumenterer hvilket grunnlag vedtak om produksjonstilskudd er fattet på, må journalføres og 
arkiveres. Innkomne søknader skal journalføres og arkiveres, uansett om det er søkt på 
papirskjemaet eller elektronisk i WESPA. Eventuelle vedlegg til søknaden journalføres og arkiveres. 
De inneholder sentral informasjon om grunnlaget for kommunens vedtak. Alle resultat av 
saksbehandlingen, som vedtak om avvisning av søknaden, vedtak om avslag og vedtak om innvilgning 
av tilskudd må journalføres og arkiveres. Hvis saksbehandlingen resulterer i vedtak om tildeling av 
produksjonstilskudd, må vedtaket, dvs. kopi av tilskuddsbrevet som sendes til søkeren, journalføres 
og arkiveres. Dersom søkeren klager på vedtaket, må klagen journalføres og arkiveres, samt 
resultatet av behandlingen av klagen. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen kom det frem at Ibestad kommune i all hovedsak ikke journalfører og arkiverer 
søknader om produksjonstilskudd. Utbetalingsbrevene fra Landbruksdirektoratet har kommunen 
heller ikke journalført og arkivert. 
 
Saksbehandler opplyser at han kan slå opp både søknadene og utbetalingsbrevene i fagsystemet. 
Dersom det er noe spesielt i sakene, for eksempel hvis han har gjort manuelle utbetalinger, så 
journalføres og arkiveres de i kommunens saksbehandlersystem. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen i Troms ber om at Ibestad kommune for fremtiden journalfører og arkiverer de 
aktuelle saksdokumenter om produksjonstilskudd i henhold til gjeldende regelverk. 
 
 
AVVIK 2 
Kommunen har mangelfull dokumentasjon på saksbehandling, der skog er omklassifisert til 
innmarksbeite. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
I følge jordbruksavtalen 2016-2017, kapittel 7.7, er grunnlaget for beredning av areal- og 
kulturlandskapstilskudd det jordbruksareal foretaket disponerer med vekster i vekstgruppene 
definert i kapittel 7.7.1. Arealet måles og klassifiseres i samsvar med nasjonale standarder for 
kartdata. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes til beite, men som ikke kan høstes 
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter. 
 
Landbruksdirektoratets saksbehandlingsrundskriv 2016-22, kapittel 15.3, omhandler innmarksbeite. 
Det er fastslått at alt nytt innmarksbeite skal godkjennes av kommunen. Dette betyr at kommunen i 
hvert enkelt tilfelle må kontrollere om det nye innmarksbeitet fyller vilkårene, jf. 
markslagsinstruksen3. Forvaltningen skal føre en streng praksis med henblikk på å godkjenne nye 
innmarksbeitearealer. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen har Ibestad kommune opplyst at de har hatt én sak hvor skog har vært 
omklassifisert til innmarksbeite. Kommunen opplyser at arealet som ble endret egentlig har vært 

                                                           
3 Markslagsinstruksen finnes på www.NIBIO.no 



beitet lenge, men arealet har ikke blitt omklassifisert før nå. Kommunen opplyser at det ikke har vært 
fattet vedtak på den enkelte endring. 
 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen i Troms ber om at Ibestad kommune for fremtiden oppretter egen sak og eget vedtak, 
ved godkjenning av nye innmarksbeitearealer. 
 
 
MERKNAD 1  
Kommunen har ikke journalført og arkivert sakens dokumenter på ett saksnummer per søker per 
søknadsomgang. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-22 og 2016-35 om saksbehandlingsrutiner, jf. rundskriv 
2007/28, kapittel 4.14, omhandler arkivering. Kommunene har ansvar for å journalføre og arkivere 
dokumenter som har hatt betydning for vedtak om produksjonstilskudd. Der kommunen har etablert 
et Noark-basert saksarkiv, skal dokumentene journalføres og arkiveres her. Kommunene bør da, 
ifølge rundskrivet, opprette ett saksnummer i Noark-systemet per søker per søknadsomgang. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen kom det frem at Ibestad kommune i stor grad ikke hadde journalført og arkivert 
saksdokumenter om produksjonstilskudd4. Dersom søknadene hadde blitt saksbehandlet særskilt, var 
disse sakene journalført og arkivert. Imidlertid lå alle saksdokumentene som omhandlet 
«produksjonstilskudd 2016-2017» på ett saksnummer. De ulike dokumentene hadde ulikt 
dokumentnummer.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Det blir fort vanskelig å orientere seg i saksmappen dersom det ligger mange ulike saksdokumenter 
vedrørende mange ulike søkere, på samme sak. Dersom det i tillegg legges dokumenter om stedlig 
kontroll og eventuelle klager i samme mappe, vil det være svært vanskelig å se hva som har skjedd i 
den enkelte sak. 
 
