
 

 

Til avtalepartene 

Jordbruksforhandlinger 2021               

Avløserordningene i landbruket består av følgende velferdsordninger; 

Avløsning ved ferie og fritid, Avløsning ved sykdom og Landbruksvikarordningen 

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er nødvendig for å opprettholde et landbruk 
over hele landet. Husdyr trenger 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. 

Punkt 1 og 2 har avtalepartene i jordbruksforhandlingene et delansvar for. For å løse punkt 3 har 
bøndene selv valgt å stifte landbrukstjenestene. De fleste bønder ønsker seg regelmessig fri, men 
den enkelte har som oftest ikke nok arbeid til å knytte til seg ansatte på fast basis. Det er da 
enklere å bygge opp faste stillinger ved å dele på en ansatt via landbrukstjenesten. Dersom en 
ønsker å utdanne og beholde kvalifisert arbeidskraft må disse tilbys faste stillinger. 

Landbrukstjenestene har ansvar for akutt beredskap ved sykdom og krise. Landbruksvikarordningen 
dekker i dag 40 % av det totale behovet for beredskapsavløsning. Resten blir dekket opp av 
arbeidskraft som til daglig blir benyttet til annen avløsning, og det er nødvendig å se alle ordningene 
under ett. Forandringer 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. 

Erfaringsmessig så ser vi at det er viktig at tilskuddet ved ferie/fritid blir benyttet til å ta seg fri. 
Dette 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. Kostnadsutvikling 
Tilskudd per dag under sykdom har ikke blitt regulert i forhold til kostnadsutviklingen og 
har stått i ro de to siste årene. Generelt så bør alle tilskudd følge kostnadsutviklingen. 

• Tilskudd per dag under sykdom må økes til minimum kr. 2.035,- 

• Tilskudd ved ferie og fritid må økes til minimum kr. 100.000,-. 

2. Årsverk Landbruksvikar 
Det er i dag løyvd midler til 240 årsverk med landbruksvikar gjennom landbruksvikarordningen. 
Dette utgjør i dag ca. 40 % av det totale behovet for beredskap, og bør økes til 50 % (300 
årsverk) for å styrke beredskapen. 

3. Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
Avløsertilskudd ved sykdom og fødsel bør ikke samordnes med lønnsinntekter fra møte-
/styrehonorar. 

4. Sette av budsjettmidler til opplæring av landbruksvikar og avløser 
Øremerke 1 million til erstatning for utfasing av KIL-midler. 

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 
 
 



 Vedlegg 

Kostnadsutviklingen 
For å ta igjen deler av etterslepet i forhold til kostnadsutviklingen må tilskudd pr. dag under 
ordningen avløsning ved sykdom økes til minimum kr. 2.035,-.  

o Når det gjelder avløsning under sykdom var den reelle kostnaden etter minstetariff i 2020 
kr. 2.033,-1 pr. dag, mens tilskuddet var kr. 1.670,- pr. dag. Dette fører til en egenandel pr. 
dag på kr. 363,-. Ved langvarig sykdom fører dette til en stor økonomisk belastning i tillegg 
til sykdommen. 
 

For å ta igjen etterslepet i forhold til kostnadsutviklingen må tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid økes til minimum kr. 100.000,-.  

o Timeprisen bonden måtte betale for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2020 var kr. 
271,092, inklusive påslag. En bonde med maks tilskudd på kr. 85.800,- fikk da ferie- og 
fritidsavløsning i ca. 316 timer eller ca. 42 dager. Dette tilsvarer for eksempel fri 42 
søndager i året, eller 14 dager ferie med familien og fri 28 søndager utenom dette. 

Årsverk Landbruksvikar 
Landbrukstjenestene har gjennom landbruksvikarordningen ansvar for akutt beredskap ved 
sykdom og krise. Landbruksvikarordningen dekker i dag 40 % av det totale behovet for 
beredskapsavløsning gjennom landbrukstjenestene. Denne bør økes til å dekke minimum 50 %, 
det vil si 300 årsverk. 

Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
Til jordbruksforhandlingene i 2019 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 at 
følgende blir sett på. 

• Ingen samordning med lønnsinntekter fra møte-/styrehonorar fra verv innen landbruket. 

• Vurdere å se på mulighetene til å fjerne samordning mot annen inntekt for de første 16 
dagene av en sykdomsperiode. 

Avsette budsjettmidler til kursing av landbruksvikar og avløser 
Det ble ved fastsetting av «Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og 
kompetanseheving» vedtatt å ikke lenger øremerke midler til kursing av landbruksvikar og avløser. 
Tidligere er det øremerket 1 million til disse kursene via KIL-midler. Det ble samtidig i 
fastsetningsbrev fra Landbruks- og matdepartementet vist til at det er viktig å sikre god 
kompetanse blant avløser og landbruksvikar, og man mener at det kan være naturlig å drøfte 
dette i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Dette vil i så tilfelle være et budsjettmessig 
spørsmål. Vi mener at det er viktig at minimum samme sum blir øremerket dette formålet.   

 

Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
 
Harald Lie 
Styreleder 

 
1 Kr. 271,09 pr. time x 7,5 timer 
2 Minstelønn pr. time kr. 198,32. Sosiale kostnader, forsikring med mer 36,7 % 


