
 
 6.5.7 Velferdsordningene  
Statens forhandlingsutvalg foreslår:  
- Uendrede satser i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og ved sykdom.  
- I ordningen tilskudd til avløsning ved ferie og fritid likestilles alle typer foretak med krav om 
dokumentasjon av avløserutgifter. Det innføres en felles sats for alle melkekyr og alle 
melkegeiter.  
- Det gjennomføres en evaluering av ordningen tilskudd til avløsning ved sykdom m.m. med sikte 
på en forenkling for å oppnå en mindre krevende forvaltning og mer forutsigbarhet for 
tilskuddsøkerne.  
- Ordningen tilskudd til tidligpensjonsordningen for jordbrukere avvikles, men opprettholdes for 
de som allerede er inne i ordningen.  
 
 
7.11 Velferdsordninger  
 
7.11.1 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  
Tilskuddsordningen er viktig for å bidra til at avløserlag og jordbruksforetak fortsatt skal ha 
tilgang på arbeidskraft med god kompetanse og erfaring. Statens forhandlingsutvalg foreslår at 
maksimalbeløpet videreføres uendret og at satsene videreføres i hovedsak på samme nivå for 
2015.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår at det gjennomføres en mindre justering av satsene for 
melkeku og melkegeit/melkesau ved at nåværende strukturdifferensiering avvikles. Intervallene 
på hhv. 1-8 og over 8 melkekyr, samt 1-40 og over 40 melkegeiter/-sauer oppheves og erstattes 
med én ny gjennomsnittssats for alle dyr per foretak for disse produksjonene. Den nye satsen for 
hhv. melkeku og melkegeit/-sau er fastsatt slik at man oppnår maksimalbeløpet for 
tilskuddsordningen med nær samme produksjonsomfang som med nåværende satsintervaller. 
Grunnlaget for forslaget er forenkling og reduksjon av strukturdifferensieringen. Det kan også 
vises til at dette er en refusjonsordning og at utbetalt tilskudd utmåles med grunnlag i medgåtte 
kostnader til avløsning. Satsene framgår av vedlegg 1 (fordelingsskjemaet).  
I kapittel 7.9.1 om produksjonstilskudd gjennomgås omlegging av tilskuddssystemet for sau/lam. 
Sau over ett år i tradisjonell drift har gitt grunnlag for utbetaling av avløsertilskuddet, mens 
utegangersau ikke har gitt grunnlag for tildeling av tilskuddet. Med harmoniseringen av 
tilskuddstildelingen for dyrekategoriene sau og utegangersau øker derfor forbruket over 
ordningen, jf. vedlegg 1 (fordelingsskjemaet).  
 
Vilkår for tildeling av tilskuddet  
Gjeldende regler om tilskudd ved avløsning ferie og fritid følger i dag av forskrift 8. november 
2006 om tilskot til avløysing. For at avløsertilskuddet kan utbetales til enkeltpersonforetak, kreves 
det at utgiftene dokumenteres i form av lønnsoppgave eller kvittering for kjøp av avløsertjenester, 
ev. tilsvarende dokumentasjon fra avløserlaget. Tilsvarende krav stilles ikke for andre foretak enn 
enkeltpersonforetak.  
I 2013 var det i overkant av 2 000 selskaper som mottok tilskuddet uten krav til dokumentasjon, 
dvs. uten at tilskuddsmyndighet har innsyn i om det har foregått avløsning i det hele tatt, selv om 
avløsertilskuddet i prinsippet skal være en refusjonsordning for medgåtte kostnader til avløsning. 
Det er viktig at innretningen av tilskuddene ikke skal påvirke mottakernes valg av foretaksform. 
Dette tilsier at alle typer foretak bør likebehandles mht. avløserordningen. For mange selskaper vil 
et krav om dokumentasjon av avløsertjenester være uproblematisk, fordi de i dag allerede har 
ansatte eller kjøper avløsertjenester. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at alle 
foretaksformer må dokumentere sine kostnader knyttet til bruk av ekstern avløser.  
Utbetaling av tilskuddet  



