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Vår ref

Dato

18/1084-16

18. desember 2018

Fastsettelsesbrev til endringer i forskriftene for tilskudd til
landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har 17. desember fastsatt endringer i forskrift
22.10.2007 nr. 1167 om tilskot til landbruksvikarverksemd, forskrift 03.02.1999 nr. 190 om
tidligpensjon til jordbrukere og forskrift 19.12.2014 nr. 1821 om tilskot til avløysing ved
sjukdom og fødsel mv. Landbruksdirektoratet bes gjøre endringene kjent for relevante
aktører.

1. Innledning
Vi viser til LMDs høringsbrev av 22.10.18.
En hovedbegrunnelse for endring av forskriftene er innføring av et nytt elektronisk søknadsog saksbehandlingssystem, Agros, som skal tas i bruk for flere av tilskuddsordningene som
administreres av Landbruksdirektoratet. Forskriftsendringene skal tre i kraft fra 1. januar
2019, dvs. samtidig som Agros blir tatt i bruk for tilskudd til landbruksvikar og tidligpensjon til
jordbrukere.
Det har ikke nå blitt foretatt noen full gjennomgang av tilskuddsordningene med tilhørende
forskrifter. I tillegg til en tilpasning grunnet innføring av Agros, blir det imidlertid også gjort
enkelte språklige/strukturelle endringer i forskriftene, som ikke er ment å innebære noen
materiell endring av tilskuddsordningenes innhold, men som gjør forskriftene mer oversiktlige
og dermed enklere å lese.
Ved årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt justeringer i regelverket for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet, tidligpensjon til jordbrukere og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
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mv. Også disse regelverksendringene er innarbeidet i de vedlagte endringsforskriftene for de
tre tilskuddsordningene.
Nærmere om Agros
I tråd med påleggene om digitalisering av offentlig forvaltning er Landbruksdirektoratet i ferd
med å innføre Agros som et nytt elektronisk system for både søknads- og saksbehandling.
Det nye systemet vil gi forbedringer både for foretakene som søker om tilskudd og for landbruksmyndighetene. Foretak som sender inn søknader digitalt, vil få meldinger digitalt fra
landbruksforvaltningen via meldingsboks i Altinn. Dette gjelder informasjon om både
behandling av søknader og om utbetaling av tilskudd. Med bruk av Agros kan det legges inn
veiledning til søknadsskjemaet som støtte for søkerne av tilskuddene. Agros vil også gi
bedre saksbehandlingsstøtte for forvaltningen.
Vedlagt følger endringsforskriftene som er fastsatt for de tre velferdsordningene.

2. Høringsinstansenes syn på forslagene
Forslagene til endring av regelverket ble sendt på høring til instansene listet opp under. Frist
for å gi innspill var 3. desember 2018.
•Kommunene
•Fylkesmennene
•Landbruksdirektoratet
•Finansdepartementet
•Kommunal- og moderniseringsdepartementet
•Klima- og miljødepartementet
•Norges Bondelag
•Norsk Bonde- og Småbrukarlag
•Norske Landbrukstenester
Det er til sammen mottatt 10 høringssvar. Fire av instansene som avga høringssvar, Norges
Bondelag, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hordaland og Herøy kommune hadde
ingen merknader til de foreslåtte forskriftsendringene. Høringsinstansenes innspill til de
enkelte paragrafer i forskriftene er omtalt nedenfor.

