
Retningslinjer for forvaltningen av 

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) 
 

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 02.12.2013 

 

1. FORMÅL 

KIL skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere innen primærlandbruket eller 

tilleggsnæringer til primærlandbruket, gjennom utvikling av kompetansegivende tilbud 

med utgangspunkt i næringens behov. 

 

KIL-midler kan også gis som tilskudd til kursvirksomhet for avløsere og 

landbruksvikarer. Dette skal bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte avløsere gjennom 

å stimulere til gjennomføring av kortvarige og fagorienterte kurs.  

 

2. HVEM KAN SØKE 

Utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som driver faglig eller økonomisk aktivitet 

overfor målgruppene kan søke om prosjektmidler fra KIL. Søknader kan sendes fra 

både sentralt, regionalt og lokalt nivå. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd fra 

programmet. 

 

Som hovedregel kan det ikke søkes om støtte fra KIL til prosjekter som vurderes å 

være en del av søkers ordinære oppgaver. 

 

3. TILDELINGSKRITERIER 

KIL-midler kan tildeles prosjekter som omfatter utvikling og utprøving av nye 

kompetansegivende tilbud eller videreutvikling av eksisterende kompetansegivende 

tilbud. Tilbudet skal som et minimum gi et skriftlig kompetansebevis.  

 

Prosjekter som har potensial til å bli et tilbud til en stor del av produsentene innen den 

aktuelle produksjonen vil bli prioritert. 

 

Følgende vil bli vektlagt ved vurderingen av søknadene: 

 tilbudet gir betydelig faglig og/eller økonomisk nytteverdi for yrkesutøverne 

 det blir ansett som viktig at tilbudene gir formell kompetanse på videregående 

nivå eller høyere, men det er i særskilte tilfeller anledning til å støtte tilbud som 

ikke gir slik kompetanse 

 videreføring og bruk av det utviklede tilbudet 

 plan for å gjøre tilbudet tilgjengelig i hele/aktuelle deler av landet 

 samarbeid om utvikling, utprøving og videreføring av tilbudet 

 lokal/regional medfinansiering 

 lærings- og overføringsverdi 

 tilbud innenfor områdene Matmerk har vedtatt å prioritere det aktuelle året 

 

Det stilles krav om offentlighet omkring metoder, erfaringer og resultater. 



 

Tilskudd til kursvirksomhet for avløsere og landbruksvikarer kan bare gis til kurs 

arrangert av studieforbund som er godkjent for å få tilskudd etter lov av 28. mai 1976 nr 

53 om voksenopplæring. Kursene skal arrangeres i samarbeid med avløserlagene.  

 

4. KRAV TIL SØKNAD 

KIL-midler tildeles en gang årlig på bakgrunn av innsendt søknad. Søknadsfrist er til 

vanlig i første kvartal, og skal kunngjøres, jf. punkt 6.3.2 i Bestemmelser om 

økonomistyring i staten.  

 

Søknad om tilskudd må inneholde følgende: 

 prosjekttittel 

 hovedformålet med prosjektet 

 opplysninger om søker 

 opplysninger om samarbeidspartner(e) 

 intensjons- eller samarbeidsavtale(r) 

 prosjektbeskrivelse med bl.a. beskrivelse av behov, målgruppe, gjennomføring 

og organisering, og konkret plan for videreføring og spredning 

 resultatmål for det ferdige kompetansegivende tilbudet 

 framdriftsplan inkludert plan for rapportering og evaluering 

 kostnads- og finansieringsplan 

 

Matmerk kan fastsette nærmere krav til søknaden. 

 

Intensjons- eller samarbeidsavtale(r) 

Søknaden skal vedlegges intensjons- eller samarbeidsavtale(r) mellom søker og 

eventuell(e) samarbeidspartner(e). For prosjekter som tildeles KIL-midler skal 

endelig(e)samarbeidsavtale(r) inngås og framlegges for Matmerk. 

 

Kontroll av om aktuelt prosjekt og materiell allerede er utviklet 

I de tilfeller søknaden omfatter utvikling av nye kompetansegivende tilbud skal søker 

undersøke om prosjektet og/eller undervisningsmateriellet allerede er utviklet. 

Dersom dette finnes skal søker begrunne hvorfor dette ikke legges til grunn for 

søknaden. 

