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

Åmli kommune viser til departementet sitt høringsbrev av 17.oktober 2014 om ny forskrift om tilskot 

til avløysing og fødsel m.v. 

Høringsfrist 1.desember 2014. 

Kommentar til ny forskrift:

§3. Generelle vilkår

Det er uheldig at det ikke lenger er krav om arbeidstakerforhold. Det settes også spørsmålstegn ved 

hvordan fakturaer dermed skal kontrolleres av forvaltninga. 

Ordningen med å ha avløserlag som har muligheten til å forskuttere tilskudd ved behov for avløser er 

veldig viktig for bonden. Dette gjør at bonden kan få hjelp ved behov. Det er også viktig å beholde de 

ordna arbeidsforholdene for avløseren som nå avløserlaga tar seg av. Dette er viktig for rekrutteringa 

til avløseryrket og for bonden.

§5. Tilskot ved svangerskap, fødsel, og adopsjon av barn under 15 år

Det er viktig å kunne ha fleksibilitet i en svangerskapssituasjon. Gårder ligger ofte i distriktene og 

dermed langt unna sykehus, og det kan være behov for avløsing under andre omstendigheter i et 

svangerskap enn kun innenfor 14 dager i forbindelse med selve fødsel. 

§8. Søknad

Det oppstår fort mye skjemaer og lite fleksibilitet i ordningen når det i ny forskrift tas utgangspunkt i 

at søknad skal leveres 3 mnd etter dagen avløysinga fant sted, isteden for dagens ordning hvor 

søknadsfristen er 3 mnd etter siste dag. Det kan i praksis si at det ved sykdom over lengre tid hvor 

eksempelvis ektefelle tar en helg så må det leveres to søknader. Det blir også lite fleksibelt ved f.eks. 

50 % sykemelding hvor bonden jobber eksempelvis annenhver dag. Det blir mye arbeid for 

forvaltingen å skulle gå gjennom alle disse søknadene.



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

Vår ref: 2014/1181 - 2 Side 2 av 2

Åmli kommune mener det er viktig å merke seg at ordningen ikke er et ordinært tilskudd, men en 

refusjonsordning av øremerkede midler. Argumentet om at det prinsipielt er uheldig å utbetale ut 

tilskudd til en utenforstående juridisk tredjeperson er dermed ikke holdbar. 

Med helsing

Ida Karlstrøm
Jordbruksrådgjevar


