Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30.11.2018

1. Formål
Ordningen skal bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte avløsere gjennom å stimulere til
gjennomføring av kortvarige og fagorienterte kurs.
2. Målgruppe
Det kan gis tilskudd til kurs for avløsere og landbruksvikarer
3. Vilkår
Det kan bare gis tilskudd til kurs arrangert av studieforbund som er godkjent for å få tilskudd
etter Lov av 19.juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Kursene skal
arrangeres i samarbeid med avløserlagene.
Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer om vilkår for tildeling.
4. Tilskudd
Innenfor årlig samlet tildelingsramme kan det gis tilskudd etter følgende betingelser:
Pr. deltaker:
- inntil kr 80,- pr. time
- kr 200,- pr. natt
- inntil 75 % reiserefusjon for innenlandsreiser
Krav til kursene:
- 1 kurs må bestå av minst 8 kurstimer
- 1 kurstime defineres som 60 minutter med organisert læring
5. Søknad
Studieforbundene må sende søknad om tilskudd til Landbruksdirektoratet innen 15.
desember for kurs som arrangeres påfølgende år. Søknadsbeløp beregnes på grunnlag av
utbetalt tilskudd de to siste årene som det pr. 1. januar i tilskuddsåret foreligger statistikk
for. Midlene skal kunngjøres, jf. punkt 6.3.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.
6. Tilskuddsbrev
Tilskuddsbrevet skal utformes i samsvar med punkt 6.3.3. i Bestemmelser om økonomistyring
i staten, og skal blant annet inneholde informasjon om hvilke tiltak tildelte midler kan
benyttes til, tilskuddsbeløp, vilkår for bruken av midlene, krav til rapportering, kontrolltiltak
for å sikre at midlene er benyttet i tråd med forutsetningene for midlene og mulige
reaksjonsformer dersom dette ikke er tilfelle.
7. Opplysningsplikt
Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder

regnskapsmateriale, forretningspapirer og lignende dokumenter, som er nødvendig for å
behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte.
Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.
8. Rapportering
Studieforbund som mottar midler skal rapportere om bruken av midlene til
Landbruksdirektoratet jf. krav gitt i tilskuddsbrevet. Kursarrangør skal melde inn og
rapportere kurs til eget studieforbund.
9. Kontroll
Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i disse retningslinjene
overholdes, og kan foreta kontroll hos den som mottar eller forvalter tilskudd. Virksomheten
plikter å yte bistand ved slik kontroll.
10. Utbetaling
Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet i sin helhet til studieforbundene som videre
utbetaler tilskudd til kursarrangørene. 25 % av tilskuddet holdes tilbake og utbetales når det
foreligger regnskap revidert av revisor for det aktuelle året.
11. Tilbakebetaling
Søker plikter å betale tilbake tilskudd som blir utbetalt i strid med disse retningslinjene.
Søkeren må avgi erklæring om eventuell tilbakebetaling på søknaden.
12. Klage
Vedtak om tilskudd eller avslag om tilskudd er å anse som enkeltvedtak og kan påklages til
Landbruks- og matdepartementet etter reglene i Forvaltningslovens kapittel VI.
13. Ikrafttredelse
Disse retningslinjene gjelder fra 30.11.2018.

