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Innhold

• Saksbehandling – velferdsmidler

• Enklere forvaltning

• Praktikantopplæring i landbruket

• Fylkeskommunens nye rolle• Fylkeskommunens nye rolle



Sykdomsavløsning/mange krav!

• Alder på avløser

• Eierforhold

• Ett tilskudd pr foretak/dag

• Næringsinntekt• Næringsinntekt

• 365 dager fordelt på de siste 3 år

• Samdrifter

• Utbetalinger fra NAV

• Sykmelding



Administrasjon, dispensasjon og klage 

• Søknad med nødvendige dokumenter sendes 
kommunen

• Kommunen gjør vedtak

• Vedtak kan klages til Fylkesmannen• Vedtak kan klages til Fylkesmannen

• Fylkesmannen kan gi dispensasjon

• Vedtak kan klages til Statens landbruksforvaltning

• HUSK søknaden må sendes inn til kommunen 
senest 3 måneder etter siste dag som gir rett til 
tilskudd



Erfaringer

• Vi har gode erfaringer med den jobben 

Landbrukstjenestene utfører noe som letter 

jobben for kommunene og FM 

• Men dette kan bli en sovepute hos • Men dette kan bli en sovepute hos 

kommunene 

• Dagens regelverk krever god kompetanse og 

gode rutiner 

• HUSK ny søknad ved årrskifte



Tilskudd til avløsning 

• Søknad pr 01.01

• Kommunen har en kontroll der de kan gi 
tilbakemelding til søker/avløserlag for retting

• Mange får ikke utbetalt ved sentrale • Mange får ikke utbetalt ved sentrale 
utbetalinger pga stanset etter kontroll mot 
oppgave fra avløserlag og etter kontroll mot 
Skattedirektoratet

• Tjenester fra flere avløserlag går ikke i 
datasystemet!



Erfaringer fra Hedmark i 2010 etter 

kontroll mot avløserlag

• 41 avvik mellom omsøkt og innberettet

• Derav 24 med 0 kr. innberettet fra avløserlag

• Kan skyldes

- Gardsoverdragelse

- Ikke komplette lister fra avløserlag

Detter betyr manuell behandling og seinere 
utbetaling



Landbruksvikarordningen

• Ser ut til å fungere bra!

• Husk frister for søknader og rapportering• Husk frister for søknader og rapportering



Fylkeskommunen og praktikantopplæring

Som en del av forvaltningsreforma fikk 

fylkeskommunene overført ansvar for 

rekruttering og kompetanseheving i rekruttering og kompetanseheving i 

landbruket.

For 2011 er det bevilget 20 mill kroner