Etter forskriften for tilskuddsordningen kan søker velge at avløsertilskudd ferie og fritid utbetales 
til et avløserlag i stedet for til eget jordbruksforetak. Dette avviker sammenlignet med andre 
tilskuddsordninger. F.eks. følger det både av produksjonstilskuddsforskriften og av 
avløserforskriften for øvrig, at innvilget tilskudd bare kan utbetales til det foretaket som fremsatte 
søknaden, og at tilskuddet således ikke kan overdras ”til eie eller pant”.  
Det er prinsipielt uheldig å utbetale tilskudd som tilkommer foretaket, til en utenfor-stående 
juridisk tredjeperson. Dette innebærer i realiteten også at andre kreditorer tilsidesettes på 
bekostning av avløserlaget.  
Til tross for at refusjon for avløsning gjelder de fleste foretak med husdyrhold, er det van-skelig å 
se at det her foreligger et særlig behov som medfører at akkurat denne utbetalin-gen bør unntas de 
vanlige reglene for tilskuddsutbetaling. Et normalt jordbruksforetak vil også ha utgifter til andre 
varer/tjenester, uten at det som følge av dette har oppstått noe krav om at deler av tilskuddet må 
kunne utbetales direkte til leverandør av produktet. Krav til søkerne om at de selv må betale 
fakturaer fra avløserlaget, kan vanskelig ses på som en urimelig tilleggsbelastning.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at særbehandlingen av avløserlag som egne 
tilskuddsmottakere avvikles, og at avløsertilskudd ved ferie og fritid kun kan utbetales til søker av 
tilskuddet, tilsvarende som for andre tilskuddsordninger.  
Gjennomgang av regelverket for avløsertilskudd ved ferie og fritid  
I kapittel 7.10.1 er det vist til at endringer i forskriften for produksjonstilskudd skal sendes på 
høring med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2015. Tilsvarende tar LMD sikte på at regelverket 
for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skal gjennomgås, og at endringer iverksettes fra 1. 
januar 2015 etter gjennomført ordinær høring på tre måneder.  
 
7.11.2 Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimal dagsats for tilskuddsordningen videreføres.  
Evaluering av utmålingen av tilskuddet  
Søknadsbehandlingen for ordningen er arbeidskrevende både for søkere og forvaltning. Søknader 
skal sendes til kommunen som har vedtaksmyndighet. Mye dokumentasjon skal følge søknadene, 
og ofte mangler nødvendige bilag. Fylkesmannen har ansvar for registrering og anvisning av 
sakene.  
Ved beregning av tilskuddet skal utbetalingen reduseres med ytelser som søkeren kan få fra 
folketrygden, i pensjon, i godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste og i lønn. SLF har framhevet at 
dette gir både et komplisert regelverk og en komplisert beregning av tilskuddet. Et enklere 
regelverk og beregning av tilskuddet vil gjøre det lettere for søkerne å selv kunne vurdere hvor 
mye tilskudd de kan få utbetalt.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår at det gjennomføres en evaluering av ordningen med sikte på 
en forenkling for å oppnå en mindre krevende forvaltning og mer forutsigbarhet for 
tilskuddssøkerne. Det må fortsatt vektlegges at ordningen skal være målrettet mot de søkere som 
har størst behov for tilskuddet. Det må derfor hensyntas at mange søkere i tillegg til inntekt fra 
gårdsdrifta kan ha flere andre inntektsgrunnlag som nevnt over. Vurderingen av forvaltningen av 
ordningen må også omfatte oppgavefordelingen mellom kommune, fylkesmann og SLF.  
SLF gis ansvaret for gjennomføringen av evalueringen. Med grunnlag i evalueringen skal SLF 
framlegge en rapport til avtalepartene til jordbruksforhandlingene i 2016. Det er viktig at det 
settes av tilstrekkelig tid til den omfattende gjennomgangen av ordningen, inklusiv utarbeiding av 
forslag til en enklere forvaltning. Det nedsettes en referansegruppe bestående av representanter fra 
avtalepartene. Det settes av 300 000 kroner til gjennomføring av evalueringen som belastes posten 
for driftskostnader over jordbruksavtalen.  
Rapport fra SLF om ”Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene”  
Ved jordbruksoppgjøret i 2013 ble SLF bedt om å gjennomføre en evaluering av to forhold 
knyttet til sykdomsavløsning.  
Ett av evalueringstemaene gjelder om rettighetene til tilskudd til avløsning ved sykdom skal 
utvides til også å gjelde ved barns sykdom. Vurderingstemaet er om jordbrukere skal kunne være 



