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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsynsrapport om forvaltningskontroll på landbruket til
orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om at saken legges frem for kontrollutvalget på nytt når
Fylkesmannen gir melding om at tilsynet er avsluttet
Vedlegg
Oversendelse av endelig rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2019
Rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2019
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at
tilskuddsordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de
er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.
Kontrollen ble gjennomført i perioden mars – mai 2019.
Det ble konstatert 4 avvik og 3 merknader etter tilsynet. Noen går på forståelse av
regelverk og noen går på hvordan praksis har utviklet seg over tid, se vedlagt tilsynsrapport
for informasjon om avvik og merknader.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i
henhold til
• reglement for økonomistyring i staten
• styrende dokumenter
• regelverket og/eller retningslinjer for ordningen
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke
på behov for forbedringer
Fylkesmannen har bedt om en redegjørelse fra Agdenes kommune innen 18. juni 2019 for
de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. De ber også om at merknadene
kommenteres.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens

tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Agdenes kommune.
Sekretariatet vil legge frem saken for kontrollutvalget på nytt når Fylkesmannen gir melding
om at tilsynet er avsluttet.

