Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket og
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2014

Lever tilskuddssøknaden din elektronisk
Det er en rekke fordeler ved å levere søknaden elektronisk:

Søknaden er forhåndsutfylt med grunnopplysninger.



Du kan se søknadsdata fra forrige søknadsomgang.
Du kan kontrollere mange av søknadsopplysningene før levering.



En feilfri søknad øker muligheten for at du får tilskuddet utbetalt ved hovedutbetalingen, og ikke
senere.



Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid.

Du kan bruke BankID til innlogging
Du må bruke enten BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på
www.slf.dep.no. Du kan ikke lenger bruke engangskode fra Altinn-brev. Du kan lese mer om de ulike
innloggingsmetodene her: www.difi.no/elektronisk-id

Endring av kontonummer
Fra og med søknadsomgangen nå i januar 2014 har du to alternativer dersom du skal registrere eller endre
kontonummeret ditt:




Du kan bruke et eget skjema i Altinn der foretak kan registrere eller endre kontonummer som brukes
for SLFs ordninger. Gå inn på ”Mitt landbruksforetak” i Altinn www.altinn.no/no/Skjema-ogtjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Mitt-landbruksforetak og registrer kontonummer der.
Du kan sende inn ”Endringsskjema for kontonummer ” (SLF-056) på papir til kommunen. Skjemaet
finner du på SLFs nettside www.slf.dep.no/no/produksjon-ogmarked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/skjema

Du får ikke levert produksjonstilskuddsøknaden før foretaket ditt er registrert med et kontonummer. Hvis du
har søkt om produksjonstilskudd eller RMP tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste
tilskuddsutbetaling være registrert.
Kommunen må ha mottatt ”Endringsskjema for kontonummer ” senest 10. januar for utbetaling av
produksjonstilskudd etter søknadsomgangen i august, og senest 10. mai for utbetaling av produksjonstilskudd
etter søknadsomgangen i januar. De samme datoene gjelder for endring av kontonummer i Altinn.

Delegering av roller og rettigheter i Altinn er endret
Noen foretak velger å la andre sende inn søknad om produksjonstilskudd på vegne av foretaket. SLFs
tjenester i Altinn (blant annet søknad om produksjonstilskudd) er flyttet over på ny teknisk plattform (Altinn 2).
Delegering av roller og rettigheter er annerledes i Altinn 2.
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Hva betyr det for deg som skal søke?





Er du innehaver av foretaket og skal levere den elektroniske søknaden selv, har ikke endringen noen
innvirkning.
Personer som har rollen ”Utfyller/Innsender” i Altinn 1, har ikke lenger tilgang til å logge inn og sende
søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. De som skal søke på vegne av deg, må få rollen
”Primærnæring og næringsmidler”, eller delegert tilgang til en tjeneste, for eksempel søknad om
produksjonstilskudd.
Dersom du i Altinn 2 allerede har delegert rollen ”Primærnæring og næringsmidler” eller delegert
tilgang til en tjeneste, så trenger du ikke gjøre det på nytt.

Har du spørsmål?
Les i veiledningsheftet om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som du finner på
www.slf.dep.no under menyen Produksjon og marked, eller kontakt kommunen din.

Informasjon om aktuell søknadsomgang finner du på SLFs nettside www.slf.dep.no. Her finner du blant annet:
Veiledningshefte for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, aktuelle
forskrifter og rundskriv, veiledningsfilmer, samt brukerhjelp til elektronisk søkna d.

