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1. Sammendrag 
Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen, har gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen 
i Lenvik kommune. Det presiseres innledningsvis at rapporten først og fremst peker på 
forbedringspunkter. Den gode jobben Lenvik kommune gjør er ikke redegjort for i rapporten. 
 
Etter Fylkesmannens kontroll må Lenvik kommune for fremtiden prioritere pågående saker, på alle 
saksområder, slik at saken avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen bør arkivere innkomne 
tilskuddssøknader slik at det opprettes én egen saksmappe per søker per søknadsomgang. Lenvik bør 
bli bedre på å begrunne sine vurderinger av om det skal avkortes eller ikke, i produksjonstilskudd. 
Det må også fokuseres på bedre sporbarhet av saksbehandling når det gjelder produksjonstilskudd.  
 
Når det gjelder tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, må Lenvik kommune for fremtiden, ved 
stedlig kontroll, kreve at det spesifiseres i fakturaen hva som er utgifter til leie av maskiner og hva 
som er utgifter til leie av personell.  
 
Lenvik kommune bør oppdatere sine overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, samt lage en lokal tiltaksstrategi over kommunens 
prioritering av midler til ulike formål innenfor forskriften. Dersom dette ikke gjøres vil kommunen 
ikke få tildelt tilskuddsmidler. Lenvik kommune må følge opp sine saker med utgått arbeidsfrist. 
 

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. 

 Forskrift av 19. desember 2014 nr. 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. 
o Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-7, kommentarer til regler i forskrift om tilskot 

til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. samt retningslinjer for beregning av tilskudd 
og søknadsbehandling. 

 Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
o Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-13, kommentarer til forskrift om spesielle 

miljøtiltak i jordbruket. 
 

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 denne konkrete 
oppgaven. 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 Lenvik kommune i 
forkant av kontrollen, og det ble avtalt kontrollbesøk den 06.06.17. Lenvik 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. I e-post av 31.05.17 og 01.06.17 ble det redegjort for hvilke saker og søknadsomganger 
som skulle kontrolleres. 
 
Det ble gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen i Lenvik kommune, den 06.06.17. Kontrollen 
ble gjennomført av Fylkesmannen i Troms ved Linn Marstrander, som var kontrolleder, Frøydis 
Trondsen Gillund, Anne Sofie Jakobsen og Cathrine Amundsen. Fra Lenvik kommune deltok Oddgeir 
Kroken, fagleder landbruk og naturforvalting, og Asle Bogen, rådgiver (Krokens nærmeste leder). Geir 
Fredriksen, teknisk sjef, deltok under innledende og avsluttende møte. 
 
Kontrollen ble innledet med et oppstartsmøte. Kontrollen rettet seg spesielt mot forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, forskrift om tilskudd ved sykdom og fødsel mv. 
og forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Vi gjennomgikk Lenvik kommunes 
saksdokumenter som har dannet grunnlag for innvilgede vedtak og utbetalinger i saker om 
produksjonstilskudd, avløsertilskudd, tilskudd til sykdomsavløsning og tilskudd til spesielle miljøtiltak 



i jordbruket. Kommunen var på forhånd gjort kjent med hvilke ordninger og saker som skulle 
gjennomgås. 
 
Etter at samtalene var gjennomført hadde Fylkesmannen i Troms to interne møter, hvert møte på om 
lag en halv time. Det ble deretter gjennomført et avsluttende møte, hvor foreløpig funnliste ble 
presentert. Avslutningsvis ble funnlisten undertegnet av teknisk sjef, Geir Fredriksen, fagleder på 
landbruk, Oddgeir Kroken, og kontrolleder, Linn Marstrander. Lenvik 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 Lenvik kommune er Oddgeir Kroken fagleder på landbruk og naturforvalting. Landbruk er organisert 
under teknisk avdeling. Kommunen har en egen ansatt på skog. Det er anslått en stillingsprosent på 
200 % på landbruk, fordelt på to stillinger. Stillingsprosenten innbefatter også noe jobb innenfor 
motorferdsel og viltforvaltning. 
 
