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7.september 2018 

Produksjonssøknad oktober 2018 

 

Vedlagt følger kontoutdrag med beløp som skal på søknad 01.10.18 

I år søker dere på snitt av dyr i mars og oktober. Dette bestemmer størrelse på tilskudd i 2018. 

For å få disse pengene utbetalt må dere dokumentere utgifter pr 01.10.18 og korrigere beløp med 

kostnader for resten av året innen10. januar 2019. Maks beløp er kr 78.700,-. 

Til å dokumenter utgifter kan dere bruke utgifter for ferie/fritid via avløyserlaget, egne 

lønnsutgifter, eller arbeidspenger via faktura. 

 

Her er veiledning til Landbruksdirektoratet på dokumentasjon av utgifter: 

 
Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av 
søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, 
avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester. 

Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er: 

• a-meldingen 
• bankbilag 
• faktura 
• regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene  

Tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som 
oppgis i søknaden. 

Dersom fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene 
spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd 
til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva 
som er utgifter til leie av personell,og hva som er utgiftene til maskinleie osv. 

 

Dere kan krysse for at dere krever utbetalt tilskudd i søknad 01.10.18 og sette 0,- i beløp og føre 

hele beløp i januar om ønskelig. Det er viktig å sette kryss for at dere krever pengene. 

 

Telefon: 900 58 324 (ikke SMS)                                     Telefon Siri :  900 39 402 SMS    

Mail: annette.erga@n-lt.no                                              Mail: siri.fuglestad@n-lt.no 

 

Postkassen på Varhaug ved Felleskjøpet forsvinner om kort tid.  

Postkassen på Vigrestad, Stavnheimsvegen 106 vil være i bruk. 
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