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per tilskuddsberettiget dyreslag og kommune. I tillegg kommer fastsetting av særlige 

satser per slakteri med lavere årlig slaktekvantum. Imidlertid er det relativt begrenset 

behov for å gjøre dette omfattende arbeidet så ofte. Dette fordi det normalt kun er relativt 

små forskjeller i produsert volum hvert år innenfor de geografiske områdene tilskuddene 

omfatter. Det er dessuten tidligere fastsatt at endringer i slakteristruktur ikke lenger skal 

hensyntas oftere enn hvert femte år. Statens forhandlingsutvalg foreslår ut fra dette at nye 

satser kun skal beregnes hvert tredje år. Dersom partene vil øke avsetningen til ordningen, 

kan de gjeldende satsene tilpasses dette gjennom en prosentvis lik økning av alle satsene 

for de store slakteriene, eventuelt også for de små slakteriene. 

Ut fra overnevnte forslag må bestemmelsen om hvor ofte Landbruksdirektoratet skal 

hensynta endringer i slakteristrukturen endres fra hvert femte til hvert sjette år. Formålet 

med fastsetting av egne satser for de små slakteriene er å styrke lokal nærings- og 

produktutvikling. Som en tilpasning til bestemmelsene om justering kun hvert sjette år av 

satsene, foreslås at nye slakterier med slaktekvantum mindre enn 1 500 tonn, kan få 

samme tilskuddssats som mobile slakterier inntil de får beregnet egne satser. 

7.9 Velferdsordninger 

Gode velferdsordninger i landbruket er viktig for å bidra til rekruttering og landbruk  over 

hele landet. For de ordninger som ikke er omtalt nedenfor foreslår Statens 

forhandlingsutvalg å videreføre gjeldende satser og øvrige utmålingsbestemmelser i 

avtaleåret 2022.  

7.9.1 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid bidrar til finansiering av leid arbeidshjelp og 

bidrar på den måten til at husdyrprodusenter kan ta ferie og få ordnet fritid. 

Som en videreføring av regjeringens vektlegging av velferdsordningene over flere år 

foreslår Statens forhandlingsutvalg en økning av satsene for ordningen med 2,33 pst. og 

heving av maksimalbeløpet med 2 000 kroner til 87 800 kroner per år og foretak, jf. 

vedlegg 1. 

7.9.2 Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv. er viktig for jordbruket gjennom å 

finansiere arbeidshjelp når brukerne pga. sykdom, svangerskap eller andre grunner ikke 

kan ta del i driften.  

Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimal dagsats for ordningen videreføres. 

7.9.2.1 Avløsertilskudd ved sykt barn 

Til jordbruksoppgjøret 2020 la Landbruksdirektoratet frem en rapport om avløsertilskudd 

til jordbrukere med sykt barn. Med utgangspunkt i rapporten fastsatte partene en økning i 

maksimalt antall dager med avløsertilskudd for foreldre med barn som er kronisk syke 

eller har nedsatt funksjonsevne. Antall avløserdager ble økt fra 20 til 30 dager per forelder 

og år, for aleneforeldre til 60 dager per år.  
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Statens forhandlingsutvalg foreslår ingen ytterligere endring av bestemmelsene om 

avløsertilskudd ved sykt barn. 

7.9.2.2 Maksimal dagsats for avløsertilskudd ved sykdom og fødsel mv 

Ved jordbruksforhandlingene i 2020 avga Landbruksdirektoratet en rapport om dagsatser 

for tilskuddsordningen. Det ble vist til at av foretakene som i 2019 søkte om 

avløsertilskuddet var det 95 pst. som kvalifiserte for maksimal dagsats. Den maksimale 

dagsatsen kan oppnås med relativt lavt driftsomfang.  

Det vises i rapporten til at ettersom nesten alle søkerne får beregnet tilskuddet med 

grunnlag i den høyeste dagsatsen, kan det argumenteres for å avvikle satsdifferensieringen 

og at alle tilskuddsmottakere får utmålt beløp ut fra samme sats. Det vises også til 

alternativer til endring av regelverket som kan gi en økt differensiering av nivået på 

dagsatsen per foretak i ordningen.  

Statens forhandlingsutvalg inviterer til å diskutere problemstillingen i rapporten nærmere 

med jordbrukets forhandlingsutvalg. 

7.9.3 Tidligpensjonsordningen for jordbrukere (TPO) 

Statens forhandlingsutvalg foreslår å videreføre satsene på 105 200 kroner for en 

enbrukerpensjon, og 168 320 kroner for tobrukerpensjon. 

Etter forskrift om tidligpensjon til jordbrukere kan statsforvalteren dispensere fra kravet 

til minstenivået på referanseinntekt (§ 7), dersom søker pga. arbeidsavklaring eller uførhet 

i referanseperioden før søknad fremmes ikke oppfyller kravet. Ytelser fra Nav i slike 

tilfeller inngår ikke i referanseinntekten, men regnes som "annen inntekt". Statsforvalteren 

kan imidlertid ikke tilsvarende dispensere fra kravet i forskriftens § 9 om at 

ektefelle/samboer ved tobrukerpensjon ikke kan ha hatt mer enn 100 000 kroner per år i 

annen inntekt i referanseperioden (§ 9). Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at 

forskriften endres slik at det også kan gis dispensasjon fra forskriftens § 9 i denne type 

tilfeller. Det legges til grunn at med denne dispensasjonsadgangen vil man også løse 

problemet som tas opp i kravet vedrørende bestemmelser om "annen inntekt" i 

tilskuddsordningen. 

Det er blitt en utvikling mot at jordbrukere som driver Inn på tunet - virksomhet blir ansatt 

i kommunen og mottar lønnsinntekt for dette arbeidet. Etter forskriftens § 3 regnes all 

lønnsinntekt som "annen inntekt" og arbeidet med Inn på tunet kan dermed redusere 

muligheten for å oppnå tobruker-pensjon, jf. § 9. Statens forhandlingsutvalg foreslår 

derfor at statsforvalter skal kunne fravike kravet i § 3 ved at lønnsinntekt fra slik 

virksomhet kan unntas fra beregningen av annen inntekt. 

7.10  Andre politikkområder 

7.10.1 Erstatning for avlingssvikt i 2020 og 2021 

Sommeren 2020 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå en rekke 

spørsmål rundt ordningen med tilskudd ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon. 


