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Uttalelsetil høringav ny forskriftom tilskottil avløysingved sjukdomog fødsel
mv.
Enebakk kommune har mottatt høring av ny forskrift til avløsning ved sjukdom og fødsel m.v.
Høringsfrist er 1. desember 2014.
Gjeldene forskrift om tilskot til avløsning, omfatter både tilskot til avløsning ved ferie og fritid
og tilskot til avløsning med sjukdom m.v.
Tidligere i høst er forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket vært på høring. Høringsfrist var 20. oktober. Ny forskrift er ennå ikke vedtatt, men
dersom den vedtas som foreslått, vil forskrift om avløsning ved ferie og fritid bli flyttet.
Derfor må også den gamle forskriften om tilskot til avløsning endres.
Det er forslått at nevnte nye forskrifter skal gjelde fra 1.januar 2015.
Målet med nye forskrifter er forenkling for å oppnå mindre krevende forvaltning og mer
forutsigbarhet for søkerne av tilskudd.
Generelle vilkår for rett til tilskudd —ingen merknader - ser ut til å være litt forenklet.
Avløsning ved svangerskap, fødsel og adopsjon —ingen merknader.
Barns sykdom —ingen merknader.
Utmåling av tilskudd —foreslår å flytte utmålingsreglene i dagens forskrift til jordbruksavtalen
—ingen merknader.
Administrative og økonomiske konsekvenser - videreføring av gjeldende rett —samordne
vilkårene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven er sentralt i forvaltningen av tilskuddet —
ingen merknader.
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Enebakk kommune mener det er ønskelig med mulighet for elektronisk søknad fra søker og
elektronisk saksbehandling, også for denne tilskuddsordningen.
Papirsøknad må fortsatt være tilgjengelig for de som ikke har mulighet til å søke elektronisk.
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