Fylkesmannen i Troms anbefaler kommunen å følge ovenfor nevnte retningslinjer. Vi anser at en slik 
arkivering vil gjøre det lettere for kommunen å finne fram i egne saksdokumenter. 
 
 
MERKNAD 2 
Kommunen sender ikke skriftlig varsel om stedlig kontroll av produksjonstilskudd til foretakene. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-22, kapittel 6.4, omhandler varsel om kontroll. Kommunen 
skal som hovedregel varsle søkeren før kontroll. Bruk e-post, telefon eller brev for å varsle 
kontrollen. Ved kontroll skal innehaver eller en person som forplikter foretaket være til stede.  
Formålet med varslingen er å: 

 Informere søker om formål og omfang av den stedlige kontrollen, søkers plikter og 
rettigheter 

 Avtale tidspunkt for gjennomføringen av kontrollen 

 Forberede foretaket på hvilken dokumentasjon som skal legges frem under kontrollen 
 

                                                           
4 Se avvik 1. 



Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Ibestad kommune har opplyst at saksbehandler som hovedregel ringer søkeren dagen før kontrollen, 
for å avtale tidspunkt. Saksbehandler opplyser at han i telefonsamtalen informerer muntlig om hvilke 
dokumenter han vil ha fremlagt og når kontrollen skal være. Mange av søkerne er kjent med hvordan 
kontrollene utføres, fordi de har hatt kontroller tidligere. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Det er ikke et krav at det skal gis skriftlig varsel om kontroll. Likevel påpeker Fylkesmannen i Troms at 
dersom det ikke sendes skriftlig varsel før kontrollen, kan dette få betydning for dokumentasjon og 
sporbarhet i ettertid, dersom søker bestrider at slikt varsel er gitt eller at innholdet i varselet 
bestrides. 
 
Det er god forvaltningsskikk å sende skriftlig informasjon om kontrollen. Å utarbeide et skriftlig varsel 
trenger ikke å være særskilt tidkrevende, og kan med fordel sendes ut, f.eks. på e-post, etter at det 
er avtalt tidspunkt for kontroll for eksempel per telefon. 

 

 
MERKNAD 3 
Kommunen sender ikke skriftlig tilbakemelding om resultatet etter stedlig kontroll av søknad om 
produksjonstilskudd. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-22 kapittel 6 omhandler stedlig kontroll. Det er ikke sagt noe 
konkret i rundskrivet om at kommunen skal gi skriftlig tilbakemelding etter gjennomført kontroll. Det 
er likevel viktig å understreke at det er opplysningene fra den stedlige kontrollen som legges til grunn 
ved beregning av produksjonstilskudd.  
 
Under stedlig kontroll må kommunen registrere kontrolldata for søknaden for at søknaden skal 
komme med i sentral utbetaling av tilskudd. Innehaver av foretaket eller en annen person som 
forplikter foretaket, skal signere på kontrollskjemaet for å bekrefte at stedlig kontroll er gjennomført 
og at opplysningene som er notert under kontrollen er riktige. Eventuelle merknader noteres på 
skjemaet. Kommunens representant skal også signere kontrollskjemaet. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Ibestad kommune har under kontrollen opplyst at de ikke sender skriftlig tilbakemelding til 
foretakene om resultatet etter stedlig kontroll av søknad om produksjonstilskudd. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen i Troms anbefaler Ibestad kommune å vurdere og sende skriftlig tilbakemelding til 
foretakene hvor de har vært på stedlig kontroll. 
 
Om det under kontrollen avdekkes feil eller avvik som blir rettet og registrert i WESPA, så har ikke 
søker disse endringene i sin dokumentasjon. Det å informere søkeren skriftlig om de endringer som 
er blitt gjort etter kommunens stedlige kontroll, er god forvaltningsskikk. 
 
Informasjonen til søker trenger ikke å være spesielt arbeidskrevende; utskrift av kontrollskjemaet 
etter at alle dataene er registrert i WESPA, kommunens merknader om hvordan kontrollen ble 
gjennomført og hva som er godkjent, er dokumenter som bør ettersendes. 
 