hjemme med barna når de er syke, og få tilskudd til å leie avløser disse dagene. I dag har foreldre 
mulighet til å få tilskudd til avløsing i slike tilfeller dersom fastlegen sykemelder en av foreldrene 
i forbindelse med barns sykdom.  
Etter folketrygdloven har ingen selvstendig næringsdrivende rettigheter til omsorgspenger ved 
barns sykdom, og avløsertilskuddene omfatter bare næringsdrivende i jordbruket. Men 
arbeidstakere kan ta ut omsorgspenger for inntil 10 dager per år for barn under 12 år. I jordbrukets 
krav er det foreslått en tilsvarende avgrensning for tilskudd til sykdomsavløsning.  
 
Fordi jordbrukere er selvstendig næringsdrivende utbetaler ikke NAV omsorgspenger. Om barns 
sykdom skal gi grunnlag for avløsertilskudd ved sykdom m.v. kan derfor ikke 
landbruksmyndighet i kommunene benytte oversikter fra NAV over antall sykedager som barna 
har hatt. Landbruksmyndighet må derfor selv føre oversikt over hvor ofte jordbrukere i 
kommunen tar ut sykdomsavløsning i forhold til en avgrensning på ti dager.  
SLF har også vurdert om det ved akutt sykdom/skade skal kunne gis tilskudd til 
sykdomsavløsning gjennomført av ektefelle/samboer, selv om de har næringsinntekt fra bruket. 
Etter forskriften for tilskudd til avløsning i jordbruket er det fastsatt at avløsere ikke kan ha 
næringsinntekt fra det jordbruksforetak hvor avløsningen skjer, eller være ektefelle/samboer med 
noen som har næringsinntekt fra foretaket.  
SLF viser i rapporten til at det kun i noen få tilfeller har vært registrert behov for avløsning som 
ikke har kunnet bli dekket fra avløserlagene gjennom landbruksvikarordningen. SLF viser også til 
at denne type avløsning mellom ektefeller/samboere ikke bør kunne utløse tilskudd over 
jordbruksavtalen.  
En ev. utvidelse av sykdomsavløsning som det her er utredet vil kun omfatte få søkere per år, og 
vil representere det motsatte av forenkling av tilskuddsordningen. Dette særlig siden en 
gjennomføring av tiltakene vil medføre et enda mer komplisert regelverk om de skulle iverksettes. 
Statens forhandlingsutvalg støtter SLFs konklusjoner i rapporten om at de to utredede forholdene 
ikke bør gi grunnlag for avløsertilskudd ved sykdom m.v.  
 
7.11.3 Tilskudd til landbruksvikarordningen  
Statens forhandlingsutvalg foreslår en videreføring av gjeldende tilskuddssats per årsverk for 
landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene på 270 200 kroner. Inntil 40 000 kroner av tilskuddet 
per årsverk kan benyttes til administrasjon, herunder opplæring.  
Bevilgningen til ordningen økes med 2 mill. kroner i samsvar med prognoser fra SLF.  
Jordbruksforetakene kan benytte landbruksvikar ved akutt sykdom/skade. Mottatt avløsertilskudd 
knyttet til sykdom m.v. skal bidra til å dekke foretakenes kostnader med bruk av 
landbruksvikarordningen.  
 
