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Svar på høring - Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
mv.

Fylkesmannen i Oppland viser til utsendt forslag til ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom
og fødsel m.m. datert 17. oktober 2014.

Bakgrunn

Forskriftsutkastet innebærer i det alt vesentlige en regelfesting av gjeldende bestemmelser om
tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Disse bestemmelsene finnes i dag i forskrift 8. november 2006
nr. 1227. Denne forskriften omhandler også regler om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Disse
bestemmelsene er foreslått innarbeidet i ny forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Fylkesmannen i Oppland har i sin høringsuttalelse støttet forslag om en felles forskrift om
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

På denne bak runn st tter Ikesmannen forsla et om en e en forskrift om tilskudd til
s kdomsavl snin mv.

Oppsummering av Fylkesmannens synspunkter og vurderinger:

Fylkesmannen ønsker å videreføre tilskudd til avløsing ved sykdom m.v. og at dette
tilskuddet fortsatt skal kunne utbetales direkte til avløserlag.

Fylkesmannen ber om at tilskuddet skjermes for andre offentlige pålegg

Fylkesmannen er enig i at arbeidsavklaringspenger foreslås fjernet

Fylkesmannen støtter forslaget om at fosterbarn skal inn i ordningen

Fylkesmannen støtter forslaget at regelverket harmoniseres mot arbeidsmiljølov og
folketrygdloven mht. funksjonshemmet barn og at ordningen utvides til 18 år.

Fylkesmannen i Oppland har følgende utfyllende kommentarer til høringsforslaget:

Punkt 2.2

I dag er det kun lønnsutgifter til egen ansatt avløser, utgifter til landbruksvikar eller til avløser ansatt i

avløserlag eller avløser ring som kan danne grunnlag for tilskudd. Departementet foreslår nå å
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oppheve denne begrensningen slik at disse tjenestene kan kjøpes fra andre foretak enn avløserlag/-

ring

I Oppland har vi ca. 1200 søknader om tilskudd til avløsing ved sykdom. Ca. 95 % av disse foretakene

benytter seg av avløserlag og tilskuddet går direkte til avløserlagene.

Fylkesmannen i Oppland mener at departementets forslag kan gi dårligere tilbud til

landbruksforetakene, da det vil kunne forverre likviditeten til avløserlagene og dermed tryggheten

for at bonden kan få hjelp når det er behov for det. Fylkesmannen legger til grunn at avløserlagene i

dag har plikt til å stille kvalifisert arbeidskraft ved sjukdom. For å sikre en faglig god beredskap er det

viktig at det finnes tilgang på erfaren arbeidskraft. Etter fylkesmannens oppfatning er hensynet til å

sikre dyrevelferden viktigere enn ønsket om å legge til rette for at andre enn avløserlagene også kan

tilby avløsertjenester.

Hvis det skulle åpnes for å kjøpe tjenester fra andre foretak enn avløyserlag må det stilles krav om at

kostnadene som skal refunderes, kan dokumenteres har gått til sjukdomsavløsning.

Det er viktig at denne tilskuddsordningen blir skjermet mot andre offentlige pålegg der foretaket kan

skylde penger.

Punkt 2.2 sjette avsnitt

Fylkesmannen er enig i at dette punktet foreslås fjernet på grunn av vanskelig og tidkrevende

forvaltning.

Punkt 3.2

Fylkesmannen støtter departementets forslag om at det kan gis tilskudd ved avløsning i forbindelse

med omsorgsovertakelse av fosterbarn

Punkt 4.2

Fylkesmannen i Oppland er enig i departementets forslag om å harmonisere regelverket mot

arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Det å ha et langvarig sykt/nedsatt funksjonshemmet barn er

krevende både fysisk og psykisk. Derfor er det viktig at regelverket legger til rette for at foreldre med

langvarig sykt/nedsatt funksjonshemmet barn har en mulighet til å få tilskudd når behovet er der.

Fylkesmannen støtter forslaget om at ordningen gjelder til fylte 18 år.

Anders Prestegarden e.f. Hanne Østby Velure
avdelingsdirektør rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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