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
Kvinesdal kommune anfører at bruk av Agros for flere tilskuddsordninger vil forenkle
kommunes arbeid med ordningene.
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a) Endring av søknadsfristen (§ 3)
Fylkesmannen i Vestfold mener det er meget positivt at søknadsfristen samordnes bedre
med tidspunktet for avløserlagenes rapporteringsfrist, og at det er hensiktsmessig med
søknadsfrist 1. februar.
Fylkesmannen i Trøndelag mener at endring av søknadsfristen fra 31. desember til 1. februar
for bedre samordning med avløserlagenes rapportering, vil innebære at utbetalingen av
tilskuddet vil skje til et senere tidspunkt enn med nåværende søknadsfrist.
b) Forskriftsfeste plikt til å ettersende årsmøtegodkjent regnskap og årsrapport (§ 3)
Fylkesmannen i Vestfold mener at årsrapport og årsregnskap godkjent av avløserlagenes
årsmøte, er et nyttig grunnlag for fylkesmannens vurdering av tidligere mottatt søknads- og
rapporteringsskjema. Fylkesmannen støtter derfor forskriftsfesting av kravet til innsending av
godkjent årsrapport og regnskap.
Fylkesmannen i Trøndelag mener at begrepet årsrapport bør erstattes med "årsmelding."
Norske Landbrukstenester (NLT) viser til at standard årsmelding og regnskap fra avløserlagene ikke inneholder noen spesifiseringer av landbruksvikarvirksomheten. NLT mener det
derfor bør være tilstrekkelig at lagene på rapporteringsskjemaet for landbruksvikarvirksomheten, underskriver på at rapporten er basert på regnskap godkjent av revisor og årsmøte.
Fylkesmannen i Oppland støtter at tidsfristen for og kravet til innsending av godkjent årsrapport og regnskap til fylkesmannen framgår av forskriften. Fylkesmannen i Oppland viser
imidlertid til at i henhold til regnskapslovens § 3-1 er frist for avleggelse av årsregnskap og
gjennomføring av generalforsamling senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, dvs.
30. juni. Det stilles derfor spørsmål ved at fristen for innsending av avløserlagenes årsregnskap fastsettes til 1. juni.
c) Øvrige endringer
Fylkesmannen i Oppland har ingen merknader til den strukturelle endringen av bestemmelsene i § 2 ved å bytte om på rekkefølgen av nåværende 1. og 2. ledd. Fylkesmannen i
Trøndelag er også enig i dette forslaget, men mener at i tillegg bør ordlyden i nytt 1. ledd i
§ 2 endres ved at "etter samråd" erstattes med "i samråd".

Tidligpensjon til jordbrukere (TPO)
Fylkesmannen i Vestfold stiller seg positiv til alle de foreslåtte endringene, både presiseringer og opprydding i forskriftsteksten, tilpasninger til Agros og endringen av kommunens
rolle. Norske Landbrukstenester har ingen kommentarer til forslagene til endring av forskriften for TPO.
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a) Justering av ordlyden i bestemmelsene om overdragelse og uttreden av næringen (§ 4)
Fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal oppgir at de er enige i forslaget til justering
av ordlyden i § 4.
b) Reguleringen av TPO for personer som mottar tilskuddet med grunnlag i unntaksbestemmelsen i § 7 andre ledd bokstav c (§ 7 og § 11)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal støtter forslaget til forskriftsendring i § 7 og § 11, og
mener dette vil forenkle saksbehandlingen og i liten grad gi noen økning i samlet utbetaling