7.11.4 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket  
Den kollektive innbetalingen over jordbruksavtalen på 88 mill. kroner til sykepengeordningen 
dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for 
sykdom utover 16 dager. Andre selvstendig næringsdrivende enn jordbrukere har kun rett til 
sykepenger fra 17. sykedag med grunnlag i 65 pst. av sitt inntektsgrunnlag.  
Selvstendig næringsdrivende kan tegne forsikring hos NAV for økte ytelser ved sykdom. NAV 
har flere forsikringer inklusiv alternativ som gjelder fra 1. sykedag og som gir opp til 100 pst. 
dekningsgrad.  
NAVs praktisering av ordningen bygger på at den skal omfatte jord- og skogbrukere med 
næringsinntekt på minst 8 000 kroner og som utgjør minst 20 pst. av vedkommendes  



samlede nettoinntekt. Det benyttes en annen avgrensning av hvilke jordbrukere som skal kunne 
motta dette tilskuddet jamført med hva som er tilfelle for andre tilskuddsordninger i jordbruket. 
Dertil kommer det forhold at ordningen også dekker skogbrukere. Dette tilsier at vilkårene for 
hvem som kan komme inn under ordningen bør utredes.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår med grunnlag i overnevnte at SLF til jordbruksoppgjøret 2015 
gjennomfører en utredning av om tilskuddsordningen kan avvikles. SLF skal bl.a. vurdere om 
jordbrukere, som andre selvstendige næringsdrivende, kan bruke NAVs forsikringstilbud jf. 
overnevnte. Det oppnevnes en referansegruppe med deltakere fra avtalepartene. Det settes av 0,1 
mill. kroner over posten for driftskostnader på jordbruksavtalen til utredningen i 2014.  
 
7.11.5 Tilskudd til tidligpensjonsordning for jordbrukere  
Tilskuddsordningen skal bidra til lettere generasjonsskifter i landbruket og kan gi utbetaling til de 
som slutter i næringen fra de er 62 til 67 år. Ordningen omfattet i 2005 nær 1 500 personer, mens 
den ved utgangen av 2013 omfattet 890 personer. Dette selv om tilskuddets størrelse er økt i 
perioden, og at man har avviklet begrensningen til hvor stor annen inntekt tilskuddsmottakerne 
kan ha før det ble gjennomført avkorting i tilskuddsutbetalingen.  
Et viktig forhold i denne sammenheng er at mange bønder har annet arbeid i tillegg til sin 
gårdsdrift. Dette innebærer at inntekten fra jord- og skogbruk kan utgjøre for liten andel av samlet 
inntekt til at de oppfyller forskriftens vilkår for å oppnå tilskuddet. Videre har muligheten til å ta 
ut fleksibel alderspensjon fra fylte 62 år redusert betydningen av tidligpensjonsordningen i 
jordbruket.  
SLF har påpekt at etter at ny bruker har overtatt foretaket, bor i mange tilfeller den eldre brukeren 
på gårdsbruket og kan fortsatt være den reelt ansvarlige for drifta. Det kan reises spørsmål ved om 
dette er i samsvar med formålet med ordningen.  
I statens tilbud er det lagt vekt på å innrette tilskuddsordningene slik at de i større grad skal gi 
insentiv til økt produksjon. Tidligpensjonsordningen går ikke til personer som driver aktivt 
jordbruk, og gir derfor ikke insentiv til større produksjonsomfang.  
Statens forhandlingsutvalg foreslår at tidligpensjonsordningen for jordbrukere avvikles for nye 
brukere. De som allerede er inne i ordningen skal fortsatt motta avtalt ytelse. Det kan derfor ta 
inntil ti år før ordningen helt er avviklet. Det må derfor utredes om det kan gjennomføres en 
engangsutbetaling til de personer som fortsatt omfattes av ordningen. En slik utredning må bl.a. 
omfatte skattemessige utslag av engangsutbetalinger, oppheving av gjeldende forskriftskrav for de 
som fortsatt er tilskuddsmottakere, budsjettmessige utslag m.v.  
Med utgangspunkt i justert forbruksprognose for ordningen fra SLF på 85,2 mill. kroner for 2015 
og beregnet redusert utbetaling pga. avvikling av ordningen for nye brukere i 2015 på 9,2 mill. 
kroner, foreslår Statens forhandlingsutvalg en bevilgning på 76 mill. kroner for 2015 til 
tidligpensjonsordningen. 


