
Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Forventninger til tilskuddsforvaltningen  
- produksjonstilskudd og kontroll 

 

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” 

Noen nøkkeltall - andre halvår 2013. 

• Andre halvår 2013: 
 

– Litt under 43 000 søkere. 
 

– 2 233 foretak kontrollert. 
 

– Avvik hos 718 foretak (i overkant av 32 %). 
 

– Antall foretak der tilskudd er krevd tilbake: 210. 
 

– Sum krevd tilbake: ca 2,5 mill kroner. 
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Noen nøkkeltall - andre halvår 2013. 
 

søkere utb. tilskudd div. trekk 
Østfold 2 203 255 381 925 179 000 
Akershus 2 118 293 135 576 0 
Oslo 23 2 774 195 0 
Buskerud 2 203 241 300 202 172 346 
Vestfold 1 423 150 917 317 0 
Telemark 1 434 124 916 357 0 
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Et avvik er oppdaget i kontroll 
før utbetaling – hva nå? 

• Saken må være tilstrekkelig opplyst. 

– Kontrollrapport vil være et viktig dokument. 

– Ikke krav om forhåndsvarsel etter forutgående søknad 
jf. fvl. § 16, men kan av og til være behov for å 
innhente ytterligere opplysninger jf. fvl. § 17. 

 

• Kommunen treffer et vedtak jf. fvl. § 2 første 
ledd bokstav b. 

– I avvikstilfellene skal disse begrunnes jf. fvl. § 24. 

– Begrunnelsen sendes ut samtidig med tilskuddsbrevet.  

– Hvorfor får søkeren mindre enn det han har søkt om? 
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Innhold i vedtaket 
 
• Regn ut ”rettmessig” tilskudd 

 

• Som hovedregel skal det i tillegg avkortes. 
 

– Regelverksbrudd 

• Eks. forurensning, dyrevern etc. 

• Husk brudd på produksjonstilskuddsforskriften 
er også regelverksbrudd, eks. drive i strid med 
økologisk produksjon eller miljøkrav. 
 

– Feilopplysninger  

• Eks. avvik dyretall og areal, miljøplan. 
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Et avvik er oppdaget i kontroll 
etter utbetaling – hva nå? 

• Krav om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt 
tilskudd og avkorting av ”rettmessig” utbetalt 
tilskudd. 

 

• Saken må være tilstrekkelig opplyst. 

– forhåndsvarsel er påkrevd jf. fvl. § 16 slik at parten 
kan ivareta sine interesser. 

 

• Både innhold i vedtak og skyldkrav ved 
avkorting blir likt som ved avvik oppdaget før 
utbetaling av tilskudd.  
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• I prinsippet skal det utvises et skjønn ved 
avkorting som gjenspeiler graden av utvist skyld. 
 

• Ved feilopplysninger skal det mye til for ikke å 
avkorte. 

 

• Ved regelverksbrudd skal det noe mer til. 
 

• Ved AKTSOM god tro – ikke avkorting. 

 

  

 
Avkortingsbeløpets størrelse 
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”Fra et strafferettslig perspektiv, skal man ha veldig gode grunner for å 
slippe unna med at det er gjort i god tro” 
 

professor i rettsvitenskap ved UIB, Jørn Jacobsen 
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• Veiledning fra Landbruksdirektoratet:  

(rundskriv 13/1-2 og 28/13) 
 

 

• Burde ha forstått (simpel uaktsomhet) – et 
standardisert trekk, krone for krone. 

 

• Måtte ha forstått eller forstod (grov 
uaktsomhet/forsett) – et trekk på 60% til 
100%.  

 

• Avkortingsbeløpene kan selvfølgelig settes 
både høyere (enn standardisert trekk) og 
lavere. 
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Noen tips til saksbehandlingen 

• Bedriv etterforskning. 
 

• Bestem kontrollperioden. 
 

• Løsningen ligger i faktum, skaff god oversikt. 

– Husdyrregisteret og Kukontrollen er viktige datakilder. 

– Få kopi av hele regnskapet, tenk fremover. 

– Verdien av kontrollrapport er enorm. 
 

• Man kan gå langt tilbake i tid: 

– Foreldelse regnes fra vedtakstidspunktet, jf. Rt 2013 s. 1665. 

– Strafferettslig vil tidsmomentet kunne ha stor betydning.  

– Saken bør uansett avgjøres uten ugrunnet opphold 
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Forventninger  
 

• Fylkesmannen og kommunene er regjeringens 
forlengede arm ut i landet. 
 

• Forvaltningen er underlagt departementets 
lovtolkning. 
 

• Departementet har laget forskrifter. 
 

• Departementet har avgjort prinsipielle enkeltsaker. 
 

• Landbruksdirektoratet har laget avkortingsnormer. 
 

• Vi forventer at regelverket følges! 

 
 

 

 5. november 2014 KOLA VIKEN 



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” 

 

• De aller fleste er ærlige. 

 

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

 

• Oppfølgingen av kontrollen enda viktigere! 
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