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Bygdefolkets Studieforbund
BSFs utdyping av Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere
og landbruksvikarer (SLF), fastsatt av Statens landbruksforvaltning (Slf)
25.05.03.
Disse punktene må leses i sammenheng med retningslinjene fra Slf.
For å gjøre forvaltningen og bruken av tilskuddsramma BSF får til avløserkurs mer effektiv,
vil det ikke tildeles tilskuddsrammer til fylkene for kurs som arrangeres i 2004. Kursene må
derimot meldes inn til BSF sentralt på forhånd, og det utbetales tilskudd til sluttmeldte kurs så
lenge det er penger igjen av ramma.

Ved innmelding av kurset ber vi om at dere sender oss:
1. Dato for når kurset skal gjennomføres.
2. Program for kurset/studieplan. Denne må gi en god beskrivelse av faglig innhold og
arbeidsmetoder.
3. Antall dager kurset varer.
4. Opplysninger om det er internat- eller dagkurs.
5. Forventet antall deltakere.
6. Forventede reiseutgifter.

Ved innsending av søknad om tilskudd ber vi om at dere sender oss:
1. Oversikt over tid og sted for kurset, antall undervisningstimer (hele timer) og antall
dager.
2. Program for kurset, påført navn på lærere
3. Deltakerlister, som også bør inneholde:
1. Deltakernes alder
2. Frammøtebekreftelse for alle teori- og praksisdager
3. Bakgrunnen til deltakerne (avløser, landbruksvikar, …)
4. Opplysninger om vedkommende overnatter
5. Signatur av kursansvarlig
4. Totalregnskap for kurset. Bruk gjerne ”Skjema for avløserkurs”
5. Original dokumentasjon av utgifter. Summen av disse utgiftene må være minst like
store som tilskuddsbeløpet (deltakertilskudd) det søkes om. Utgifter som godkjennes:
1. Markedsføring
2. Studiemateriell, men ikke kopiering
3. Husleie
4. Opphold for lærer, kursleder og deltaker
5. Reise for kursleder
6. Lærerlønn, inkl. feriepenger

7. Vertsgodtgjørelse/lønn til praksisverter, inkl. feriepenger
8. Administrasjonsutgifter for fylkesleddet. Disse trenger ikke å dokumenteres.
Hvis ikke dokumentasjon foreligger, beregnes 200 kr per deltaker.
6. Original dokumentasjon av utgifter til reise for lærere og deltakere, hvis det søkes om
reisetilskudd. Reisetilskuddet dekker 75% av utgiftene arrangør/tilskuddssøker
dokumenterer å ha hatt.

BSFs tolkninger av regelverket:
•
•
•
•
•

Det gis deltakertilskudd pr oppmøte pr deltaker som har vært på kurs, men det stilles
krav om at deltakeren har vært tilstede minst 50% av tida.
Det gis deltakertilskudd til maks 5 dager/ oppmøter.
Det gis kun tilskudd til avløsere, landbruksvikarer, eller til kurs for å rekruttere slike.
Deltakerne må være minst 15 år gamle når de går på kurs.
Administrasjonsgodtgjørelse til BSF sentralt beregnes med 10% av maksimal
tilskuddssats, og trekkes før utbetaling til arrangør.

Viktig!!
• Vær rask med å gi tilbakemelding til BSF sentralt når innmeldte kurs blir utsatt eller
avlyst.
• Frist for å søke om tilskudd er 2 mnd etter kursavslutning.
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