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6.3 Velferd 
De siste årene har partene prioritert en økning i satsene for avløsning ved ferie/fritid og 
sykdom, men fortsatt er det et etterslep fra tidligere år. Når tilskuddene ikke har samme 
utvikling som lønns- og prisutviklingen, vil verdien av tilskuddet bli dårligere. Resultatet blir 
mindre fritid og større egenandel ved sykdom. Det er viktig at tilskuddene holder tritt med 
kostnadsutviklingen ellers i samfunnet. 
 
I Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken” heter det:  

”Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på 
linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og 
velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført 
etter 2005.”  
 

6.3.1 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

I 1999 var maksimalt tilskudd på 48.000 kroner. Dette dekket ca 46 dager med ferie- og 
fritidsavløsning. I dag er maksimal sats på 66.600 kroner, men fordi lønnsutviklinga har vært 
sterkere enn utviklinga i tilskudd, dekker tilskuddet i dag ca 41 dager med ferie- og 
fritidsavløsning. Mange andre i samfunnet har i samme periode fått 4 ekstra feriedager.  
 
På telledato er antall purker i en satellitt er lavere enn hos en ”vanlig” svineprodusent. Med 
dagens ordning faller satellittene i purkeringer uheldig ut med hensyn til avløsertilskudd, 
Dette medfører at satellittene får kun 40-70 pst. av avløsertilskuddene i forhold til tilsvarende 
produksjon i en vanlig besetning. Purkeringene er en form for spesialisering, der det er 
estimert at 15 pst. av arbeidet foregår i navet. Rent praktisk kan dette løses ved å benytte en 
avkryssningsløsning for satellitt i søknadsskjemaet, der systemet konverterer slik at man 
sidestiller de to produksjonsformene og reduserer avløsertilskuddet med 15 pst.  
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Tabell 15. Avløsertilskudd for svinebesetninger per i dag, og med ny beregningsmetode 
Ant kull/år 

 

325 260 195 130 65 

Satellitt 

Antall fødebinger 50 40 30 20 10 
Gjennomsnittlig 

antall avlspurker 43,75 35 26,25 17,5 8,75 

Avløsertilskudd 46244 36995 27746 18498 9249 

Vanlig 
Antall avlspurker 111 89 67 44 22 

Avløsertilskudd 66600 66600 66600 46962 23481 
Differanse avløsertilskudd mellom vanlig 
besetning og satellitt (kr) 20356 29605 38854 28464 14232 
Prosentvis avløsertilskudd for satellitt i forhold 
til vanlig besetning 69,4 55,5 41,7 39,4 39,4 

Forslag til ny avløsersats for satellitt 56610 56610 56610 39918 19959 

Utslag i kroner for satellittene 10366 19615 28864 21420 10710 

 
Kostnaden for å likestille produksjonsformenes avløsertilskudd er på ca 3,7 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er viktig å ha gode ordninger som sikrer 
muligheten for regelmessig ferie og fritid. For å få en velferdsutvikling mer på linje med 
andre i samfunnet, går forhandlingsutvalget inn for at tilskuddsatser og maksimalbeløp 
økes med 5,5 prosent.  Videre mener forhandlingsutvalget at satellitter i purkeringer 
bør likestilles med vanlig svineproduksjon med hensyn til avløsertilskudd. 
 

6.3.2 Tilskudd til avløsning ved sykdom 

Utgiftene til avløsning under sykdom er kr 1 598 per dag. For 2012 er maksimal dagsats 1.300 
kroner pr. dag. Dersom landbruksvikaren ikke er tilgjengelig blir bondens egenandel 300 
kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sykdom må dekke en 
større andel av avløserutgiftene. Dette er ikke minst viktig for langtidssykmeldte 
gårdbrukere. Det foreslås derfor å øke maksimal dagsats med 100 kroner per dag til 
1.400 kroner pr. dag.  
 
 
Avkorting av tilskudd ved inntekt utenom bruket 
Avløserordningens hensikt og funksjon er å gi tilskudd til gårdbrukere som i en periode ikke 
har inntektsgrunnlag fra bruket som skaper rettigheter i NAV sin ordning for sykepenger. 
Dette har både en dyrehelsemessig, en velferdsmessig og en næringsmessig begrunnelse. 
Ordningen er også viktig for rekrutteringen.  
 
Dersom en gårdbruker har jobb ved siden av gårdsbruket og blir sjuk, samordnes tilskuddet 
med sykepengene brukeren får eller kunne ha fått fra NAV for jobben utenom bruket. 
Sykepenger brukeren får fra NAV blir altså trukket i tilskuddet selv om disse ikke refererer 
seg til inntekten fra gården, men til inntekten utenom bruket. Den økonomiske situasjonen i 
jordbruket er en viktig årsak til at mange bønder ser må hente inntekter fra arbeid utenfor 
gården. Dette gjelder mellom annet unge brukere i en etableringsfase og i forbindelse med 
omstillinger/investeringer på bruket.  
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Samordningsregelen rammer etter vårt syn kjernen av avløserordningen, nemlig å sikre 
inntekter i en sykdomsperiode. Nåværende samordningsregel rammer aktive gårdbrukere som 
gjennom bruk av flere inntektskilder forsøker å få til en virksomhet på bruket. Disse blir 
dobbelt rammet ved sykdom nettopp fordi de i en slik periode må bruke inntekten fra den ene 
kilden (jobben) for å holde den andre (gården) i gang gjennom sykdomsperioden.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at sykepenger fra NAV for inntekt utenom 
bruket ikke skal samordnes med tilskudd fra avløserordningen ved sykdom. Vi har 
anslått et bevilgningsbehov på 20 mill. kroner. 
 