 



5.2 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 
Fylkesmannen i Troms gjennomgikk også ordningen om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 
Under kontrollen fremgikk det at saksbehandler har god oversikt over de krav som stilles. 
Forvaltningen av denne ordningen anses som tilfredsstillende.  
 
 

5.3 Ajourhold av AR5/gårdskart 
 
AVVIK 3 
Kommunen har aldri bestilt egenprodusert jordregister. Kommunen har flere feilklassifiseringer i 
gårdskart. Det er for første gang i år startet ajourhold av AR5. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Statens landbruksforvaltnings rundskriv 27/12 omhandler gårdskartprosessen og videre ajourhold av 
arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen. 
 
Landbruksregisteret skal oppdateres årlig ved at kommunene sender inn AR5 til sentral kartdatabase, 
og deretter produserer et nytt jordregister via internettsidene til Skog og landskap (nå NIBIO). Etter 
at kommunen har produsert et nytt jordregister, må kommunen se over tallene og aktivt velge at 
arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Kommunen må selv gå inn på internettsidene til 
NIBIO og be om at de nye arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Fylkesmannen i Troms hadde i forkant av kontrollen gjennomgått informasjon, på NIBIO (Norsk 
institutt for bioøkonomi) sine hjemmesider om AR5 og gårdskartprosessen i Ibestad kommune. Det 
fremgår at kommunen aldri har sendt inn egenprodusert jordregister til Landbruksregisteret. 
Kommunen har heller aldri levert kontinuerlig ajourhold av AR5. 
 
Saksbehandler i Ibestad kommune opplyser at han sendte ut e-post til alle gårdbrukerne i 
kommunen, for flere år siden. Han ba om at de kom med tilbakemeldinger. Han mottok flere 
tilbakemeldinger fra gårdbrukerne. Etter dette, forstår vi det slik at lite har blitt gjort og at 
gårdskartprosessen ikke har vært prioritert i kommunen. 
 
Saksbehandler opplyser at han har jobbet mye med Landbruksregisteret, og gjort oppdateringer der. 
Det er også opplyst om at det er sendt inn oppdatering av AR5 i mai i år. Saksbehandler fokuserte da 
på arealer som høstes, både areal som eies og som leies. Jord det ikke søkes tilskudd på, er ikke 
prioritert. 
 
Under kontrollen gjennomgikk vi flere søknader om produksjonstilskudd, og konkrete arealer. Det ble 
funnet feil og unøyaktigheter i gårdskart. 
 
Etter kontrollen har Fylkesmannen i Troms vært i kontakt med NIBIO. NIBIO opplyser i e-post av 
30.06.17 at de ikke har mottatt AR5 fra Ibestad kommune. Dette ble videreformidlet til 
saksbehandler i Ibestad kommune samme dag, den 30.06.17. Vi har ikke fått svar fra Ibestad 
kommune på denne e-posten. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Ibestad kommune må sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er oppdatert, 
slik at kartdata og dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest mulig kvalitet. 
  



Gårdskart tjener som dokumentasjon over arealressursene for en landbrukseiendom. Manglende 
samsvar mellom opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og gårdskartet for 
den aktuelle landbrukseiendommen, kan indikere at det er avgitt feilopplysninger som igjen kan føre 
til avkorting i tilskuddet. 
 
Ibestad kommune har i år, for første gang, gjort en del oppdateringer i AR5, lagt inn endringer og 
levert AR5. Slik vi forstår det har NIBIO ikke mottatt disse dataene. Riktig prosedyre er at 
kommunene leverer AR5 til kartverket, som sender det videre til NIBIO. Deretter vil AR5 bli lest inn i 
den sentrale basen. Etter dette kan kommunen bestille jordregister. 
 
Ibestad kommune vil fortsatt kunne bestille nytt jordregister og oppdatere landbruksregisteret før 
søknadsomgangen på produksjonstilskudd i år. AR5 må senest leveres 1. september, slik at man kan 
bestille egenprodusert jordregister innen 20. september. 
 
 

6. Avsluttende kommentarer 
Fylkesmannen i Troms takker for godt samarbeid under forvaltningskontrollen. 
 
 
03.07.17 
Linn Marstrander 
Seniorrådgiver 
Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Troms 


