
Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Kontroll, regelverk, reaksjoner og trekk 

 

Hanne Klægstad 

KOLA VIKEN, 5. november 2014 

 



Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Kontroll av tilskuddsordninger 

• Tilskudd skal gis til de som har ”rett på det”. 
 

• Ganske omfattende kontrollsystemer rundt 
utbetaling av tilskudd, maskinelt og manuelt. 
 

• Kontrollarbeidet er viktig for å avdekke dem 
som svindler fellesskapet og for å bevare 
tilliten til tilskuddsordningene. 
 

• Men – ingen vits i å kontrollere dersom 
kontrollen ikke følges opp. 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Oppfølging av kontroll der det er 
avvik mellom søknad og realitet 

 

• ”Rettmessig” tilskudd må regnes ut. Som 
hovedregel skal det i tillegg avkortes i tilskuddet.  
 

• Der ”urettmessig” tilskudd er utbetalt skal dette 
kreves tilbake. Det skal i tillegg avkortes i evt. 
”rettmessig” utbetalt tilskudd. 
 

• I de grovere tilfellene vil det oftest være snakk 
om et straffbart forhold – bedrageritilfellene bør 
anmeldes. 
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Tips bunntekst: 
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sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 
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”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 
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klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Begrensninger som følge av økonomiske 
interesser mv.  

 

• Forutsetningen å kunne ha strukturprofil er at 
man har regelverk som forhindrer etablering av 
rene tilskuddsmotiverte driftsfellesskap   
 

 

• Håndhevingen av driftsfellesskapsbestemmelsen 
er dermed av avgjørende betydning for 
legitimiteten til hele tilskuddssystemet.  

28. mai 2014 Juristsamling i Hordaland  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Eksempel: 50 melkekyr 
 

1 foretak, 50 kyr 2 foretak, 25 kyr hver 

Tilskudd til husdyr 108 096 166 193 

Driftstilskudd 125 000 250 000 

Avløsertilskudd 73 500 147 000 

Totalt 306 596 563 192 
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Vi er for samarbeid! 

Men – ikke når man fremstår som liten på søknadsskjema 

mens man er stor i virkeligheten 

Dersom de to foretakene i realiteten drives som ett hentes 

det årlig ut kr 256 596 mer enn om de hadde søkt samlet. 
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Kommunen 

Kr 1 487 

FM i Oppl. 

Kr  87 392 

Ldir. 

Kr 1 413 435  

LMD 

Kr 1 747 610 

Kommunen 

Kr 0 

FM i N-T 

 Kr 300 000 

Ldir. 

Kr 500 000 

LMD 

2,9 mill kr 

Kommunen 
avslo søknad -
ca kr 100 000 i 

tilskudd 

FM i N-T 
stadfestet 

kommunens 
vedtak 

Ldir. innvilget  
tilskuddet   

LMD avslo + 

kr 367 440 og 
kr 588 989 

Kongen 

Stadfestet 
LMDs vedtak 

Utviklingen i tre tilbakebetalingssaker 

Sak 1 

Sak 3 

Sak 2 
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Undersøkelse - trygdemisbruk 
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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 
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av for bokmål under 

”språk” 

”Det er ingen rettslige skiller som tilsier at det skal være høyere terskel for 
anmeldelser og lavere straffer i landbruket enn i NAV” 

 Jørn Jacobsen, professor i rettsvitenskap ved UIB  

• Trygd: NAV har anmeldt 854 personer for å ha svindlet til 
seg 179 millioner kroner foreløpig i 2014. 

– De fleste sakene gjelder svindel av arbeidsavklarings- og dagpenger. 
 

• Tilskudd: LMD kjenner til 3 anmeldte saker på 
landbruksområdet …siden tidenes morgen. 
 

• Trygd: 1000-1200 straffesaker i årlig. 
 

• Tilskudd: 1 sak (tilståelsesdom) … siden tidenes morgen. 

 

  

 
 
 
For sammenligningens skyld 
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• De aller fleste er ærlige! 
 

• Vi har likevel sett en del eksempler på 
ganske grove bedrageritilfeller. 
 

• Kontroll av tilskuddmottakere er derfor 
viktig – oppfølging av kontrollen er enda 
viktigere. 
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