av tilskuddet. Fylkesmannen ser ingen problem med endringen så lenge den også gjøres
gjeldende for de som allerede er innvilget TPO med redusert sats med hjemmel i § 7.
Fylkesmannen i Trøndelag støtter forslaget om at TPO kan utbetales med ordinære satser i
de tilfeller fylkesmannen har innvilget tilskuddet, selv om søker ikke oppfyller kravene til
referanseinntekt i § 7 første ledd fordi vedkommende pga. rehabilitering, attføring eller
uførhet har hatt for lav inntekt.
c) Endringer i beskrivelsen av kommunens rolle i saksbehandlingen (§ 12 og § 13)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal støtter forslaget om å legge ansvaret for veiledning og
innhenting av dokumentasjon fra kommunen til fylkesmannen, og viser bl.a. til at det vil
effektivisere saksbehandlingen.
Fylkesmannen i Trøndelag viser til at de per november måned kun har mottatt 35 søknader
om TPO i 2018, og at hver kommune derfor har få saker. Det vises videre til at fylkesmannen
ofte gjennom veiledning må bistå kommunene for at de skal kunne følge opp den
begrensede oppgaven de har hatt etter forskriften, og at søknadene som oversendes fra
kommunene til behandling hos fylkesmannen ofte er mangelfulle. Fylkesmannen i Trøndelag
støtter derfor forslaget om endring av kommunens rolle i TPO-forvaltningen.
d) Månedlige i stedet for kvartalsvise utbetalinger (§ 13)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener at månedlige i stedet for kvartalsvise utbetalinger
av TPO vil gi en klar forbedring for mottaker, og innebære en lik praksis som for andre
pensjonsordninger.
Fylkesmannen i Trøndelag støtter forslaget om månedlige utbetalinger og at mottakerne av
TPO skal få tilsendt en årsoppgave over utbetalingene av tilskuddet.
e) Lik utbetalingssats per måned for alle som mottar TPO som tobrukerpensjon (§ 13)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal støtter forslaget om å oppheve muligheten for å utvide
antall år pensjonen fordeles over.
Fylkesmannen i Trøndelag viser til at selv om ektefelle/samboer i to-bruker pensjon velger å
utvide antall år som TPO-utbetalingene fordeles over, så øker ikke samlet tilskuddsutbetaling, og at det er veldig få søkere av TPO som har valgt denne løsningen. Fylkesmannen
støtter derfor LMDs forslag.
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f) Øvrige forslag (§ 3, § 13, § 16 og § 17)
Ingen høringsinstanser hadde merknader til de forslag LMD hadde til tekstlig/strukturell
endring i § 3 og § 13. Fylkesmannen i Vestfold hadde imidlertid forslag til flere mindre
tekstlige endringer i forskriften:
• I tråd med øvrige endringer angående kommunens rolle, bør også § 16 "Kontroll"
endres ved at man i første ledd erstatter "Kommunen" med "Fylkesmannen". Dette
slik at ny ordlyd for bestemmelsen blir "Fylkesmannen eller den Landbruksdirektoratet
gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med
denne forskriften."
• Tilsvarende erstattes "kommunen" med "fylkesmannen" i § 17 "Etterbetaling og
tilbakebetaling ved feilutbetalinger". Dette slik at ny ordlyd for første ledd i
bestemmelsen blir "Den som mottar tidligpensjon plikter å underrette fylkesmannen
om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har
rett til tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen."

