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KONVERTERINGAV STØRRE INVESTERINGSTILSKOTT

OPPGAVEROG TIDSPLAN

Fra årsskiftet 1992/93 vil EDE-rutinene for innvilgning og utbeta—
ling av større investeringstilskott bli lagt om. Fylkeslandbruks-
kontorene skal overta dette arbeidet som NIT-Landbruk <tidl. FDB-
sentralen) har hatt ansvaret for.

Det er tidligere orientert om omlegginga i rundskriv M-74/92.

Omlegging av rutinene innebærer at alle søknader som ikke er
avsluttet for de ni berørte tilskottsordningene, dvs. saldo > 0,
vil bli overført til fylkeslandbrukskontorenes database. For
tekniske miljøtiltak skal alle søknader (også sluttutbetalte)
overføres slik at fylkene får et fullstendig historisk register.
Senere utbetalinger skal foretas fra fylkeslandbrukskontorene.
En vil for en stor del bygge på eksisterende skjermbilder og ruti-
ner i TILSKOTT, bl.a. for registrering og utbetaling av tilskott.

For tekniske miljøtiltak, som er den eneste av de ni tilskotts-
ordningene der det fremdeles innvilges nye søknader, er det laget
et eget registreringsbilde T291B. Dagens skjermbilde for løyvde
tilskott, T291, gir ikke mulighet for registrering av deltiltakene
som inngår i tekniske miljøtiltak planer.

Tidsplan og arbeidsfordeling

NIT-System vil sørge for innlegging av konverterte søknader fra
NIT-Landbruk og ny programvare hos fylkeslandbrukskontorene. Dette
arbeidet er planlagt utført i tidsrommet 20.ianuar til l.februar

.

EDB-anlegget på fylkeslandbrukskontorene er på dette tidspunkt
belastet med andre oppgaver. NIT-Syste1TI vil kontakte driftsansvar-
lig/systemansvarlig på fylkeslandbrukskontorene både før og etter
arbeidsoperasjoner settes igang. Fylkeslandbrukskontorene må ha
fullført årsoppgavekjøringene for 1992 før arbeidet med konverte-
ringa starter.

Thorger Alderslyst er ansvarlig kontaktperson ved NIT.



I det følgende er satt opp en oversikt over hvilke oppgaver som
skal utføres i forbindelse med omlegginga.

1. Årsoppgavekjøring 1992

NIT-Landbruk foretar på vanlig måte årsoppgavekjøring og utsending
av rapporter for 1992 til fylkeslandbrukskontor og landbruks-
kontor. Dette vil være fullført innen 20.januar.

2. Klargjøring av tilskottsregisteret

NIT—System vil for alle fylkeslandbrukskontor legge inn følgende
opplysninger i tilskottsregisteret for de ni tilskottsordningene
som skal konverteres:
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* signatur

Utbetalingsfullmakter og innvilgningsfullmakt (gi elder bare
tekniske miljøtiltak) legges inn i T801 (tilskottsregisteret) av
fylkeslandbrukskontorene etterhvert som slike fullmakter gis av
Landbruksdepartementet.

3. Innlegging av konverterte søknader og ny programvare

Etter at tilskottsregisteret er klargjort vil NIT-System for alle
fylker legge inn alle konverterte søknader fra NIT-Landbruk og ny
programvare (registreringsbilde tekniske miljøtiltak, ny tabell,
endret meny m.v.).

Møre og Romsdal vil fungere som prøvefylke for konverteringa.
Konverteringa vil bli gjennomført i sin helhet i dette fylket før
konverteringa skjer i andre fylker.

020
027
028
029
030
031
032
033
034



4. Tilgang til ny tabell ttekn miljo

Etter overføring av ny tabell ttelcn miljo vil NIT-System endre
tilgangssystemet for TILSKOTT slik at dette også omfatter den nye
tabellen.

Brukere som skal registrere utbetalinger, innvilgninger m.v. eller
kjøre rapporter mot den nye tabellen ttekn miljo, må få nødvendig
tilgang (access). Dette gjøres av fylkeslandbrukskontorene ved at
ny tilgang mot TILS kjøres for disse brukere.

Dette gjøres slik:

>cd \etatsys\grant
>grantils <passord TILS> <kortnavn bruker> <brukergruppe i
TILS>

Dessuten må rapportbrukeren TRAPP også få tilgang til den nye
tabellen. Dette gjøres som beskrevet over, men <kortnavn bruker>
blir nå TRAPP og <brukergruppe i TILS> skal være T 10.

5. Kontroll av konverteringa

Etter avsluttet konvertering skal fvlkeslandbrukskontorene selv

kontrollere at

1. alle søknader med saldo > 0 er overført fra NIT.

Dette kan gjøres ved å summere saldoen på overførte
søknader og kontrollere beløpet mot ansvar pr. 31.12.92
på årsoppgaven for 1992 (sendt FLK fra NIT-Landbruk).
Dette gjøres for alle ni tilskottsordningene.

2. alle fødselsnr. på konverterte søknader ligger i
Landbruksregisteret.

Steinar Johnsen ved fylkes landbrukskontoret i Møre og Romsdal har
laget SQL-jobber for summering av saldo for overførte tilskotts-
ordninger og kontroll av fødselsnr.

Etter at konverteringa er utført vil Steinar Johnsen informere
fylkeslandbrukskontorene pr. mail hvordan disse jobbene skal
kjøres. Disse kontrolljobbene må være utført før fylkene begynner
å betale ut tilskott for de ni tilskottsordningene og registrere
nye søknader for tekniske miljøtiltak.

Informasjon om senere driftsfase

Fylkeslandbrukskontoret vil senere i måneden få tilsendt en
instruks om hvorledes utbetalingsanmodninger, fornyinger, nye
tekniske miljøtiltak søknader, rapportering til departementet m.v.
skal håndteres i TILSKOTT når systemet er operativt. Etter inn-
vilgning eller utbetaling av en søknad, skal fylkeslandbruks-
kontoret bl.a. skrive ut og sende saldokort som kvittering til
landbrukskontoret.



Fylkeslandbrukskontorene må senere selv informere landbruks—
kontorene om konsekvenser av omlegginga av EDB-systemet for
saksbehandlingsrutinene lokalt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thorger Alderslyst, NIT—System
(065-75276), Steinar Johnsen, fylkeslandbrukskontoret i Møre og
Romsdal (072—58154) eller Henrik Einevoll (02—349348).

Etter fullmakt
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Martin Holtung

Nordhe~~

Saksbehandler: Henrik Einevoll


