Retningslinjer om tilskudd til

KURSVIRKSOMHET FOR AVLØSERE
Vedtatt av styret i KSL Matmerk 13.2.2008

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 28. mai 1976 nr 53 om voksenopplæring. Kursene skal arrangeres i
samarbeid med avløserlagene.
Styret i KSL Matmerk kan fastsette nærmere retningslinjer om vilkår for tildeling.

4. Tilskudd
Innenfor årlig samlet tildelingsramme kan det gis tilskudd pr dag for deltakere i
målgruppen som er nevnt i pkt 2:
- kr 300,- for dagskurs
- kr 800,- for internatkurs (med hotellovernatting)
For reiseutgifter til deltakere og lærere kan det gis:
- 75 % reiserefusjon i forhold til statens satser for bilgodtgjørelse
- 75 % reiserefusjon av billettkostnader for andre transportmidler
5. Søknad
Søknad om tilskudd må sendes KSL Matmerk innen 1. november for kurs som
arrangeres påfølgende år.
Aktivitetsplan med budsjettoverslag for kursvirksomheten skal vedlegges søknaden og
godkjennes av styret i KSL Matmerk.

6. Opplysningsplikt
KSL Matmerk 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.
KSL Matmerk kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

7. Kontroll
KSL Matmerk 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.

8. Utbetaling
Tilskuddet utbetales av KSL Matmerk. 25 % av tilskuddet holdes tilbake og utbetales når
det foreligger regnskap revidert av revisor for det aktuelle året.

9. Tilbakebetaling
Søker plikter å betale tilbake tilskudd som blir utbetalt i strid med disse retningslinjene.
Søkeren må avgi erklæring om eventuell tilbakebetaling på søknaden.

10. 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.

11. Ikrafttredelse
Disse retningslinjene gjelder fra 1. januar 2008.

