
 

 

Til avtalepartene 

Jordbruksforhandlinger 2020               

Avløserordningene i landbruket består av følgende velferdsordninger; 

Avløsning ved ferie og fritid  

Avløsning ved sykdom  

Landbruksvikarordningen 

 

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er nødvendig for å opprettholde et landbruk 
over hele landet. Husdyr treng tilsyn selv om bonden er syk eller fraværende av andre grunner. 
Det er flere faktorer som er med å bidra til velfungerende velferdsordninger i landbruket. 

1. Fornuftig regelverk og forskrifter som legger til rette for strømlinjede ordninger. 
2. Støtte/økonomi som gjør at bonden har råd til å ta seg fri eller bli syk. 
3. Tilgang til arbeidskraft med de rette kvalifikasjonene. 

Landbrukstjenestene har ansvar for akutt beredskap ved sykdom og krise. Det er i dag fordelt 240 
årsverk igjennom Landbruksvikarordningen som skal bidra til å dekke dette ansvaret. I 
landbrukstjenestene utgjør dette ca. 35 - 40 % av det totale behovet for beredskapsavløsning. 
Resten blir dekket opp av arbeidskraft som til daglig blir benyttet til annen avløsning. Det er derfor 
nødvendig å se velferdsordningene under ett. Forandringer i regelverket i en ordning kan få 
innvirkning på de andre ordningene. 

Landbrukstjenestene bidrar til en trygg og enkel forvaltning av velferdsordningene, etter bonden 
sitt eget ønske. 

Vi ser dessverre en tendens til at avløsertilskuddet ved ferie og fritid ikke blir benyttet til å ta seg 
fri, men å kjøpe andre driftstjenester. At bonden tar seg fri bidrar til mindre sykdom og kriser, og 
vil og være positivt i forhold til tal på dyretragedier og alvorlige ulykker i landbruket. 

 

Prioriterte punkt 

1. Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

• De første 16 dagene med avløsertilskudd ved sykdom og fødsel mv. bør ikke 
samordnes med andre inntekter i det hele tatt. 

• Det må legges til rette for at bonden har tilgang til kvalifisert arbeidskraft ved 
sykdom og kriser.  

2. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen 
Selv om det de siste årene har vært bra utvikling i tilskuddene, spesielt tilskudd ved 
ferie/fritid er det enda et etterslep i forhold til kostnadsutviklingen på lang sikt.  

• Tilskudd ved ferie og fritid må økes til minimum kr. 90.000,-. 

• Tilskudd per dag under sykdom må økes til minimum kr. 1.965,- 

 
Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 
 
 
 
 



 Vedlegg 

Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
Til fjorårets jordbruksforhandlinger la Landbruksdirektoratet frem Rapport 18/2019 om 
konsekvenser av å avvikle samordning mellom tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og 
jordbrukers lønnsinntekt. Selv om partene ble enige om å ikke gå videre med dette, ønsker vi å se 
på muligheten til å ta vekk samordning mot annen inntekt for de første 16 dagene av en 
sykdomsperiode. 

En forutsetning for å kunne tilby beredskap ved sykdom og kriser er at landbrukstjenestene har 
kompetent arbeidskraft tilgjengelig når det er nødvendig. For å oppnå dette er vi avhengig av 
forskrifter som legger til rette for gode velferdsordninger. Det er de siste årene gjort en del 
forandringer i forskrifter som har ført til større utfordringer for landbrukstjenestene i sin oppgave 
med å tilby beredskap ved sykdom og kriser. Vi er avhengige av jevn sysselsetting av 
arbeidskraften ved ferie/fritid for å ha kompetent arbeidskraft tilgjengelig til beredskap. 

Erfaringer så langt, i landbrukstjenestene, viser at det blir brukt mindre midler til «tradisjonell» 
ferie- og fritidsavløsning enn tidligere. Dette fører til færre sysselsatte i velferdsordningene og går 
dermed utover beredskapen. 

Andre ønsker om forandringer; 

• Kunne velge gradert tilskudd ved dødsfall. 

Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen 
For å ta igjen etterslep i forhold til kostnadsutviklingen må tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 
økes til minimum kr. 90.000,-.  

o Tallet på dager/timer ferie og fritid en bonde får for tilskuddet er kraftig redusert da 
utviklingen på tilskudd ikke følger kostnadsutviklingen. Timeprisen bonden måtte betale 
for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2019 var kr. 262,091, inklusive sosiale utgifter, 
forsikringer og administrasjon. En bonde med maks tilskudd på kr. 83.400,- fikk da ferie- og 
fritidsavløsning i ca. 318 timer eller ca. 42,5 dager. I 1998 kostet arbeidskraften kr. 137,702 
i timen, og maks tilskudd var kr. 48.000,-. Bonden fikk da ca. 348,5 timer eller ca. 46 dager 
ferie- og fritidsavløsning for tilskuddet. 

For å ta igjen deler av etterslepet i forhold til kostnadsutviklingen må tilskudd pr. dag under 
ordningen avløsning ved sykdom økes til minimum kr. 1.965,-.  

o Når det gjelder avløsning under sykdom var den reelle kostnaden etter minstetariff i 2019 
kr. 1.965,-3 pr. dag, mens tilskuddet var kr. 1.670,- pr. dag. Dette fører til en egenandel pr. 
dag på kr. 295,-. Ved langvarig sykdom fører dette til en stor økonomisk belastning i tillegg 
til sykdommen. 

    
 
Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
 
Harald Lie 
Styreleder 
                                                 
1 Minstelønn pr. time kr. 191,73. Sosiale kostnader, forsikring med mer 36,7 % 
2 Lønn pr. time kr. 103,05. Sosiale kostnader, forsikring med mer 33,6 % 
3 Kr. 262,09 pr. time x 7,5 timer 


