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Høring - forskriftom produksjonstilskudd og avløsertilskuddi jordbruket

Midtre Gauldalkommune viser til mottatt høringsforslagom ny forskrift om produksjonstilskuddog
avløsertilskuddi jordbruket. Forskriften skaletter planen tre i kraft 1. januar 2015, og er sendt på
høring med høringsfrist20. oktober 2014.

Kommunens utvalg for næring,plan og miljø (NPM)har i møte den 22.9.2014diskutert
høringsforslaget,og kommunen ønsker å sende følgendeinnspill til høringen:

En av de gjennomgripendeendringeneer oppheving av samdriftsregelverket.Det har tidligerevært
unntaksbestemmelserfor samdrifter,både mht til at medlemmenes foretak kunne ha andre husdyr
(somikkevar i driftsfellesskapmed samdrifta),og ved dokumentasjon for avløserutgifter.For
avløserutgiftervar mangelenpå dokumentasjonskravknyttet mot alleandre foretaksformerenn
enkeltpersonforetak.Det virket dermed urettferdigat andre foretak ikke måtte dokumentere utgifter,
mens enkeltpersonforetakmåtte gjøre det. I ny forskrift er dette foreslått endret slikat allehar
samme dokumentasjonskrav.For samdriftermed flere aktivedeltakerehar praksisvært at deltakerne
har avløst hverandre. Det har dermed ikkevært behov for å leie inn annen hjelp.Det er heller ikke
like enkelt å få tak i avløsereutenom samdriften,så vi frykterat mange av den grunn ikke får
anledningtil å ta ut avløsertilskuddet.På bakgrunn av dette kan det gjerne forsvaresat samdrifter,
men ikke nødvendigvisandre selskapsformer(ANS,DA, AS) kan få avløsertilskudduten
dokumentasjon.

Det er foreslått at avløsertjenesterogså kan kjøpes fra andre foretak enn avløserlag,i tilleggtil
arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold,men at utgiftenemå være knyttet til husdyrholdet.Det er ikke
klart hvordan dette skalhåndteres,men vi ser for oss at utgiftenemå dokumenteresved at
regnskapsbilagmå sendes inn sammen med søknaden.Det vil dermed bli mer fleksibelt,men kreve
litt mer dokumentasjon.Vi tror det er positivt at det blir mere fleksibelt,men det bør være klare
retningslinjerpå hva som kan godkjennesknyttet til husdyrdriften.Alternativtkan en gå bort fra
dokumentasjonskravetpå alle foretak.
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Forskrift om miljøplanskalgå ut, og blir erstattet av et krav om at foretak må ha gjødslingsplanog
sprøytejournal.Det har tidligerevært slikat manglende/mangelfullmiljøplanhar ført til et trekk,
mens det nye forslagetleggeropp til at gjødslingsplanblir et krav for å få tilskudd.Vi mener dette
blir unødig strengt dersom det er ment slikat en som manglergjødslingsplanikke har krav på
produksjonstilskudd.Det vil heller ikkebli enkelt å underkjenne en gjødslingsplansom f.eks.er for
gammelnår alternativeter avslagpå søknaden.Det er en mulighetat mangelfullplan kan føre til
trekk,mens tilfellerder planen manglerhelt kan gi avslag.Eller en kan ha sammepraksis som i dag.
Vi leggerellerstil grunn at forskrift om gjødslingsplanleggingskalgjeldesom før, slikat kommunen
kan gi dispensasjonfra kravet til gjødslingsplanved sværtekstensivdrift, og at det kan godkjennes
femårigplan som tidligere.

Når det gjelder§§ 11 og 12regulererbegge avkorting.Både ved regelverksbruddog feilopplysninger
står det i forslagetat: hele ellerdeler av tilskuddetskalavkortes. I høringsnotatet går det fram at
hensikten med dette er at forvaltningenalltidskalvurdere avkorting,men slikdet står i forskriften
ser det ut for at forvaltningenikke kan kornme til konklusjonenom at avkortingikke skalgjøres.Det
er greit at avkortingskalvurderes, men vi mener det må være rom for at det ikke skalavkortes i
tilskuddeti enkelte tilfeller.

Generelt ønsker vi både for forvaltningog foretak at regleneer klare og forutsigbare.Slikregelverket
har utviklet seg de sisteårene, er det blitt flerekompliserte sakerog mer komplisertekontroller.
Kommunene kan ikkepå forhånd si om en innretning i forhold til tilskuddvil komme i konfliktmed
regelverket,men må i etterkant ut og kontrollere tvilstilfeller.Dette er sværtvanskeligå håndheve, og
krever store ressurser og spesialkompetanse.
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