
 

Egenvurderingsskjema – tilskuddsforvaltning på jord- og skogområdet 

Der dere har utarbeidet skriftlige prosedyrer, rutiner og planer på ordningene som skal kontrolleres, ber vi om at de sendes oss.  

 

Egenvurdering av tilskuddsforvaltning i forbindelse med Statsforvalteren i Trøndelag sin forvaltningskontroll i Skaun kommune den 16.3.2023. 
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Arkivnummer: 2023/1077  
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Generelt om tilskuddsforvaltning innen jordbruk og skogbruk 

 

 

Spørsmål Henvisning til aktuelt 

regelverk 

Kommunens svar 

1. Hvilket system for internkontroll har 

kommunen på landbruksområdet?  

(Hva inneholder systemet, og hvordan 

er det bygd opp) 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 

 

 

2. Hvilke ROS-analyser inngår i 

kommunens system for internkontroll 

på landbruksområdet? 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 

 

3. Hvilke prosedyrer, rutiner og planer er 

utarbeidet på de ordningene 

kontrollen omfatter? 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 

 

4. Hvordan sikrer kommunen at 

internkontrollen på landbruksområdet 

blir brukt i den daglige drifta? 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 

 

5. Hvordan dokumenterer kommunen 

bruken av internkontrollsystemet? 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 
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6. Hvordan arbeider kommunen for å 

sikre at misligheter ikke oppstår? 

Reglement for 

økonomistyring i 

staten §14 

 

7. Hvordan håndteres søknader når 

ledere over den ansatte saksbehandler 

i kommunen er søker (rutiner for 

habilitet)? 

Forvl kap 2 §6-11 

 

FOR-2003-12-08-1479 

- Vedtak om 

overføring av 

myndighet til 

kommunen, 

fylkesmannen, 

Landbruksdirektoratet 

og Direktoratet for 

mineralforvaltning 

etter konsesjonsloven, 

jordlova og 

odelsloven 

LOV-2005-05-27-31 – 

Lov om skogbruk § 3 

siste ledd 
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Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

 

 

Spørsmål Henvisning til aktuelt 

regelverk 

Kommunens svar 

8. Hvilke rutiner har kommunen for å 

kontrollere grunnvilkåret «vanlig 

jordbruksproduksjon», og hvordan 

brukes rapportene 

• Vanlig jordbruksproduksjon 

av frukt, bær og potet 

• Vanlig jordbruksproduksjon 

av korn 

• Vanlig jordbruksproduksjon 

på sau 

• Vanlig jordbruksproduksjon 

på melkeku og melkegeit 

 

 

 

PT-forskrift § 2 

Grunnvilkår 

 

RS 2022-75 

Kommentarer til 

regelverk, § 2 

Grunnvilkår 

 

RS 2022-63 

Forvaltningsansvar og 

saksbehandling, kap. 

6 Saksbehandling og 

kontroll 

 

9. Hvilke rutiner har kommunen for 

oppfølging av stoppmeldinger? 

 

PT-forskrift § 2 

Grunnvilkår 

 

RS 2022-63 

Forvaltningsansvar og 
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saksbehandling, kap. 

3 Saksbehandlings-

systemet og 

maskinelle kontroller 

og kap. 6 

Saksbehandling og 

kontroll 

10. Hvilke rutiner har kommunen for bruk 

av rapportene 

• Mulige driftsfellesskap 

• Avviksrapport 

 

PT-forskrift § 7 

Utmåling, § 12 

Avkorting ved 

feilopplysninger 

 

 

RS 2022-63 

Forvaltningsansvar og 

saksbehandling,  

kap. 6 

Saksbehandling og 

kontroll  

Kap. 9 Rapporter 

 

RS 2022-75 

Kommentarer til 

regelverk, § 7 

Utmåling og 

driftsfellesskap 
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11. Hvilke rutiner har kommunen for 

utarbeidelse av kontrollplan og 

risikobasert kontroll av minst 10 % av 

søknadene?  

 

 

 

 

 

 

PT-forskrift § 10 

Opplysningsplikt og 

kontroll 

 

RS 2022-63 

Forvaltningsansvar og 

saksbehandling, kap. 

5 Risikobasert 

kontroll 

RS 2022-75 

Kommentarer til 

regelverk, § 10 

Opplysningsplikt og 

kontroll 
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Regionale miljøtilskudd i jordbruket  

 

Spørsmål Henvisning til aktuelt 

regelverk 

Kommunens svar 

12. Hvilke rutiner har kommunen for å 

kontrollere om omsøkte tiltak og 

arealer er berettiga miljøtilskudd?  

Forskrift om regionale 

miljøtilskudd i 

jordbruket, Trøndelag  §§ 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 17, 

19, 20 

 

 

 

13. Hvilke rutiner har kommunen for å 

kontrollere at arealer og dyretall 

samsvarer med søknad om 

produksjonstilskudd? 

Forskrift om regionale 

miljøtilskudd i 

jordbruket, Trøndelag §§ 

5 og 7 

 

14. Hvilke rutiner har kommunen for 

avkorting i miljøtilskuddet når det er 

gitt feil opplysning i søknaden eller når 

det er brudd på annet regelverk for 

jordbruksdrift?  

Forskrift om regionale 

miljøtilskudd i 

jordbruket, Trøndelag  § 

32 

Rundskriv 2022-19, kap 6 

 

 

 

15. Hvilke rutiner har kommunen når det 

under behandling av søknaden 

Forskrift om regionale 

miljøtilskudd i 
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oppdages at foretakene kunne ha søkt 

om mer enn det de har gjort?  

jordbruket, Trøndelag  § 

29 

Rundskriv 2022-19, kap 6 

 

 

16. Hvilke rutiner har kommunen for 

utarbeidelse av kontrollplan?  

Hvordan brukes kontrollplanen til å 

plukke ut foretak til kontroll? 

 

Rundskriv 2022-19 kap 1 

og 5  

 

 

 

17. Hvilke rutiner har kommunen for 

gjennomføring av kontroll? 

Rundskriv 2022-19 kap 1 

og 5 

 

 

 

 


