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Forslag til endring i sanksjonsbestemmelser m.v. i forskrifter om tilskudd til 
bearbeiding av jordbruksvarer 

Kjottindustriens fellesforening (KIFF) viser til hmingsbrev, dater 09.07.04, om saken. 

KIFF mener at det er riktig at sanksjonsbestemmelsene i forskrifter om tilskudd ved 
bearbeiding av norske jordbruksråvarer får en felles utforming. Vi mener også at det er viktig 
at bestemmelser om retting, tilbakeholdelse, avkorting, utestenging og morarente er så klare 
som mulig. Klare regler og lik praktisering er viktig for å sikre en mest mulig lik 
konkurransesituasjon mellom bedriftene som benytter seg av ordningene. 

KIFF vil imidlertid peke på at de aktuelle ordningene er komplekse og vanskelig tilgjengelige. 
Regelverket for beregning av stratte, godkjenning av resepter og kravene til 
eksportdokumentasjon er vanskelig å sette seg inn i og vme fullt ut oppdatert i forhold til for 
mange bedrifter og spesielt de mindre bedriftene. I tillegg kommer situasjonen med relativt 
hyppige endringer i prisutjevningssatserltilskuddbelrsp for de ulike råvarene i lrapet av et 
kalenderår. KIFF mener derfor at det er s v ~ r t  viktig at SLF ikke bare avsetter tid til kontroll 
men også har ressurser til praktisk veiledning ovenfor bedriftene. 

KIFF mener videre at det er positivt at nytt regelverk åpner opp både for etterbetaling og krav 
om tilbakebetaling. Det vi imidlertid er skeptiske til er formuleringen i $A, andre setning, 
frarste ledd d.v.s. falgende setning; "Etterbetaling til virksomheten foretas likevel ikke dersom 
feilen skyldes tilskuddmottakeren selv". Dersom denne setningen skal stå i revidert forskrift 
mener vi at den bm håndheves med respekt for ordningenes kompleksitet. Det er viktig at 
SLF ved en eventuell av etterbetaling tar hensyn til hvilken veiledning bedriften har fått og 
om det er avdekket feil tidligere. Det bm bare legges skyld på tilskuddmottakeren dersom det 
kan dokumenteres at god veiledning er gitt og når det £eks er avdekket awik mer enn to 
ganger i forhold til den konkrete bedriften. 
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Vi ber om at denne presiseringen tas inn i den veilederlretningslinjer som falger forskriften. 

Vennlig hilsen 

Adm. direktar KIFF 


