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Tilsvar - Rapport etter forvaltningskontroll Landbruket 2020 

 
Kommunen viser til endelig rapport på forvaltningskontroll, der tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for året 2018 og 2019 ble kontrollert. Skogfond for året 2018 og 
2019. 
Produksjonstilskudd og avløser tilskudd ferie og fritid for året 2019 samt, tilskudd til avløsning 
ved sykdom og fødsel for året 2019.  
 
I forvaltningskontrollen ble det funnet 9 avvik og 8 merknader til kontrollen.  Kommunen vil i 
det følgende redegjøre for de avvik som ble avdekket og hvordan disse er lukket.  
 
Merknad 1. fylkesmannen har fylkesmannen poengtert at det er behov for gjennomgang av 
rutiner.  
«Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for deler av de kontrollerte tilskuddsordningene. 
Samtidig er det mangler ved rutinene. Det vises til avvik for de kontrollerte ordningene.  
 
Det anbefales at det foretas en gjennomgang internt i kommunen for å forsikre seg om at en har 
nødvendige rutiner på plass. Dette er et arbeid kommunen er godt i gang med for 2020.  
 
Det vises til Reglement for økonomistyring i staten» 
 
Kommunens kommentar  
Kommunen vil igjennom gangen av rutinene ta med fylkesmannens merknader og innspill for å 
bedre disse i inneværende og kommende år.  
 
Avvik 1. Utbetalt skogfond til vegvedlikehold over 4 kr/m uten forhåndsgodkjenning  
Gjelder 7 saker i 2018 og 4 saker i 2019. Sakene har kostnader fra 10 – 75 kr/m.  
-Forhåndstilsagn skal være skriftlig i form av saksdokument eller bekreftelse i ØKS.  
 
Kommunens kommentar 
Kommunen vil etter at dette ble påpekt, krevd skriftlig søknad fra skogeierne og 
forhåndsgodkjennelse gis i ØKS. Det vil ikke bli gitt muntlig tilsagn fremover.  
 
Avvik 2. Innvilget skogfond til vegvedlikehold i strid med lovverket  
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«Det er innvilget skogfond til å dekke skader på dyrka mark og til veger som ikke holder 
skogsbilvegstandard.  
 
Vedlikehold som kan relateres til skader oppstått etter skogsdrift er ikke vedlikehold, men del av 
driftskostnad og skal ikke dekkes med skogfond.  
 
I en sak er opprusting av traktorveg ført som vegvedlikehold.  
Opprusting krever godkjenning etter Landbruksvegforskriften. Når saken er behandlet som 
vegvedlikehold, kommer ikke landbruksvegforskriften til anvendelse. I tilsvar fra kommunen 
opplyser saksbehandler at det er gitt muntlig tillatelse til å ruste opp en landbruksveg over 
dyrket mark for å kunne kjøre fram bakenforliggende skog. Dette er heller ikke i tråd med 
forskriften. Kommunens vedtak etter Landbuksvegforskriften skal være skriftlig.»  
 
Kommunens kommentar  
Tolkningen og den praksis kommunen har hatt i disse sakene, baserer seg på at mye av skogen i 
kommunen vår ligger bak dyrkajorda. En strengere praksis vil i realiteten medføre at det er kun 
noen ytterst få som vil kunne falle innunder definisjonen skogsbilvei og benytte skogfondet til 
dette formålet.   
 
Kommunen vil imidlertid innrette seg etter gjeldende regelverk, og stramme inn praksisen slik 
at den blir i trå med gjeldende regelverk.  
 
Avvik 3 Habilitet  
Søknad (nyplanting) er undertegnet av daværende enhetsleder. Behandlet av underordnet 
saksbehandler. 
 
Kommunens kommentar.  
Dette forholdet er nå rettet, og sektor leder for enheten plan, landbruk og kommunalteknisk 
leverte den 1.10.2020 samme dato som ha tiltrådte, en habilitetsvurdering da han også er 
gårdbruker i Inderøy. Dette medfører naturlig nok også at enhetsleder blir inhabil i hans saker. 
Dette løses slik at saksbehandler nærmeste overordnede i disse sakene blir rådmannen.  
 
Merknad 2. Svakheter i saksbehandling av søknader og bilag.  
 
«Dokumentasjon av kostnader for eget arbeid til ungskogpleie varierer. Selv om kostnadsbildet 
ikke er urimelig, foreligger ikke timelister eller underliggende bilag som viser hvordan skogeier 
har kommet fram til kostnaden. Ved å akseptere en slik praksis avskjærer tilskuddsforvalter seg 
fra en kontrollmulighet.»  
   