Landbruksforvaltningen i Lenvik kommune ble sist kontrollert av Fylkesmannen i Troms den 07.09.11. 
I kontrollrapport av 14.09.11 har Fylkesmannen i Troms konkludert med fire avvik og én merknad. 
Fylkesmannen påpekte at kommunen hadde mangelfull journalføring av søknader, både når det 
gjaldt produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Det ble videre påpekt at kommunen hadde 
godkjent mangelfull miljøplan. Kommunen hadde mangelfull dokumentasjon ved endring i søknader 
under saksbehandlingen og etter kommunens stikkprøvekontroll på produksjonstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd i 2010. Det ble kun notert på papirutgaven av søknaden. Merknadsfeltet i WESPA var 
benyttet i noen saker, men opplysningene ga svært begrensede opplysninger. Det ble også påpekt at 
kommunen ikke hadde kontrollert karensareal for økologiske søknader om produksjonstilskudd. 
Kommunen fikk merknad på at når det ble avdekket feil i søknad om produksjonstilskudd, hadde 
kommunen ingen faste regler for reaksjon. 
 
Søkere i Lenvik kommune fikk utbetalt totalt 11 841 393 kroner i produksjonstilskudd i 2016. Det var 
47 søkere dette året. Det ble utbetalt avløsertilskudd med 1 239 290 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 Generelt 
 
MERKNAD 1 
Kommunen har flere saker med lang saksbehandlingstid. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 11 a lyder slik: 

«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 

besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et 
foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 
behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 
dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom 
en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.» 

 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen gjennomgikk vi flere konkrete saker hvor Lenvik kommune har utsatt 
saksbehandlingen lenge, uten tilsynelatende god grunn. I enkelte av sakene er saksbehandlingen 
utsatt så lenge at dette blir et vesentlig moment i vurderingen om tilbakekreving av feilutbetalt 
tilskudd. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Vi forventer at Lenvik kommune for fremtiden prioriterer pågående saker, på alle saksområder, slik 
at saken avgjøres uten ugrunnet opphold, i henhold til reglene i forvaltningsloven. 
 

5.3 Produksjonstilskudd 
 
MERKNAD 2 
Kommunen journalfører og arkiverer alle søknader om produksjonstilskudd for én søknadsomgang 
på ett saksnummer. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-35 om saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. 
januar 2017, kapittel 4.1.1, som henviser til rundskriv 2007/28, kapittel 4.14. 
 
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. 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 Lenvik kommune journalfører og arkiverer alle søknader om 
produksjonstilskudd for én søknadsomgang på ett saksnummer.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Det blir fort vanskelig å orientere seg i saksmappen dersom det er mange søknader og tilskuddsbrev. 
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 3 
Kommunen har gjort endringer i enkelte søknader om produksjonstilskudd, men det fremgår ikke i 
tilstrekkelig grad hvorfor kommunen har kommet til at det ikke skal avkortes. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Forskrift av 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 12 
første punktum fastslår at «[d]ersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feilopplysninger i 
søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv 
eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.» 
 
I følge Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-21, kapittel 12, er det et overordnet mål å sikre 
forsvarlig forvaltning av fellesskapets midler. Risikoen for avkorting skal skjerpe søkerens aktsomhet 
ved utfylling og innlevering av søknad. Det er derfor rimelig at den som klanderverdig tilegner seg 
høyere tilskudd enn berettiget, må regne med at hele eller deler av tilskuddet avkortes. Hensikten 
med bestemmelsen er å bidra til at tilskuddsmottakerne opptrer innenfor det fastsatte regelverket. 
Tilskuddsmottakerne etter forskriften er selvstendige næringsdrivende og det stilles derfor strenge 
krav til aktsomheten. Mottaker vil derfor sjelden være i aktsom god tro om feilutbetalinger, selv om 
det kan tenkes eksempler på dette. 
 
Bestemmelsen er utformet som en «kan»-bestemmelse, men det klare utgangspunktet at det skal 
avkortes dersom søker minst har vært uaktsom ved inngivelse av feilopplysninger, og dette har 
medført eller kunne medføre en merutbetaling. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere 
avkorting. 
 