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
I høringsbrevet la ikke LMD fram forslag til endring av "forskrift om tilskot til avløysing ved
sjukdom og fødsel mv". ut over de endringer som avtalepartene allerede har fastsatt ved
årets jordbruksoppgjør.
Norske Landbrukstenester (NLT) stilte i sitt høringssvar spørsmål om hva som menes med
"positiv næringsinntekt over tid" i ny § 3 andre ledd: "For nye innehavarar som per 1. januar
enno ikkje har fått skatteoppgjer for dei to fyrste åra etter oppstart krevst i staden at
jordbruks- eller gartneridrifta i føretaket er egna til å gje dei positiv næringsinntekt over tid."

3. Departementets vurdering av høringsinnspillene
Nedenfor følger LMDs vurdering av høringsinstansenes innspill til de enkelte paragrafer i
forskriftene.
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
Det var få høringsinstanser som avga merknader til LMDs forslag til endringer i "forskrift om
tilskot til landbruksvikarverksemd", og i mange av høringsmerknadene som er mottatt gis det
støtte til departementets forslag.
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a) Endring av søknadsfristen (§ 3)
Fylkesmannen i Trøndelag anfører at flytting av søknadsfristen fra 31. desember til 1. februar
for samordning med avløserlagenes rapporteringsfrist, vil innebære at utbetalingen vil skje til
et senere tidspunkt enn før. LMD vil vise til at flyttingen av søknadsfristen dels gjøres for at
søkerne skal kunne koordinere sin søknad om tilskudd for kommende år med innsending av
rapport om sin landbruksvikarvirksomhet i det foregående året, noe som vil representere en
forbedring for søker. I den nye Agros-løsningen vil dette kunne gjøres på ett og samme
skjema.
Når det gjelder anførselen fra fylkesmannen i Trøndelag, vil LMD også vise til at for å kunne
tildele tilskuddet til avløserlagene, er det viktig at fylkesmannen har mottatt belastningsfullmakten fra direktoratet og avløserlagenes rapportering. Søknadsskjemaet alene har kun
inneholdt en begrenset mengde informasjon. Det har derfor vært opplysningene i lagenes
rapportering som ifølge Landbruksdirektoratet har vært hovedgrunnlaget for fylkesmennenes
vurdering av en eventuell endring i fordelingen av tilskuddsmidler mellom avløserlagene i
fylket.
b) Forskriftsfeste plikt til å ettersende årsmøtegodkjent regnskap og årsrapport (§ 3)
Etter søknadsrunden i februar treffer fylkesmannen vedtak om tildeling av tilskuddet til
avløserlagene i sitt område. Tildelt beløp fordeles på to utbetalinger med én utbetaling per
halvår. LMD vil videre vise til at etter gjeldende rundskriv kan fylkesmannen holde tilbake
tilskuddsmidler og fordele disse mot slutten av året, men ifølge Landbruksdirektoratet blir
ikke dette alternativet benyttet av fylkesmennene.
Forskriftens § 6 hjemler avløserlagenes opplysningsplikt og landbruksmyndighets adgang til
kontroll. Landbruksmyndighet kan etter denne bestemmelsen bl.a. kreve at avløserlag skal
sende inn årsmøtegodkjent regnskap og årsmelding.
Det har i rundskriv vært stilt krav til avløserlagene om å sende inn disse dokumentene hvert
år. I høringen var det forslag om å forskriftsfeste dette kravet. Etter en ny vurdering av saken
mener LMD at det ikke er behov for å kreve at avløserlagene rutinemessig sender inn
regnskap og årsmelding. Siden disse dokumentene kun brukes til kontroll, mener departementet at disse dokumentene kan hentes inn ved behov, dvs. i de tilfeller der forvaltningen
ønsker å gjennomføre kontroll med tilskuddet. Departementet legger vekt på at forvaltningen
skal forenkles og at tilskuddsmottakerne ikke skal bli pålagt unødvendig rapportering.
Avløserlag kan i sin søknad eller rapportering, med frist 1. februar, ha gitt mangelfull og/eller
feil opplysninger om sin landbruksvikarvirksomhet til fylkesmannen. Det har vært vist til at det
kan stilles krav om at lagene sammen med innsendingen av overnevnte dokumentasjon skal
gi korrigering av slik ufullstendig og/eller ukorrekt informasjon. LMD vil vise til at det følger av
forskriftens § 6 første ledd at avløserlagene i slike tilfeller plikter å sende inn ny informasjon.
Heller ikke dette forholdet tilsier derfor at det er behov for endring av § 3 vedrørende rapportering.
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Med grunnlag i de mottatte høringsmerknader og overnevnte momenter finner derfor LMD at
siste punktum i forslaget til andre ledd § 3 bortfaller.

c) Øvrige endringer (§ 2)
Det har ikke kommet merknader til LMDs forslag til endring på rekkefølgen på nåværende 1.
og 2. ledd i forskriftens § 2, men fylkesmannen i Trøndelag mener at ordlyden i nytt 1. ledd
bør endres fra "etter samråd" til "i samråd", jf. forskriftens § 2. LMD vil i denne sammenheng
påpeke at det bare er enkelte bestemmelser i forskriften for landbruksvikarordningen som er
på høring, dvs. at det ikke nå er lagt opp til en fullstending gjennomgang av ordlyden i forskriftens bestemmelser. LMD vil likevel kommentere merknaden fra fylkesmannen i Trøndelag.
Departementet er enig i at fylkesmannen må avklare dekningen av landbruksvikarer i sitt
fylke sammen med de aktuelle avløserlag. Men LMD vil framholde at det etter forskrift og
rundskriv for tilskuddsordningen kun kan være landbruksmyndighet som er delegert kompetanse til å fastsette hva som er å regne som "tilstrekkeleg landbruksvikarberedskap tilgjengeleg", jf. forskriftens § 2, og at bestemmelsens ordlyd derfor fortsatt må være "etter samråd".

