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Oppdragsbrev for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) 

for 2016  

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til Prop. 1 S (2015-2016) fra Landbruks- og 

matdepartementet og Stortingets budsjettvedtak. For budsjettåret 2016 settes det av en ramme 

til KIL på 6 mill. kroner over kap. 1150, post 50 Landbrukets utviklingsfond (LUF). 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for forvaltning av programmet:  

o Vedtekter for Kompetanseutviklingsprogram i landbruket datert 01.01.2010 

o Retningslinjer for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogram i landbruket, datert 

2.12.2013  

o Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, datert 22.01.2015 

o Rutiner for arbeidet med Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL), KSL 

Matmerk, juli 2008 (rutiner for internkontroll) 

1. STYRINGSSIGNALER I 2016 

Departementet viser til de reviderte retningslinjene av 02.12.2013 for forvaltning av og formål 

med KIL-programmet.  

 

Formålet med KIL er å bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere innen 

primærlandbruket eller tilleggsnæringer til primærlandbruket, gjennom utvikling av 

kompetansegivende tilbud med utgangspunkt i næringens behov.  
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KIL-midler kan også gis som tilskudd til kursvirksomhet for avløsere og landbruksvikarer. 

Dette skal bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte avløsere gjennom å stimulere til 

gjennomføring av kortvarige og fagorienterte kurs. 

 

LMD legger vekt på at midlene som er bevilget til KIL i 2016 skal utvikle tilbud om 

kompetanseheving på et bredt område innen landbruk og landbruksrelaterte aktiviteter.  

 

Tilskudd til kursvirksomhet for avløsere  

Midlene som er bevilget over KIL-programmet kan også gis til kursvirksomhet for avløsere. 

Det vises til Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, fastsatt 22.01.2015. 

Det kan gis inntil 1 million kroner til dette formålet. Dersom det gjenstår midler etter 

tildelingen, skal disse overføres til ordinær KIL-tildeling det påfølgende år. 

Sammenheng med tilstøtende tilskuddsordninger 

Programmet og de prosjektene som det gis støtte til, må sees i sammenheng med andre 

ordninger som er rettet mot kompetanseutvikling i landbruket. Det vises spesielt til tilbud som 

utvikles i regi av Innovasjon Norge, samt fylkeskommunens midler til styrking av arbeidet 

med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.  

2. UTBETALING, INTERNKONTROLL MV.  

Bevilgningen til KIL overføres à konto fra Landbrukets utviklingsfond (LUF), som 

administreres av Landbruksdirektoratet, til Stiftelsen Matmerk.   

 

KIL forvaltes i henhold til etablerte rutiner for internkontroll, jf. ”Rutiner for arbeidet med 

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL), KSL Matmerk, juli 2008”, fastsatt i 

samarbeid med Landbruksdirektoratet. 

 

Tilskuddsmidler overført fra LUF, og eventuelt tilbakeførte midler, må stå på separat 

bankkonto som avstemmes månedlig mot regnskap for utbetalte tilskudd. Renter på kontoen 

tillegges rammen for tilskudd/administrasjonskostnader.  

 

Ved forvaltning av tilskudd gjelder forvaltningslovens bestemmelser, herunder 

habilitetsreglene i lovens del II for styret og sekretariatet og bestemmelser om klageadgang.  

 

Midlene skal forvaltes i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten og de krav som 

der stilles til kunngjøring, saksbehandling, utforming av tilskuddsbrev og kontroll m.v., jf. 

kap. 6.3. Disse kravene stilles også til forvaltningen av tilskudd til kursvirksomhet for 

avløsere.  

 

LMD tar forbehold om at Landbruksdirektoratet, departementet og Riksrevisjonen kan utføre 

kontroll med at midlene forvaltes i henhold til de forutsetninger som blir gitt i dette brevet, i 

retningslinjene for forvaltningen av tilskuddsordningen og/eller rutiner for utbetaling, 

regnskapsføring m.v.   

3. ADMINISTRASJON 

Stiftelsen kan benytte inntil 650 000,- kr til dekning av utgifter til forvaltningsoppgaven.  
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4. RAPPORTERING 

Stiftelsen Matmerk rapporterer på bruk av KIL-midlene i 2016 til LMD innen 01.03.2017. 

Stiftelsen oversender endelig rapport på gjennomførte aktiviteter, oppnådde resultatmål, samt 

revidert regnskap for 2016, innen 01.05.2017. Rapporten skal inneholde oversikt over antall 

og type prosjekter som har mottatt tilskudd, og en kort beskrivelse og vurdering av framdrift 

og måloppnåelse for de enkelte prosjekter. Det skal også rapporteres på midlene til kurs for 

avløsere.  

 

I 2016 vil det bli avholdt 2 dialogmøter mellom LMD og Stiftelsen Matmerk, der   

stiftelsen blant annet orienterer LMD om planlagte og gjennomførte aktiviteter knyttet til 

forvaltning av KIL.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kristin Orlund (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Grete Gausemel 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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