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TILSKUDD TIL PRAKTIKANTER I LANDBRUKET

For 1993 er det over Landbruksdepartementets budsjett bevilget
17 mill.kr. til praktikantordning i landbruket. Midlene er
bevilget over kap. 1120 post 70.

Vi har foretatt en foreløpig fordeling av kr. 8,5 nill. av
1993—bevilgningen, og det resterende vil bli fordelt på.
grunnlag av innkomne rapporter for 1992.

Vi ber om at den vedlagte sluttrapport blir utfylt og sendt
Landbruksdepartementet innen 10.2.93 slik at den endelige
tildelingen kan skje så raskt som mulig.

Den foreløpige bevilgningen er fordelt slik på fylkene :

Fylke Kr.

Akershus og Oslo 300 000
Østfold 400 000
Vestfold 300 000
Nedmark 600 000
Oppland 600 000
Buskerud 450 000
Telemark 450 000
Aust-Agder 300 000
Vest-Agder 300 000
Rogaland 450 000
Hordaland 450 000
Sogn og Fjordane 600 000
Møre og Romsdal 600 000
Sør-Trøndelag 600 000
Nord-Trøndelag 600 000
Nordland 600 000
Troms 600 000
Finninark 300 000



Vi må også gjøre oppmerksom på at midlene ikke er overførbare.
Det betyr at tilsagn gitt i 1992 for praksis i 1993 samt
praksis i 1992 som ennå ikke er utbetalt må dekkes med
bevilgningen for 1993.

For 1993 vil de samme forskrifter gjelde som for 1992. Det er
heller ingen forandring i søknadsakjema. Vi legger vekt på at
fylkene opprettholder kvinneande len.
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Vedlegg : - rapporteringsrutiner og - spørsmål
— rapporteringsskjema



RAPPORTERING

For å forenkle vårt arbeid noe mht. gjennomgang av rapportene
har vi en del standardiserte spørsmål angående bruken av
praktikantmidlene vi gjerne vil ha svar på. Vi ber om at
spørsmålene besvares så godt og nøyaktig som mulig. Om noe
faller vanskelig å registere flå i etterkant har vi forståelse
for det. I løpet av 1993 bør derimot disse opplysningene
registreres. Rapportene for 1992 vil vi gjerne ha snarest, og
senest 10.2.93

.

~~2~L..2I. ønsker vi en halvårsrapport der det kommer fram
hvor mye som er brukt av midlene, om den tildelte kvote er
tilstrekkelig, hvordan søkningen har vært - og eventuelle
kommentarer om ordningen.

GENERELLE OPPLYSNINGEN

Totaltantallsøknader K:.............M:...............

Totaltbeløpbevilget K:........

Har det vært arrangert spesielle kurs eller møter for

praktikanter eller praksisverter ? - hvilke ?

Egne vurderinger og kommentarer til praktikantordningen :

.. . .

SPESIFIKKE OPPLYSNINGEN

Bruk gjerne vedlagte skjema, som er utarbeidet på Excel. Om
plassen skulle knipe bruk gjerne flere linjer pr. praktikant —

eller utarbeid egne skjemaer, pass bare på å få med alle
opplysningene !

Forklarinaer til tabellen

:

bakgrunn : kort og stikkordsmessig om praktikantens
tidligere utdanning og praksis

planer videre : hvor i “livsløpet” koiwmer en praksisperiode 2
varighet : antall praksisinåneder
tilskudd : hvor mye er bevilget i tilskudd for perioden 2
produksjon : hva er produksjonen på gården / gårdene ?
innhold : hva har vært praktikantens arbeidsinrihold 2




