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Tiltak for økt bruk av elektroniske søknader om produksjonstilskudd 
 

Statens landbruksforvaltning (SLF) ønsker at flere skal søke produksjonstilskudd og tilskudd 

til avløsning ved ferie og fritid elektronisk.  

 

Nytt tiltak – veiledningsfilmer 

SLF har fått produsert to veiledningsfilmer: En som viser hvorfor man skal søke elektronisk, 

og en som viser hvordan man logger på og sender søknad elektronisk. Disse er nå 

tilgjengelige på våre nettsider, og vi vil oppfordre alle fylkesmenn og kommuner til å legge 

ut lenke til filmene på egne nettsider.  

 

Fordeler med elektroniske søknader 

Det er flere viktige fordeler med at søknadene blir levert via internett: 

 Den største fordelen med elektronisk søknad er at det gir som resultat at søknadsdataene 

blir mer korrekte. Dette fordi mange av opplysningene kontrolleres før levering.  

 En søknad uten feil reduserer risikoen for avkortning og øker muligheten for å motta 

tilskuddet ved hovedutbetalingen.  

 På grunn av bedre datakvalitet på elektroniske søknader vil man også redusere arbeidet 

forvaltningen utfører med å undersøke og rette opp feil.  

 Flere elektroniske søknader vil i tillegg effektivisere forvaltningens arbeid ved at man 

ikke trenger å registrere papirsøknadene før selve saksbehandlingen begynner.  

 En økning av andelen søkere som leverer søknad om tilskudd elektronisk vil være viktig 

for å få en stor oppslutning rundt det nye RMP-systemet som tas i bruk høsten 2013. 

 

Søknadsskjema på papir blir nå ikke lenger sendt søkerne 

SLF har de siste søknadsomgangene i brev og i veiledningsheftet for 2012-2013 informert 

både forvaltning og søkere om at papirskjema ikke lenger vil bli sendt i posten. Dette vil nå 

bli iverksatt. Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 vil papirsøknader ikke lenger bli 

sendt ut med post. De forhåndsutfylte opplysningene vil imidlertid fortsatt stå oppgitt i den 

elektroniske søknaden, og søkerne vil fortsatt motta informasjonsmateriell i posten. 

Veiledning til pålogging i Altinn vil fortsatt bli sendt i posten, og SMS med oppfordring til å 
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søke elektronisk vil bli sendt ut. All informasjon vil som tidligere være tilgjengelig på SLFs 

nettsider.  

 

Vær med på å øke andelen elektroniske søknader 

I forbindelse med at søknadsskjema på papir ikke lenger blir sendt til søkerne, ber vi 

landbruksforvaltningen hos kommuner og fylkesmenn være behjelpelige med å forberede, 

informere og veilede søkerne i hvordan man søker elektronisk. Kommunene har sikkert 

mange erfaringer med hvordan man på kan gjøre dette. Eksempler på tiltak kan være: 

 Minne søkerne på at de i god tid før søknadsfristen sjekker om de har kodene de 

trenger til Altinnpåloggingen (SLF anbefaler at innloggingsmetoden ID-

posten/MinID benyttes). 

 Oppfordre søkere som kommer for å hente papirsøknad til å levere elektronisk i 

stedet. Fortell om fordelene ved å søke elektronisk. 

 Ha en pc tilgjengelig for bøndene som kommer innom landbrukskontoret, slik at de 

kan få veiledning i hvordan de søker elektronisk. Bruk gjerne veiledningsfilmen i den 

anledning. 

 Minne søkerne i sin kommune på at papirsøknad ikke lenger blir tilsendt i posten. 

 Informere på kommunens nettsider om hvordan man søker elektronisk (her kan man 

for eksempel vise til informasjonsfilmen på SLFs hjemmesider). 

 Invitere til kurs eller åpne dager/kvelder – der kommunen kan gi veiledning i 

hvordan man søker elektronisk og eventuelt viser filmen. 

 

SLF ber på bakgrunn av dette om at landbruksforvaltningen i kommuner og hos 

fylkesmennene oppfordrer og legger til rette for at flest mulig søkere fra og med januar 

2013 leverer søknaden sin elektronisk. 

 

 

 

Med hilsen 

for Statens landbruksforvaltning 

 

 

 

Håvard Gulliksen      Grete Hage Hansen  

seksjonssjef        rådgiver 

 

 

  

  

  

 


