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Høringsutalelse- forslagtil ny forskriftom tilskuddtil avløsningved
sjukdomog fødselm.v.
Fylkesmannen viser til departementets (LMD) brev fra 17.10.2014 om høring av ny forskrift
om tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel m.v.
I utkastet til ny forskrift for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. er det ikke
foreslått store endringer, men det er foreslått at tilskuddet ikke lenger skal kunne utbetales til
avløserlag. Det er også foreslått og åpne for å kjøpe avløsertjenester fra andre foretak enn
avløserlag. Fjerning av disse punktene fra eksisterende forskrift vil svekke økonomien i
aviøserlagene og gjøre det vanskeligere for lagene å ha kvalifiserte avløsere/landbruksvikarer
tilgjengelig i forbindelse med krisesituasjoner.
Avløserlagene administrerer store deler av avløsertilskuddet til ferie og fritid og
avløsertilskuddet ved sykdom mv. Dette har stor betydning for økonomien i avløserlagene.
Avløserlagene har ansvar for landbruksvikarordningen og har plikt til å stille kvalifisert
arbeidskraft ved sjukdom og kriser. Dagens ordning med sjukdomsavløsning fungerer bra og
lagene kan i mange tilfeller forskuttere avløsning for bøndene i flere måneder. Dette sikrer
avløsning for bønder som kommer i en krisesituasjon og ikke minst for dem med dårlig
likviditet. Avløserlagene sikrer at disse bøndene får avløsning, og kan derfor bidra til å hindre
at alvorlige situasjoner oppstår.
Fylkesmannen i Østfold mener at skal vi fortsatt ha beredskap til å utføre sykdomsavløsning
må vi videreføre bestemmelsen i § 12 fjerde ledd der det er unntak for å overføre
avløsertilskuddet til avløserlag eller avløserring.
Fylkesmannen mener også at det ikke bør åpnes for å kjøpe avløsertjenester fra andre foretak
enn avløserlagene.
Fylkesmannen i Østfold mener det er viktig å opprettholde disse to vilkårene også i den nye
forskriften. Det vil være med på å sikre at vi har robuste avløserlag som har økonomi og
anledning til å ha kvalifiserte avløsere som kan sørge for avløsning ved krisesituasjoner.
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