Tidligpensjon til jordbrukere (TPO)
Det var få høringsinstanser som avga merknader til LMDs forslag til endringer i "forskrift om
tidligpensjon til jordbrukere", og høringsmerknadene som er innkommet gir i all hovedsak
støtte til departementets forslag.
a. Reguleringen av TPO for personer som mottar tilskuddet med grunnlag i unntaksbestemmelsen i § 7 andre ledd bokstav c (§ 7 og § 11)
LMD vil vise til at fylkesmannen i Møre og Romsdal støtter forslaget til forskriftsendring i § 7
og § 11, og at fylkesmanne vektlegger at endringen også gjøres gjeldende for de som
allerede er innvilget TPO med redusert sats med hjemmel i § 7. Også fylkesmennene i
Trøndelag og Vestfold støtter LMDs forslag.
LMD vil vise til at det i høringsbrevet var tatt inn følgende forslag til ny ordlyd for § 7 andre
ledd bokstav c:
"c) innrømme tidligpensjon til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første
punktum på grunn av rehabilitering, attføring eller hel eller delvis uførhet."
LMD vil vise til at begrepene "rehabilitering" og "attføring" ikke lenger brukes i folketrygdloven
og tilhørende regelverk. I samsvar med dette bør derfor ny ordlyd for TPO-forskriften § 7
andre ledd bokstav c) endres til:
"c) innrømme tidligpensjon til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første
punktum på grunn av arbeidsavklaring eller hel eller delvis uførhet."
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b. Endringer i beskrivelsen av kommunens rolle i saksbehandlingen (§ 12 og § 13),
Månedlige i stedet for kvartalsvise utbetalinger (§ 13) og Lik utbetalingssats per måned
for alle som mottar TPO som tobrukerpensjon (§ 13)
Fylkesmennene i Vestfold, Trøndelag og Møre og Romsdal støtter LMDs forslag. Ingen
høringsinstanser gikk i mot forslagene.
c. Øvrige forslag (§ 3, § 13, § 16 og § 17)
Ingen høringsinstanser hadde merknader til LMDs forslag om endring av ordlyden i § 3 og §
13. Fylkesmannen i Vestfold hadde tilleggsforslag til mindre tekstlige endringer i forskriften.
LMD vil vise til at det bare er enkelte bestemmelser i TPO-forskriften som er på høring, dvs.
at det ikke nå er lagt opp til en fullstending gjennomgang av ordlyden i forskriftens bestemmelser. LMD legger imidlertid til grunn at forslagene som innebærer å erstatte "kommunen" i
§ 16 og § 17 med "fylkesmannen" er en nødvendig oppfølging av endringen i kommunens
rolle i saksbehandlingen, jf. § 12 og § 13.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Jordbruksavtalepartene fastsatte ved årets jordbruksoppgjør at det skal gjøres endringer i
"forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.", og ved Stortingets behandling
av jordbruksoppgjøret ble dette opprettholdt. I kap. 4 i LMDs høringsbrev var det til
orientering bl.a. tatt inn hva som vil bli endringen av denne forskriftens § 3 "Generelle vilkår"
andre ledd.
Norske Landbrukstenester (NLT) har i sitt høringssvar stilt spørsmål om hva som menes med
"positiv næringsinntekt over tid" i tredje punktum i ny § 3 andre ledd: "For nye innehavarar
som per 1. januar enno ikkje har fått skatteoppgjer for dei to fyrste åra etter oppstart krevst i
staden at jordbruks- eller gartneridrifta i føretaket er egna til å gje dei positiv næringsinntekt
over tid."
Også i første punktum i § 3 andre ledd er det vist til "næringsinntekt". LMD vil derfor gi en
kommentar for hele § 3 andre ledd under ett. LMD legger til grunn at aktiviteter som ikke er å
anse som næringsvirksomhet, slik som hobby- og fritidsaktiviteter, ikke skal gi rett til
avløsertilskuddet. Det er avgjørende at aktiviteten er egnet til å gi overskudd når en ser
aktiviteten over tid. LMD vil i denne sammenheng vise til Skatteetatens bestemmelser. I
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tillegg til disse momentene vil Landbruksdirektoratet kunne gi mer informasjon i rundskriv om
de nye bestemmelsene i forskriftens § 3.

