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Svar på høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og 
fødsel mv. 

Norges Bondelag viser til brev av 17. oktober 2014, samt utkast til forskrift, om Høring av 

ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Forskriftsutkastet innebærer i 

det alt vesentlige en regelfesting av gjeldende bestemmelser. Norges Bondelag ser dette som 

naturlig ettersom avløserordninga ved sjukdom skal evalueres innen jordbruksoppgjøret 

2016. Det vises videre til vårt høringssvar til forskrift om produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket, datert 17. oktober d.å.  

 

Velfungerende beredskapsløsninger ved sjukdom og fødsel mv. er viktig for rekrutteringen 

til næringa. Med både praktiske og økonomiske ordninger sikres velferd og trygghet for 

bonden, og ikke minst god dyrevelferd. I sammenheng med sykdom, fødsel mv skal 

næringas særskilte ordninger ofte koordineres med ytelser hjemlet i folketrygdloven. 

Erfaringer viser at det kan være komplisert både for bonde og forvaltning. Norges 

Bondelag mener utkast til forskrift generelt er tydeligere og dermed enklere å forholde seg 

til. Det er videre positivt at departementet foreslår å oppheve bestemmelsene om alder og 

restarbeidsevne. Regelfesting av flere vilkår som i dag bare følger av forvaltningspraksis/ 

retningslinjer gjør også regelverket lettere tilgjengelig.  
 

 

Kjøp av avløsertjenester 

Som det framgår av vårt høringssvar til produksjons- og avløsertilskudd, går Norges 

Bondelag i mot Landbruks- og matdepartementet forslag om å åpne for kjøp av 

avløsertjenester fra andre enn avløserlag eller -ring, slik det foreslås i ny forskrift § 3 tredje 

ledd. Norges Bondelag ber derfor om at vilkåret om at tilskuddet har grunnlag i et 

arbeidsgiver/arbeidstaker-forhold opprettholdes. Vi viser til høringssvar av 17. oktober d.å. 

for ytterligere argumentasjon. 
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Avløsning ved sjukdom på foretak med flere bønder 

I gjeldende forskrift, Forskrift om tilskot til avløysing (FOR-2006-11-08-1227), § 6 tredje 

ledd, slås det fast at det bare kan gis ett tilskudd for samme sjukdomsperiode. I Rundskriv 

2014-10, Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom 

mv., gis det åpning for at det i tilfeller der to bønder arbeider i samme foretak og begge er 

sjukmeldt samtidig, kan det gis dispensasjon når foretaket kan dokumentere at 

arbeidsinnsatsen til begge personene som avløses er nødvendig for den daglige drifta. 

Norges Bondelag legger til grunn at den samme praksisen videreføres med ny forskrift. 

 

 

Norges Bondelag har ikke flere merknader til høringa. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arild Bustnes Mina Mjærum Johansen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 

 

          

 


