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Rundskriv erstatter:

Nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018
Landbruks- og matdepartementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene
for produksjonstilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for
søknadsåret 2019. I påvente av eventuelle endringer er fastsatt har departementet bedt
Landbruksdirektoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt.
Som følge av dette, innfører Landbruksdirektoratet følgende praktisering av
søknadsfristene for søknad om produksjonstilskudd i 2018:
1) Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid (søknadsfrist 15. oktober 2018):


Det åpnes for at foretak kan levere del 2 av søknaden frem til og med 29. oktober
2018.

Dette skal praktiseres slik:
 Foretaket leverer søknaden selv, enten elektronisk eller ved papirskjema.
 Alle søknader saksbehandles deretter på vanlig måte i eStil-PT.
2) Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid (søknadsfrist 15. mars 2018):



Det åpnes for at foretak som ikke leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan
levere del 1 av søknaden frem til 29. oktober 2018.
Det åpnes for at foretak som leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan legge
til eller endre opplysninger frem til 29. oktober 2018.
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Dette skal praktiseres slik:
 Søker må hente ut papirskjema fra Landbruksdirektoratets nettsider, og levere
utfylt skjema til kommunen.
 Kommunen legger søknadsopplysningene inn i eStil PT. Kommunen må bruke
fremgangsmåten beskrevet i saksbehandlingsrundskriv 2018-31 punkt 9.4. På
grunn av systemtekniske begrensninger må saksbehandler ved registrering av
søknaden sette mottatt dato til 15.03.2018. Saksbehandler skriver inn den reelle
innleveringsdatoen i saksbehandlers kommentarfelt.
Praktiseringen skal behandles på følgende måte av fylkesmannen:
 Fylkesmannen må gi saksbehandlere i kommunen rollen PT_PVA, slik som
beskrevet i saksbehandlingsrundskriv 2018-31 punkt 9.4.
 Fylkesmannen må gjøre om alle avslag på dispensasjoner fra søknadsfrist for del 1
2018. Se vedlagt mal.
Ut fra likebehandlingshensyn ser direktoratet det som særlig viktig at kommune og
fylkesmenn informerer bredt om praksisendringen, slik at denne ikke bare når de
foretakene som har, eller har hatt en dispensasjonssøknad til behandling i forvaltningen.
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