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Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2018 

Miljødirektoratet har nå åpnet for refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 
for 2018. 

Refusjon 
Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis og årlig kr 100 per eksamensforsøk som 
er gjennomført i kommunen. Det er nå klart for utbetaling av refusjon for 2018.  

Siden Miljødirektoratet er avhengig av riktig kontonummer og 
utbetalingsopplysninger fra kommunen, må disse opplysningene legges inn i vårt 
elektroniske søknadssenter hvert år. Skjemaet åpnes fra siden: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no 

Gå til "REFUSJONER" og velg "Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven".  

Miljødirektoratet vil med bakgrunn i opplysninger i skjemaet utbetale refusjon for 
jegerprøveeksamener gjennomført i 2018. Det er derfor viktig å oppgi riktig 
kommune, kontonummer osv. Beløpets størrelse beregnes automatisk ut fra antall 
gjennomførte jegerprøveeksamener i eksamenssystemet.  

Interkommunalt samarbeid 
Dersom en kommune administrerer eksamen for flere kommuner, vil pengene 
utbetales til den kommunen der jegerprøveeksamen er gjennomført. Det vil si til 
den kommunen som har eksamensforsøket registrert på seg i eksamenssystemet. 
Det er bare denne kommunen som kan få beløpet utbetalt. Dersom kommuner i 
interkommunale samarbeid skal fordele refundert beløp mellom seg, blir dette en 
jobb for kommunene i etterkant. 

  

Øyer kommune 
Kongsvegen 325 
2636 Øyer 

 
 
Trondheim, 07.01.2019 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/202 

Saksbehandler: 
Tonje Stubsjøen Kvaløy 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Frist og utbetaling 
Refusjon for avholdte eksamener i 2018 må fremsettes i 2019. Frist for innsending 
av skjema for refusjon er 1. mars 2019. Utbetaling kan forventes rundt 3 uker 
etter at fristen har gått ut.  

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Tonje Stubsjøen Kvaløy 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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