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
Håkon Grotli
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
- Forskrift av 17. desember 2018 om endring av forskrift 22. oktober 2007 nr. 1167 om
tilskot til landbruksvikarverksemd
- Forskrift av 17. desember 2018 om endring av forskrift 3. februar 1999 nr. 190 om
tidligpensjon til jordbrukere
- Forskrift av 17. desember 2018 om endring av forskrift 19. desember 2014 nr. 1821
om tilskot til avløysing ved sjukdom
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Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd
Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 17.12.2018 med heimel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I forskrift 22. oktober 2007 nr. 1167 om tilskot til landbruksvikarverksemd skal desse
endringane gjerast:

§ 2 skal lyde:
§ 2. Bruk av landbruksvikar
Avløysarlag som mottek tilskot til landbruksvikarverksemd pliktar innanfor sitt
geografiske ansvarsområde, fastsett av fylkesmannen etter samråd med
avløysarlaga, å ha tilstrekkeleg landbruksvikarberedskap tilgjengeleg.
Avløysarlaga skal ved sjukdom og i krisesituasjonar yte hjelp til føretak med husdyrog planteproduksjon, som har rett på tilskot til avløysing ved sjukdom mv., jf. forskrift
19. desember 2014 nr. 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
Denne plikta er avgrensa til 14 dagar per tilfelle. Dersom landbruksvikaren ikkje
nyttast i slik samanheng, kan vikaren nyttast til annan avløysing.

§ 3 skal lyde:
§ 3.Søknad og rapportering
Søknadsskjema og rapporteringsskjema vert fastsett av Landbruksdirektoratet.
Søknad om tilskot til landbruksvikarverksemd for inneverande år og rapport om
landbruksvikarverksemda for føregåande år skal sendast fylkesmannen innan 1.
februar.
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§ 4.Tilskot
Tilskotet vert utrekna med grunnlag i føresegner fastsett i eller i medhald av
jordbruksoppgjeret.
II
Endringane trer i kraft frå 1. januar 2019.

Forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17.12.2018 med hjemmel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

I
I forskrift 3. februar 1999 nr. 190 om tidligpensjon til jordbrukere skal disse
endringene gjøres:

§ 3 nr. 5 bokstav e) skal lyde:
e) utbetalt uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som ikke omfattes av § 7 andre
ledd bokstav c.

§ 4 første ledd skal lyde:
For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke
lenger eie eller forpakte landbrukseiendom. De kan heller ikke drive eller ha
næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk. Den som mottar tidligpensjon kan
heller ikke være innehaver av, deltaker i, aksjonær i eller for øvrig ha næringsinteresser i foretak som driver slik virksomhet.
Tredje ledd oppheves
Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd.
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§ 7 andre ledd bokstav c skal lyde:
c) innrømme tidligpensjon til søkere som ikke oppfyller kravet i første ledd første
punktum på grunn av arbeidsavklaring eller hel eller delvis uførhet.

§ 11 oppheves

§ 12 skal lyde:
§ 12. Søknad og vedtak
Søknaden skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og
sendes til fylkesmannen.
Fylkesmannen fatter vedtak om tidligpensjon. Fylkesmannen kan innhente
nødvendige opplysninger fra kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

§ 13 skal lyde:
§ 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon
Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og
søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet fylkesmannen i hende.
Tidligpensjon utbetales per måned.
Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.
Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt i eller i medhold av
jordbruksoppgjøret.

§ 16 første ledd skal lyde:
§ 16. Kontroll
Fylkesmannen eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet skal føre kontroll med at
utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med denne forskriften.
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§ 17 første ledd skal lyde:
§ 17. Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetalinger
Den som mottar tidligpensjon plikter å underrette fylkesmannen om endringer i
forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til
tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen.

II
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.

Forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel
mv.
Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 17.12.2018 med heimel i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
I
I forskrift 19.12.2014 nr 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. skal
disse endringene gjøres:
§ 3 andre ledd skal lyde
Den personen som det vert søkt tilskot for må ha hatt næringsinntekt frå jordbruk,
gartneri mv. frå føretaket i dei to siste inntektsåra som vedkomande har fått
skatteoppgjer for per 1. januar i det året avløysinga finn stad. Dersom personen ikkje
er innehavar må inntekta ha vore minimum ½ G i gjennomsnitt per år. For nye
innehavarar som per 1. januar enno ikkje har fått skatteoppgjer for dei to fyrste åra
etter oppstart krevst i staden at jordbruks- eller gartneridrifta i føretaket er egna til å
gje dei positiv næringsinntekt over tid.

II
Endringane trer i kraft frå 1. januar 2019.
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