Fødselspermisjon 
Gradering av fødselspermisjon (tidskonto) er per i dag ikke tatt inn i forskriften. Ordningen 
for foreldrepenger gjennom NAV er modernisert flere ganger ut fra likestillingsmessige 
forhold og endringer i befolkningens arbeidsmønster. Avløserordningen henger etter på dette 
området og bør moderniseres i tråd med NAV sine regler.  
 
I rapporten Tilskudd til avløsning ved sykdom mv (post 78.12) – gradert uttak av 
foreldrepenger ved foreldre permisjon, datert 15.2.2012, konkluderer SLF med at tilskudd til 
avløsning ved fødsel skal kunne ytes når foreldre benytter NAVs ordning med gradert uttak 
av foreldrepenger ved foreldrepermisjon, og at dette krever endringer i forskrift og 
retningslinjer. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at forskrift om tilskot til avløysing og 
forvaltningens retningslinjer endres snarest mulig slik at tilskudd til avløsning ved 
fødsel kan kombineres med gradert uttak av foreldrepenger gjennom NAV. 
 
Arbeidsavklaringspenger 
Den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger som ble innført i mars 2010 viser seg å slå 
ugunstig ut for bønder. Mange bønder oppfyller ikke vilkårene i ordningen på grunn av NAVs 
praktisering av det nye regelverket. På bruk med stort arbeidsomfang får bonden restberegnet 
arbeidstid på over ½ årsverk, selv om personen på grunn av sykdom er helt ute av stand til å 
arbeide og må leie inn hjelp til å utføre arbeidet.  NAV legger til grunn at en ikke har krav på 
arbeidsavklaringspenger dersom en har inntektsevne på ½ årsverk. Dette rammer særlig hardt 
i forbindelse med forbigående helseplager som skal løses gjennom medisinske inngrep 
og/eller rehabilitering.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at regelverket for beregning av arbeidstid i 
ordningen med arbeidsavklaringspenger endres slik at bønder med stort arbeidsomfang 
dekkes bedre av ordningen.    
 

6.3.3 Landbruksvikarordningen 

I dag mottar avløserlagene et tilskudd på kr 270 200 per årsverk utført av landbruksvikar. 
Avløserlagene kan bruke inntil kr 40 000 per årsverk til administrasjon, rekruttering og 
opplæring. Opplæring og kompetanseheving er kostbart, og dette tar store deler av 
administrasjonstilskuddet. Det er rimelig å anta at utgifter til opplæring og kompetanseheving 
for avløsere vil øke i framtida da næringa stadig tar i bruk ny og mer avansert teknologi. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at opplæring av landbruksvikarer ikke 
utelukkende må finansieres gjennom administrasjonstilskuddet, men også gjennom det 
øvrige tilskuddet avløserlagene mottar for sine landbruksvikarer. 
 
Ved at maksimal dagsats ved sykeavløsning foreslås økt med 100 kroner pr. dag til1.400 
kroner pr. dag, foreslår forhandlingsutvalget å øke egenandelen for brukeren tilsvarende. 
Dette vil kompensere for avløserlagenes stadig økende lønnsutgifter med nærmere 20.000 pr. 
årsverk. Videre mener Jordbrukets forhandlingsutvalg at dagens ordning der 
avløserlagene må betale tilbake ubenyttede midler til avløsertilskudd, men selv må 
dekke et eventuelt underskudd, må erstattes med en ordning der avløserlagene 
disponerer midlene over en treårsperiode. 
 

6.3.4 Tidligpensjonsordningen  

Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere har virket siden 1999 med mål om å øke 
rekrutteringen til næringa. Satsene har blitt endret to ganger, seinest for 4 år siden, da de ble 
økt til 100.000 kroner for enbrukerpensjon og 160 000 kroner for tobrukerpensjon. Samtidig 
ble beløpet som kan tjenes uten avkorting blitt fjernet. Forhandlingsutvalget legger til 
grunn at også de som mottar tidligpensjon for jordbrukere skal ha en utvikling i sosiale 
vilkår på linje med samfunnet for øvrig.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10.000 kroner til 
110.000 kroner for enbrukerpensjon og 170.000 kroner for tobrukerpensjon.  
 
For å få innvilget tidligpensjon må landbrukseiendommen realiseres. Ektefellen/samboeren 
kan etter dispensasjon fra Fylkesmannen (forskriftens § 4, 4.ledd) beholde egenselvstendig 
drevet eiendom. Landbruksmyndighetenes praksis har vært lite smidig, og praktiseringen av 
reglene bør oppmykes. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at oppmykning kan foretas ved at 
ektefelle/samboer etter samme bestemmelse kan beholde andel av eiendom den andre 
ektefellen ikke har hatt inntekter fra, og hvor inntektene heller ikke er brukt som 
grunnlag for denne ektefellens/samboerens pensjon. 