I følge Landbruksdirektoratets saksbehandlingsrundskriv 2016-35, kapittel 7.1, skal avvik som ville ha 
kunne ført til en merutbetaling for søkerne, alltid vurderes avkortet. I følge kapittel 9.2.4 skal 
kommunen i PT-4100B (rapport for registrering av beløp til avkorting) kort redegjøre for de tilfeller 
der foretak har avvik i søknaden som kunne ha generert en merutbetaling, men der avkorting likevel 
ikke blir vurdert som aktuelt. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen gjennomgikk Fylkesmannen i Troms flere søknader om produksjonstilskudd for 
søknadsomgangen august 2016. I flere av sakene som ble gjennomgått er det gitt feilopplysninger i 
søknaden. Lenvik kommune har korrigert feilen, og slik avverget en urettmessig utbetaling. 
Kommunen opplyser at det er vurdert avkorting, og kommunen har konkludert med at det ikke skal 
avkortes. Lenvik kommune har i flere tilfeller ikke avkortet eller gjort en begrunnet vurdering om at 
det ikke er aktuelt å avkorte produksjonstilskuddet. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen i Troms påpeker at selv om § 12 i forskriften er en «kan»-bestemmelse, er det klare 
utgangspunktet at det skal avkortes. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere avkorting. Vi 
forventer at Lenvik kommune, i tilfeller der det konkluderes med at det ikke skal avkortes, kommer 
med en nærmere begrunnelse på hvorfor avkorting ikke er aktuelt. 
 
 
 
 
 



MERKNAD 4 
Vurderinger og endringer som er gjort under saksbehandling av produksjonstilskudd, fremkommer i 
for liten grad av merknadsfeltet i saksbehandlersystemet. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
For søknadsomgangen 20. januar 2017 gjaldt Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-35, kapittel 
4.1.8 og 7.1, som beskriver saksbehandlingsrutiner. Kommunen skal alltid bruke kommentarfeltet i 
WESPA til å forklare hvorfor rettinger er gjort. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Under kontrollen gjennomgikk Fylkesmannen i Troms flere søknader om produksjonstilskudd for 
søknadsomgangen august 2016. Der det var gjort vurderinger og endringer, var merknadsfeltet i 
WESPA benyttet i de fleste saker. Det var som regel gitt informasjon om hva som var gjort av 
endringer, men årsaken til kommunens endringer var ikke konkretisert. Det var som regel heller ikke 
skrevet ned dato for kontakt mellom gårdbruker og kommunen. Merknadsfeltet ga, i flere av sakene, 
ikke tilstrekkelig informasjon. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Opplysninger i merknadsfeltet i WESPA bør gi så god informasjon at det er mulig for andre enn den 
som har behandlet saken, å kunne forstå hva som er gjort. Sporbarhet i form av saksbehandlers 
notater og annen dokumentasjon er viktig i saker om produksjonstilskudd, da dette danner 
grunnlaget for vedtaket. Ikke minst er dette viktig dersom vedtaket blir påklaget.  
 
Vi forventer at kommunen blir enda bedre på å konkretisere sine merknader, i forbindelse med 
saksbehandlingen. 

 
5.4 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 
 
AVVIK 1 
Kommunen har, under stedlig kontroll, ikke krevd spesifisert faktura, med maskinkostnad og 
arbeidsinnsats, når det er dokumentert utgifter til avløsning til ferie og fritid der avløsertjenesten er 
kjøpt fra andre foretak. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-35 kapittel 5.6.11 omhandler kontroll av avløserutgifter. Ved 
kontroll av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må foretakene kunne fremvise dokumentasjon på 
faktiske utgifter ved forespørsel fra kommunen. 
 
Det må komme tydelig frem av eventuelle fakturaer hvilke beløp som er knyttet til tjenesten det 
søkes om avløsertilskudd for. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller annet materiell 
som benyttes under utførelse av en tjeneste, må fakturaen dessuten spesifisere hva som er utgifter 
til leie av personell, og hva som er utgifter til maskinleie og/eller andre varer. Hvis dette ikke kommer 
klart frem, kan ikke saksbehandler legge dokumentasjonen til grunn for tilskuddet. Saksbehandler 
kan be om å få en spesifikasjon av fakturaen og deretter godkjenne beløpet for tjenesten. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Lenvik kommune har kontrollert avløserutgifter hos flere foretak. Kommunen krever at foretakene 
sender inn dokumentasjon på faktiske utgifter. I ett av tilfellene skulle fakturaen vært spesifisert slik 
at det fremgikk hva som var utgifter til leie av maskiner og hva som var utgifter til leie av personell.  
 