Kommunens merknader 
Kommunen har også i 2019 avkrevet timelister for det antallet timer som er benyttet. Men vil i 
fremtiden arkivere disse i saksbehandlersystemet vår Elements, slik at dette lettere skal kunne 
kontrolleres.  
 
Merknad 3 Svakheter i kontrollplan og gjennomføring av kontroller  
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«Det gjøres ingen risikovurderinger av tiltak i kontrollplanen. Dokumentasjonen av utførte 
kontroller er mangelfull.  
 
Kommunen kontroller et stort antall saker, noe som er positivt. Tilskuddskontroller registreres 
(ja - utført) i ØKS, men ØKS er mangelfull med hensyn til dokumentasjon av kontrollresultat. Det 
anbefales at saker som er kontrollert, kontrolldato og resultatene av kontrollen (f.eks. 
plantetetthet), dokumenteres eksempelvis i form av et hjelpeskjema i bilagsperm. Det anbefales 
å benytte landbruksdirektoratets veileder ved utarbeidelsen av risikobasert kontrollplan. Høy 
kontrollandel kan ikke erstatte risikovurderingen. Etter nye nasjonale retningslinjer jf. lenke, har 
Fylkesmannen samlet inn kontrollplaner som grunnlag for å gi generell veiledning om 
kontrollplan.»  
 
Kommunens merknader  
Kommunen har utarbeidet en ny kontrollplan som også er oversendt til FM for kommentarer. 
Ved utarbeidelsen av denne benyttet kommunen landbruksdirektoratets veileder. 
Risikovurderingen tatt med. 
 
Merknad 4. Upartiskhet  
Kommunen er involvert i utleie av kommunal arbeidskraft og framskaffelse av kostnader til 
denne utleien. Dette kan i dag ikke fastslås som inhabilitet, men kan i forhold til f.eks. kontroll 
av utført skogkulturarbeid, medføre at man kan komme i en dobbeltstilling og dermed bidra til 
å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Kommunens merknader 
Dette er ikke helt presist. Kommunen har et gitt antall ungdommer i arbeid ansatt på timebasis 
løpet av sommeren. Disse ungdommene har i løpet av den perioden de er her leidkapasitet og 
ønsker å jobbe mer. Det som kommunen her har gjort er å orientere skogbrukere om at det 
finnes arbeidskraft i en gitt periode, og gitt kontakt informasjon slik at skogbrukerne selv kan 
leie de inn.  
 
Merknad 5 Retningslinjer for prioritering av NMSK tilskudd til planting etterleves ikke.  
   
«Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK midler i Inderøy kommune: «Tilskudd til 
planting gis bare om utsatt plantetall er i henhold til anbefalinger for den aktuelle bonitet». Slik 
retningslinjene er formulert anbefales det større nøyaktighet i saksbehandling med hensyn til å 
få stadfestet riktige arealer.  
Poenget med å få plantestandarden inn i retningslinjene er at tilskudd skal gå til kvalitetsskog 
og dermed må plantetall utover lovens minstekrav tilskuddsstyres. Retningslinjene blir trolig 
enklere å praktisere med et beskrevet slingringsmonn til de anbefalte plantetetthetene.» 
 
Kommunens merknader 
I disse sakene er det tiltakene utført av profesjonelle aktører som Allskog. Kommunen er trygg 
på at jobben er godt utført.  
 
Kommunen vil sende ut retningslinjene til alle skogeierne samt allskog for å minne om hva som 
er korrekt standard, og be om at det planes i henhold til dette. Videre vil det også i fremtiden bli 
benyttet kontrollskjema.  
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Merknad 6 Muntlig saksbehandling  
 
I dialog med kommunen og i tilsvar til foreløpig rapport, framgår det at kommunen i stor grad 
har muntlig dialog med skogeiere - ikke bare i form av veiledning - men også i form av muntlige 
vedtak. Fylkesmannen anbefaler kommunen å etablere rutiner for skille mellom saksbehandling 
som kan være muntlig og saksbehandling som bør være skriftlig. Dette for å sikre bl.a. 
dokumentasjon av vurdering fram mot vedtak og klageadgang m.m.  
 
Veiledning overfor skogeier vil i all hovedsak være muntlig.  
 
