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FELLES UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I AUST-AGDER
OG VEST-AGDER

Høringsuttalelse til forslag til ny «forskrift om tilskot til avløysing ved 
sjukdom og fødsel»

Vi viser til departementets brev av 17.10.2014 om høring av forskrift om tilskudd til 
avløysing ved sjukdom og fødsel.

Vi har følgende merknader:

Generelle betraktninger
Vi bifaller harmonisering mellom forskriften og aktuelle lover som folketrygdloven og 
arbeidsmiljøloven, og forskriften om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Vi er også enig i at vilkårene for tilskudd i størst mulig grad skal være regulert i forskrift,
mens utmålingsreglene skal framgå av jordbruksavtalen.

Det er positivt at ordningen ønskes forenklet da mange kommuner oppfatter ordningen som 
arbeidskrevende og uforutsigbar.

Kjøp av avløsertjenester fra andre enn avløserlag/-ring
I vår høringsuttalelse til forslag om ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd 
kommenterte vi avløserlagenes betydning. Vi vil understreke at avløserlagene har en særlig 
viktig funksjon når bonden er syk og er i en sårbar situasjon. Avløserlagene stiller med 
kompetent avløser på kort varsel og bidrar til å ivareta dyrevelferd og drift på den enkelte 
gård. Avløserlagene har stor tillit blant bøndene, de kurser sine avløsere og er profesjonelle 
aktører på dette området. 

I våre fylker har Avløserlaget Sør ansvar for beredskap med landbruksvikarer. Fylkesmannen 
i Aust-Agder og Vest-Agder mener det er viktig at deres funksjon ikke svekkes, og at de kan 
fylle denne rollen også i framtiden.

Vi mener at avløserlagene fortsatt skal ha en særstilling i ordningen. Det vil være uheldig hvis 
de utkonkurreres av billigere vikarbyråer og andre foretak.  



Side 2 av 2

Utbetaling av avløsertilskuddet
Vi har fått innspill fra avløserlaget i vårt fylke om at opphør av denne ordningen fører til at de 
må slutte å forskuttere avløsertilskuddet ved sykdom for sine medlemmer. Dette vil de ikke ha 
likviditet til ved ny forskrift. Det vil føre til flere søknader fra bønder med langvarig sykdom 
og dermed mer saksbehandling for forvaltningen.

Vi mener at det fortsatt må være valgfritt om tilskuddet skal utbetales til avløserlaget eller til 
søker. Det er uheldig hvis ordningen blir mindre fleksibel på dette viktige punktet.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er i forskriften foreslått endret til 3 måneder etter dagen avløsningen fant sted, 
jf. § 8 annet ledd. I dagens forskrift er søknadsfristen 3 måneder etter siste dag som gir rett til 
tilskudd, jf. § 12 første ledd siste setning. I følge høringsbrevet er søknadsfristen 3 måneder 
etter den siste dagen som ga rett til tilskudd, jf. s. 10, altså identisk med dagens regel. Hva er 
korrekt? Vi mener at dagens regel bør gjelde.

Det er viktig at det gis tilskudd for perioden, slik dagens ordning er – ikke bare for de dagene 
som faktisk er avløst. Dette gir en fleksibilitet som tar høyde for ulik arbeidsbelastning i ulike 
perioder. 

Annet
§ 7 består av en for lang setning. Ved å dele den opp blir innholdet tydeligere. 

Med hilsen

Tore Haugum (e.f.) Unni Svagård
landbruksdirektør i Aust-Agder fung. landbruksdirektør i Vest-Agder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.


