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TILSKOTT TIL JORDBRUKSVEGER- UTBETALINGSFULLMAXT1993

Ved utbetaling av innvilgede tilskott til jordbruks-
veger må det skilles administrativt mellom tilskott til
jordbruksveger innvilget over kap. 1140 (fram til
31.12.91> og tilskott innvilget over kap. 1142 (etter
1.1.92>

Kap. 1140 post 73

Utbetalinger av tilskott til søknader som ble innvilget
før 31.12.91, skal belastes kap. 1140 post 73. Departe-
mentet har for av bevilg-
ninga på denne Utbetalings-
fullmakten for følger (an-
gitt i kr.):

1993 satt av 4 mill.kroner
posten til jordbruksveger.
de enkelte fylker blir som

Østfold 50.000 Rogaland 50.000
Akershus 50.000 Hordaland 250.000
Hedmark 500.000 Sogn og Fj. 550.000
Oppland 500.000 Møre og R. 250.000
Buskerud 350.000 Sør-Tr.lag 400.000
Vestfold 50.000 Nord-Tr.lag 250.000
Telemark 200.000 Nordland 250.000
Aust—Agder 50.000 Troms 100.000
Vest—Agder 50.000 Finnmark 100.000

Vi ber om å få melding dersom fylkene får behov for
økt utbetalingsfullxnakt.

Kap. 1142 post 71.3

Utbetalinger av tilskott innvilget etter 1.1.92 skal
belastes kap. 1142 post 71.3. Fylkeslandbrukskontorene
kan utbetale tilskottet etterhvert som anmodninger om
utbetaling kommer inn. Det er ikke gitt særskilt
utbetalingsfullmakt for denne budsj ettposten.

Tilskottet til et enkelt veganlegg vil i noen tilfelle
belaste begge budsjettpostene. Dersom det f.eks. i
1993 innvilges tilleggstilskott på en søknad fra før



31.12.91, skal utbetaling av tilleggstilskottet belas-
tes kap. 1142, mens tidligere innvilget tilskott skal
belastes kap. 1140.

Fylkeslandbrukskontorene må sørge for rutiner som
sikrer at utbetalinger blir belastet rett budsjett—
post.

Årsoppgaver 1992

Fylkes landbrukskontoret må snarest og senest innen
15.2.93 sende departementet oppgaver over ansvar pr.
1.1.93.

Ansvar pr. 1.1.92 kr.
+ innvilget i 1992 kr.
- inndratt i 1992 kr.
- utbetalt i 1992 kr. ___________

Ansvar pr. 01.01.93 kr. ___________

Med ansvar menes summen av tidligere innvilgede, men
ikke utbetalte tilskott. Oppgaven skal gis for hver av
de to budsjettkapitler.

For å kunne føre videre departementets statistikk for
jordbruksveger, må kontoret i tillegg gi følgende
opplysninger:

Årsoppcr. 1992 Innvilget Inndratt Ferdipbvcrd* Utbetalt
Ant. veganlegg
Veglengde km
Kostnad* kr
Tilskott kr

* For ferdigbygde anlegg skal regnskapstallene for
anleggskostnadene legges til grunn.

I kostnadene regnes med bare den del som faller på
jordbruksinteressene. Ved for eksempel kombinerte
jordbruks— og skogsveqer skal bare jordbrukets andel
av kostnadene regnes med.

Innvilgningsfullmakt 1993

også i 1993 er det satt av midler for innvilgning av
søknader om tilskott til jordbruksveger over kap.
1142. Departementet vil komme tilbake til fordeling av
kvoter m.v. senere.

Med hilsen
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