Kommunens merknader  
Denne praksisen har opphørt, og det har blitt laget er eget hjelpeskjema som skal benyttes for å 
søke om forhåndsgodkjennelse for bruk av skogfond til vedlikehold og opprustning av 
skogsbilveger. Skriftlig saksbehandling av dette vil skje i ØKS. 
 
Avvik 4 Søknad behandlet uten dispensasjon fra søknadsfrist.  
 
«En søknad er innsendt etter søknadsfristen, kommunen har behandlet søknaden og krysset av 
for at dispensasjon ikke er nødvendig.»  
 
Kommunens merknader 
Kommunen er kjent med denne saken. dette var et engangstilfelle der en søknad ble levert 1 
dag etter frist. Kommunen vil i lignende saker i fremtiden behandle dette som 
dispensasjonssaker i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Avvik 5 Manglende kontroll av inntektsopplysninger.  
I flere saker er det ikke kontrollert at alle inntektsopplysninger er korrekte.  
 
Det skal gjøres fradrag for ytelser fra NAV, lønn og annen godtgjøring som den avløste har 
mottatt for perioden som gir rett til tilskudd. Saksbehandler skal alltid kontrollere at alle 
inntekstsopplysninger er korrekte.  
 
Kommunens merknader 
Kommunen ser inntekstopplysningene i Agros. I tillegg til dette vil kommunen i alle saker 
fremover også, be om lønnslipp og dokumentasjon fra NAV.     
 
Avvik 6 Manglende vurdering av avkorting.  
I flere saker er ikke alle inntekter opplyst i søknaden, men tatt inn under behandling  
 
Avkorting ved feilopplysninger er ikke vurdert i disse sakene. Søker kan aldri sies å ha vært i 
aktsom god tro, dersom vedkommende har unnlatt å opplyse om noe av det som etterspørres i 
søknadsskjemaet. Kommunen må alltid vurdere hva som er rimelig og forholdsmessig i hvert 
tilfelle.  
 
Kommunens merknader 
Kommunen vil for fremtiden vurdere avkortning ved feil opplysninger også i denne ordningen.  
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Avvik 7 Vilkåret «vanlig jordbruksproduksjon» - sau – ikke vurdert  
 I fem saker er det utbetalt produksjonstilskudd til foretak som ikke har levert slakt. Det er ikke 
dokumentert eller omtalt i vedtaksbrev hvorfor det er akseptert at det ikke er levert lam. jf. 
eStil PT:  
 
I ytterligere fire saker er det utbetalt produksjonstilskudd til foretak som har færre en 0,63 
lammeslakt pr. søye, uten at det går fram i eStil PT begrunnelse på hvorfor.  
 
Kommunens kommentar 
Kommunen har en kontrollplan for 2020, her skal disse forholdene være ivaretatt.  
 
Avvik 8 Manglende vurdering av avkorting på grunn av feilopplysninger  
«I avviksrapporten hentet ut fra eStil PT går det fram at kommunen har foretatt flere 
avkortinger. I samme rapport går det fram at det i en rekke tilfeller er opplysninger som er 
«korrigert» av kommunen, uten at det har blitt foretatt avkortinger.  
 
Avkorting innebærer at man gjør en reduksjon i tilskuddet som foretaket i utgangspunktet 
oppfylte vilkårene for å motta.  
 
I regelverket skilles det mellom avkorting knyttet til regelverksbrudd og avkorting som følge av 
feilopplysninger. I sakene som ligger til grunn for dette avviket, er det kun saker knyttet til 
feilopplysninger.  
 
Kommunen skal i slike tilfeller alltid vurdere om tilskuddet skal avkortes, jf. RS 2019-35, punkt 
6.15.1,  
dvs. om feilopplysningen kunne ha ført til feilutbetaling av tilskudd og om søker har handlet 
uaktsomt eller forsettlig, jf. RS 2019-34, punkt 12.1» 
 
Kommunens merknad 
I disse sakene har søker blandet samme arealet sitt, og ikke vært konkret nok. I de sakene dette 
gjelder ser vi at søker ikke har forsøkt å tilegne seg noe mer enn vedkommende har krav på. Det 
har kun vært en villfarelse som kommunen har korrigert.  
 
Kommunen tar imidlertid avviket til etterretning og vil etablere en rutine som er i samsvar med 
regelverket.  
 
Avvik 9 Endring til «søkers gunst»  
 
«I avviksrapporten hentet ut fra eStil PT går det fram at kommunen har foretatt flere endringer 
til søkers gunst. Det har blitt godkjent annen arealtype enn omsøkt.  
 