 

Maksimum KIL-andel - nye kompetansegivende tilbud 

For prosjekter som gjelder utvikling og utprøving av nye kompetansegivende tilbud kan 

tildelingen fra KIL maksimum utgjøre 60 % av prosjektets samlede kostnader. 

 

Maksimum KIL-andel - videreutvikling av kompetansegivende tilbud 

For prosjekter som gjelder videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud 

kan tildelingen fra KIL maksimum utgjøre 40 % av prosjektets samlede kostnader. 

 

 

 



Egenandel 

Egenandelen i prosjektet kan bestå av egne midler, arbeidstimer, kontorhold og 

lignende. Maksimum timesats for beregning av personalkostnader fastsettes årlig og 

angis i søknadsskjemaet. 

 

5. KRAV TIL TILSKUDDSBREVET 

I henhold til punkt 6.3.3 i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal tilskuddsbrevet 

bl.a. omfatte følgende: 

 hva slags tiltak midlene kan benyttes til 

 tidspunkt for sluttrapportering og bortfall av tilsagn 

 vilkår for bruk av midlene 

 krav til rapportering 

 kontrolltiltak som kan bli iverksatt for å sikre at bruken av midlene har vært i 

samsvar med forutsetningene 

 mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med 

forutsetningene for tilskuddet 

 

6. BEREGNING AV TILSKUDD 

Matmerk skal vurdere innkomne søknader med grunnlag i den tilskuddsramme som er 

avsatt i oppdragsbrevet fra LMD og de kriterier og forutsetninger som følger av disse 

retningslinjene. Det er Matmerks styre som fatter vedtak om tildeling av tilskudd fra 

KIL. 

 

Det kan gis tilsagn om tilskudd for en prosjektperiode på inntil 3 år. 

 

7. RAPPORTERING, KONTROLL OG UTBETALING AV TILSKUDD 

Tilskuddsmottaker skal årlig innen 1. mars sende inn en rapport med informasjon om 

prosjektets framdrift til Matmerk. Rapporten skal inneholde en vurdering av 

måloppnåelse i forhold til prosjektbeskrivelsen. 

 

Utbetaling av tilskudd kan skje underveis i prosjektperioden på bakgrunn av attestert 

regnskap for prosjektet. Maksimum 75 % av tilsagnet kan utbetales før sluttrapport og 

sluttregnskap for prosjektet er mottatt og godkjent. Frist for og krav til  

sluttrapportering skal gis i tilsagnsbrevet. I særlige tilfeller kan fristen for 

sluttrapportering søkes forlenget. 

 

Etter at tilsagnsperioden er utløpt faller tilsagnet normalt bort. 

 

Matmerk kan fastsette nærmere krav til rapportering. 

 

8. RAPPORTERING TIL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET  

Matmerk skal rapportere til Landbruks- og matdepartementet (LMD) i henhold til 

kravene gitt i LMDs oppdragsbrev for forvaltningen av KIL. 

 

 



9. POSTERING OG REGNSKAPSFØRING M.M. 

Midlene til KIL avsettes fra Landbrukets utviklingsfond (LUF) kapittel 1150 Post 50 - 

Fondsavsetninger. Statens landbruksforvaltning utbetaler beløpet som er avsatt til KIL á 

konto til Matmerk etter hvert som tilskudd skal utbetales.  

 

Matmerk må føre separat regnskap for alle utbetalinger av tilskudd og til enhver tid ha 

oversikt over gitte tilsagn om tilskudd, hvor mye som er utbetalt og gjenstående ansvar 

for staten. Nye tilsagn må ikke overstige den ramme som gjelder for ordningen, og som 

er meddelt i oppdragsbrev fra LMD. 

 

Tilsagn som er frafalt eller annullerte, sammen med tilbakebetalte beløp, kan benyttes 

til å gi nye tilsagn. 

 

Regnskap over utbetalinger og mellomværende med SLF, samt oversikt over tilsagn 

(ansvar) sendes departementet og SLF i løpet av februar hvert år. 

 

10. KLAGERETT 

Vedtak om tilskudd eller avslag om tilskudd er å anse som enkeltvedtak og kan 

påklages til LMD etter reglene i Forvaltningslovens kapittel VI. 

 

11. IKRAFTTREDELSE  

Disse retningslinjene trer i kraft 02.12.2013. Fra samme tidspunkt oppheves 

Retningslinjer for forvaltningen av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) 

fastsatt 01.01.2010.  


