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Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. januar 2013 Avkortingsnorm
Dette rundskrivet supplerer saksbehandlerrundskrivet 37/12 og gir en veiledning for hvilken
norm kommunen skal legge til grunn ved vurdering av avkorting av produksjonstilskudd.
Rundskriv 22/12 og 23/12 gjelder fortsatt
Rundskriv 22/12 inneholder utfyllende kommentarer til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om
produksjonstilskudd i jordbruket og forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til
avløysing. Rundskriv 23/12 inneholder saksbehandlingsrutiner for søknader om
produksjonstilskudd og disse rutinene gjelder også for denne søknadsomgangen.
Forskrifter, jordbruksavtaler, rundskriv og veiledninger finner du på www.slf.dep.no.
Forskriftene finnes også på www.lovdata.no.
Avkortingsnorm
Det vises til rundskriv 37/12 pkt. 5 hvor avkortning er behandlet særskilt.
I det følgende vil SLF gi veiledning for hvilken avkortningsnorm som legges til grunn.
Søknader med feilopplysninger må rettes i samsvar med de faktiske forhold hos foretaket.
Avkorting gjøres i det totalt berettigede tilskuddet. Herunder ser man også
produksjonstilskudd og avløsertilskuddene under ett, jf. bestemmelser om avkorting ved
brudd på annet regelverk. Dette fordi ordningene reelt sett er en del av en helhet, selv om
tilskuddene er hjemlet i to forskrifter.
Det er ingen faste satser for hvor stort avkortingsbeløpet skal være. Som en retningslinje for
beregning av avkortingsbeløpet oppstilles følgende utgangspunkt:
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Der en feilopplysning er gitt simpel uaktsomt, dvs. at søker burde ha forstått at
opplysningen han ga kunne føre til at han fikk en urettmessig utbetaling, kan det
legges til grunn en standardisert avkortningsnorm. I det faktisk berettigede tilskudd
trekkes det fra et beløp tilsvarende den merutbetaling feilopplysningen i søknaden
ville medført.



Der en feilopplysning er gitt grovt uaktsomt eller forsettelig ligger
avkortningsnormen fra 60 - 100%. Det er graden av utvist skyld hos søker som er
vurderingstemaet for avkortning.
At en feilopplysning er inngitt grovt uaktsomt innebærer at søker har opptrådt særlig
klanderverdig og måtte vite at opplysningen var feil.
At en feilopplysning er inngitt forsettelig innebærer at søker med viten og vilje har
oppgitt feil opplysning for å oppnå en større tilskuddsutbetaling
Kommunen bør i tillegg vurdere å politianmelde foretaket i alle tilfeller.

Kommunen må alltid vurdere hva som er rimelig og forholdsmessig i hvert tilfelle.
Avkortningsbeløp kan settes både høyere og lavere enn hva som følger over, ut fra forhold
ved den enkelte sak. Retningslinjene er ment til hjelp for det skjønnet kommunen skal utvise,
og er ikke en maksimumsregel.
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