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Høringav ny forskriftom tilskuddtil avløsningved sykdomog fødselmv.
Det vises til høringsnotat av 17.10.2014 i forbindelse med ny forskrift om tilskudd til avløsing
ved sykdom og fødsel mv.
Dagens forskrift om tilskudd til avløsing inneholder avløsing ved ferie/fritid og ved sykdom
mv. Avløsertilskudd ved ferie og fritid er foreslått tatt inn i den nye forskriften om
produksjonstilskudd.
Den nye forskriften vil da bare gjelder for tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv.
Målet er å foreta en forenkling av regelverket som er lettere å forholde seg til både for søker
og forvaltningen.

Generellevilkårfor rett til tilskudd:
I dag er det lønnsutgifter til egen ansatt avløser, utgifter til kommunal landbruksvikar og eller
avløser fra et avløserlag eller avløsering, som skal danne grunnlag for tilskudd. Det er
foreslått i høringen at det skal åpnes for at avløsertjenester kan kjøpes fra andre foretak enn
avløserlag/ring og at direkte refusjon av tilskudd til avløserlagene faller bort.
Ved akutt sykdom, ulykker, skader med mer, har avløserlaget mulighet for å forskuttere
utgifter til bruk av avløsertjenester. Dersom forslaget til ny forskrift innføres skal
avløsertilskuddet utbetales direkte til søker. Vi mener dette vil svekke avløserlagets
økonomiske mulighet til å avhjelpe i kritiske situasjoner.
Avløserlaget sørger for å ha beredskap tilgjengelig til enhver tid, samt at deres folk har
nødvendig kompetanse i forhold til tjenesten som kreves. Avløserlagene er en viktig del av
bonden sikkerhetsnett. Svekkes avløserlagene, svekkes bondens sikkerhetsnett som igjen går
ut over produksjonen på bruket. Det at avløserlagene har personer som er kjent på bruka og
med dyreholdet, betyr av avløseren kan gå rett inn i oppgavene uten forsinkelser eller problem
ved akutt sykdom mv.
Dagens ordning med bruk av avløser fra lag/ring og landbruksvikar, og det samarbeidet
landbruksforvaltningen har med landbrukstjenesten på dette området fungerer bra. Det betyr
sikkerhet for bonden og drifta både under sykdom og i arbeidsstopper. Det er også en ryddig
og oversiktlig ordning for forvaltningen.
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Følgende punkter i høringen støttes:
Vilkåret for å søker avløsertilskudd over 70 år oppheves. Dette gir mulighet for å
kombinere pensjon og arbeid i tråd med ny pensjonsreform.
Det kan gis tilskudd ved avløsing i forbindelse med omsorgsovertakelse av fosterbarn
Tilskudd ved kronisk sykdom mv hos barn kan gis med og med barnet fyller 18 år.

Vi har ellers ingen merknader til de andre punktene i høringsbrevet.

Med hilsen

Anne Kristine Rossebø
landbrukssj ef
Nina Berg
konsulent jord- og skogbruk
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