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Høring av ny forskrift om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag viser til Departementets brev den 17.10.2014 om høring av
forskrift om tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel.

Fylkesmannen registrerer at mange av endringene kommer som en naturlig konsekvens av
forslaget om en ny felles forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Fylkesmannen er enig i at dette må ses i sammenheng.

Det foreslås å oppheve begrensningene for hvem som kan levere tilskuddsberettigede
avløsertjenester. Dette gir en forenkling, i første rekke ved at den som skal avløses nå står
friere med tanke på hvordan han vil kjøpe tjenester/lønne avløser. Fylkesmannen vil
imidlertid peke på at endringene kan føre til en svekkelse av avløserlaga, noe som på sikt
kan redusere mulighetene for å skaffe sjukdomsavløsning. Fylkesmannen viser i denne
sammenheng også til vår uttalelse til forslaget om en ny felles forskrift for
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (jf. vårt brev til LMD datert 20. okt. 2014)

Fylkesmannen er enig i forslaget om å ta inn i forskriften vilkåret om minimum: «1/2 G i de to
siste avslutta ligningsåra pr. 1. januar i det året avløysinga finner sted». Det er ryddig at slike
vilkår står i forskriften og ikke i rundskriv som i dag.

Flere av endringene som er foreslått for øvrig går på harmonisering av regelverket opp mot
andre ordninger, slik som arbeidsmiljølov og bestemmelser om uføretrygd. Fylkesmannen
støtter disse endringene.

Fylkesmannen har merket seg at forslaget inneholder enkelte språkfeil, vi forutsetter at dette
rettes opp uten at vi går nærmere inn på dette her.

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
Landbruksdirektør (e.f.)

Anstein Lyngstad
Assisterende direktør
Landbruksavdelingen
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