 



Fylkesmannens vurdering 
Lenvik kommune må for fremtiden, ved stedlig kontroll, kreve at det spesifiseres i fakturaen hva som 
er utgifter til leie av maskiner og hva som er utgifter til leie av personell. Dersom kommunen får en 
uspesifisert faktura, kan kommunen kreve å få denne spesifisert. Lenvik kommune kan ikke 
godkjenne dokumentasjonen for tilskuddet, dersom dette ikke fremkommer klart.  
 

5.5 Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 
Fylkesmannen i Troms gjennomgikk også ordningen om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. 
Under kontrollen fremgikk det at saksbehandler, til tross for at han har få saker han behandler under 
ordningen, har god oversikt over de krav som stilles. Forvaltningen av denne ordningen anses som 
tilfredsstillende.  
 

5.6 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
 
AVVIK 2 
Kommunen har saker med utgått arbeidsfrist, som ikke er fulgt opp. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 3 siste ledd 
andre og tredje punktum, slår fast at «[f]rist for gjennomføring av prosjekt etter § 4 og tiltak etter § 5 
er 3 år fra hvert tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved 
innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut 
over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.» 
 
Forskriftens § 10 omhandler omgjøring, tilbakebetaling og motregning. I Landbruksdirektoratets 
rundskriv 2017-13 har kommunen ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene for tilskuddet blir 
overholdt. Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt, 
dersom det avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene. Dette kan for eksempel være at 
prosjektet/tiltaket ikke blir gjennomført innen fastsatt arbeidsfrist. Da skal kommunen vurdere om 
tilskudd skal kreves tilbakebetalt, og i så fall hvor mye det er rimelig å kreve tilbake. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Lenvik kommune har fire saker med utgåtte arbeidsfrister. To av sakene er fra 2011, og det kan ikke 
gis utsatt arbeidsfrist. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Lenvik kommune må følge opp sine saker med utgått arbeidsfrist, i henhold til regelverket. Vi ber om 
at kommunen orienterer Fylkesmannen i Troms om sakenes videre forløp, og sender oss kopi av de 
brev som sendes i sakene. 
 
 
MERKNAD 5 
Kommunen har ikke oppdatert tiltaksstrategi og overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-
søknader. 
 
Krav til forvaltning av ordningen 
Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 1 siste punktum 
fastslår at «[p]rosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.» 
Forskriftens § 8 annet ledd fastslår at «[k]ommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for 
prioritering av søknader.» 
 



Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-13 sier at det er kommunene som skal prioritere de tiltakene 
som er best egnet i egen kommune innenfor de rammene som fremgår av forskriften. Kommunens 
prioritering av midler til ulike formål innenfor forskriften skal fremgå av lokal tiltaksstrategi som 
kommunen utarbeider. Kommunens tiltaksstrategier skal igjen være et grunnlag for fylkesmannens 
fordeling av midler mellom kommunene. Tiltaksstrategien må gjenspeiles i kommunens overordnede 
retningslinjer for prioritering av SMIL-søknadene. Tiltaksstrategiene vil også være grunnlag for de 
prioriteringene som gjøres i arbeidet med regionale miljøprogram i regi av fylkesmannen. 
 
Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
Det fremkom under kontrollen at Lenvik kommune ikke har bedt om SMIL-midler for 2017. Det ble 
opplyst om at tiltaksstrategier ikke er utarbeidet. Tidligere tiltaksstrategier ble utarbeidet for om lag 
10 til 15 år siden. Kommunen opplyser at det skulle vært laget nye tiltaksstrategier for perioden 2017 
til 2020. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Lenvik kommune anbefales å oppdatere sine overordnede retningslinjer for prioritering av søknader, 
samt lage en lokal tiltaksstrategi over kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor 
forskriften. Dersom dette ikke gjøres, vil konsekvensen være at kommunen ikke får tildelt SMIL-
midler.  
 
Fylkesmannen ønsker kopi av kommunens overordnede retningslinjer og lokal tiltaksstrategi, dersom 
dette utarbeides. 
 
 

6. Avsluttende kommentarer 
Fylkesmannen i Troms takker for godt samarbeid under forvaltningskontrollen. 
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