Dersom søker har gitt en feilopplysning som gir en lavere utbetaling enn de faktiske forhold gir 
grunn for, er hovedregelen at saksbehandler ikke skal endre slik at godkjente opplysninger blir 
høyere enn det som er omsøkt. Unntaket er for eksempel ved åpenbare feilføringer.  



saksnr. 2020/4526-2 

 
 Side 6 av 6 

I utkastet til rutiner, har Inderøy kommune beskrevet håndteringen av slike tilfeller. Generelt vil 
vi hevde at korrigeringer bør kommenteres skriftlig på de enkelte sakene i eStil PT og hva som 
er korrigert.» 
 
Kommunens merknader 
 
Disse tilfellene dreier seg om åpenbare feilføringer, og oppretting av disse. Kommunen vil for 
fremtiden synliggjøre disse vurderingene i saksbehandlersystemet.  
 
Merknad 7 Manglende vurdering ved utbetaling av beitetilskudd  
 
Under saksbehandling bør kommunen vurdere om det er sannsynlig at dyrene har gått på beite. 
Dette følger av bestemmelser gitt i PT-forskrift §3 3. ledd c. og d, som igjen er omtalt i RS 2019-
34, punkt 3.7 og i RS 2018-35, punkt 6.8.1  
Av forskriften går det fram at dyr på beite skal hente hoveddelen av grovfôrinntaket fra beite. 
Inderøy kommune er i arealsone 4 (gamle Inderøy) og i sone 5 (tidligere Mosvik) , noe som 
innebærer at for å gi rett på tilskudd, skal dyrene være på beite henholdsvis i minimum 16 uker 
og 12 uker. Går dyra på utmarksbeite skal hoveddelen av grovfôrinntaket skje i utmark i 
minimum 5 uker.  
 
I tre tilfeller er det avdekket at kommunen ikke har vurdert om det er sannsynlig at dyrene har 
gått på beite.  
 
Det foreligger ikke noe dokumentasjon i eStil PT på at kommunen har vurdert grovfôropptak fra 
beite i de gjennomgåtte søknadene som det er vist til her. Dette er heller ikke omtalt i utkastet 
til nye rutiner. Det forventes, med bakgrunn i føringer gitt i rundskriv, at kommunen under den 
løpende saksbehandlingen foretar vurderinger av om det er sannsynlig at dyra har gått på beite 
som omsøkt.  
 
Kommunens merknader 
Kommunen tar dette til etterretning og vil i tiden fremover ha et større fokus på ordningen 
tilskudd til dyr på utmarksbeite.  
  
Merknad 8 Årlige driftsfellesskapsvurderinger  
Kommunen bes se på praksis knyttet til å følge opp mulige driftsfellesskap. Dette basert på 
opplysninger knyttet til to foretak med husdyrproduksjon på samme driftssenter. Av 
dokumentasjonen som følger søknaden, kan vi ikke se at det er vurdert eller har vært et tema i 
den kommunale saks-behandlingen, at de kan ha vært i en «driftsfellesskapssituasjon». 
Fylkesmannen vil anbefale at slike vurderinger gjøres årlig og at det dokumenteres i den 
løpende saksbehandlingen.  
 
Det er ikke tilstrekkelig at disse vurderingene er gjort «en god del år tilbake», da situasjonen kan 
endre seg. Dette følger av føringer gitt i Jordbruksavtalen 2019-2020, punkt 7.2, kommentar-
rundskriftet 2019-34 kapittel 7 for produksjonstilskudd mv. (se særlig punkt 7.7 om behovet for 
årlige vurdering), og saksbehandlerrundskrivet 2019-35, punkt 9.6.  
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Kommunens merknader 
Kommunen tar dette til etterretning og vil foreta en årlig vurdering av dette.  
 
7 Avsluttende kommentarer  
Fylkesmannen registrerer at avvik knyttet til avkortning (PT) også var et avvik i 2017.  
Det er veldig bra at kommunen har satt i gang arbeid med å se på internkontroll på 
landbruksområdet og gjennom det foretar en mer omfattende gjennomgang av sine rutiner. 
Avvikende og merknadene i denne kontrollen viser at det er behov for det. Det er positivt at det 
samarbeides om rutiner på tvers av kommunene, men det er viktig at disse formelt sett vedtas 
av den enkelte kommune. 
 
 
Med hilsen 
 
Audhild Synnøve Slapgård 
enhetsleder 
 
Vedlegg 

1 Kommunale retningslinjer NMSK 2020 
2 Kontrollplan for Inderøy 
3 skjema 
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