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Høring - Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv
Det vises til departementets

høringsbrev av 17. oktober 2014 vedrørende forslag til ny forskrift

om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.
Gjeldende forskrift om tilskudd til avløsning omfatter

både tilskudd til avløsning ved ferie og

fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Ny felles forskrift om produksjonstilskudd
avløsertilskudd

i jordbruket

og

har vært på høring høsten 2014, og det er derfor nødvendig å

utarbeide en egen forskrift som kun regulerer «tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel». Det
vises ellers til at ordningen som sådan skal evalueres innen jordbruksoppgjøret
Fylkesmannen konstaterer

at ny forskrift

i hovedsak er en videreføring

gjeldende rett. Rent generelt er det positivt at begrepene i forskriften
tilsvarende

2016.

og regelfesting av
harmoniseres

mot

begrep i annet lovverk, og at det foreslås noen nødvendige presiseringer i

forskriften.
Fylkesmannens har ellers følgende merknader til enkelte paragrafer:
Forhold til •ordbrukso

• ret

Fylkesmannen støtter forslaget om å flytte utmålingsreglene
mener det er prinsipielt

fra forskrift til jordbruksavtalen.

Vi

riktig, samtidig som det vil bidra til forenkling.

Generelle vilkår
Fylkesmannen forutsetter
med tilsvarende

Postadresse:
Postboks 4034
2306 Hamar
E-post: fmhe ost

Kontoradresse:
Parkgt 36
2317 Hamar
Ikesmannen.no

at kravene til dokumenterte

bestemmelser

utgifter til avløsing, vil bli harmonisert

i den nye produksjonstilskuddsforskriften.

Telefon Statens hus:

Telefaks:

Org.nr.: 974 761 645

Sentralbord: 62 55 10 00

62 55 10 31

Banknr. 7694.05.01675

Internett: www.fylkesmannen.no
Side

For å sikre grunnlaget for en god kontroll av ordningen,
rundskriv e.l. bør stilles krav om dokumentasjon
bankutskrift)

bør det vurderes om det i et påfølgende

av at beløpet faktisk er betalt (eks kopi av

i tillegg til en faktura på selve beløpet som søkes refundert.

4. Tilskot ved s'ukdom
Fylkesmannen mener bestemmelsen
som en utmålingsregel,

knyttet til gradert sykemelding (gjeldende §7) er å anse

og derfor bør flyttes over til jordbruksavtalen

jfr. §2.

6. Tilskot ved s'ukdom hos barn
I Rundskriv 2014-10 er det et krav om at legeerklæringen
å være berettiget

ikke må være mer enn 2 år gammel for

tilskudd for å være hjemme hos barn med kronisk sykdom. Fylkesmannen

mener at kravet til legeerklæring også bør fremgå av forskriften.

Med hilsen

Haavard Elstrand
landbruksdirektør

Jens Windju
seniorrådgiver
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