å dekke inn den ekstraordinære kostnadsveksten på kraftfôr gjennom økt prisuttak i
markedet, foreslås det å heve den øvre prisgrensen for kylling til 25 pst. med virkning for
avtaleperioden 01.07.22-30.06.23. Det legges til grunn at dette er en midlertidig økning av
øvre prisgrense, og at den etter avtaleperioden igjen skal settes lik +10 pst, tilsvarende
øvre prisgrense for egg og øvrige kjøttslag.
7.9.4 Frakttilskudd slaktedyr
På grunn av økningen i transportkostnader foreslår Statens forhandlingsutvalg å øke
bevilgningen til innfrakttilskudd for slaktedyr med 15 mill. kroner.
For slakterianlegg med årlig samlet slaktekvantum større enn 1 500 tonn, store
slakterianlegg, fastsettes tilskuddssatser per dyr som er differensiert per kommune og
dyreslag for tre år av gangen. For transport innenfor en nullsone på 50 km rundt slike
slakterianlegg, gis det ikke frakttilskudd for de dyreslag som slaktes på anlegget.
Anleggsstrukturen som direktoratet fastsetter satsene ut fra ligger fast for seks år av
gangen. Landbruksdirektoratet har i denne sammenhengen vist til at ved nedlegging av
slakterianlegg, kan nullsonen bli videreført i nær seks år. Ved etablering av et nytt slakteri
kan det derimot bli anlegg uten nullsone for perioder på nær inntil seks år, og at det
dermed vil bli gitt tilskudd for all frakt knyttet til anlegget. Direktoratet har vist til at det
relativt hyppig skjer endringer i anleggsstrukturen. For å oppnå en mer korrekt fordeling
av tilskuddet, foreslår Statens forhandlingsutvalg derfor at endringer i anleggsstrukturen
skal tas med i satsberegningen hver gang dette gjennomføres, dvs. hvert tredje år i stedet
for nåværende bestemmelse om hvert sjette år.

7.10 Velferdsordninger
Regjeringen har i sin politiske plattform fastsatt ambisiøse mål for utvikling av norsk
landbruk og utvikling av bedre velferdsordninger for norske bønder er et viktig punkt i
plattformen. Ved årets jordbruksoppgjør legger regjeringen derfor sterk vekt på å forbedre
ordningene. Heving av satsene for avløsertilskuddene vil gi produsentene økt mulighet til
å benytte avløsertjenester. Dette vil gi økt økonomisk sikkerhet ved sykdom og skade, og
gi bedre mulighet for å ta ut ferie og fritid gjennom året. Styrking av tilskuddsordningen
til avløserlagenes landbruksvikarvirksomhet vil gi større sikkerhet for tilgang på arbeids hjelp for bøndene ved akutt sykdom og skade. Gode velferdsordninger har stor betydning
for å bidra til rekruttering av nye utøvere til norsk landbruk.
Tilbudet er en start på regjeringens arbeid med å forbedre velferdsordningene, og dette
arbeidet skal følges opp ved de kommende jordbruksoppgjørene.
7.10.1 Tilskudd til avløsning
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.
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Som jordbruket prioriterer staten en forbedring av avløsertilskuddene, og foreslår en
heving av maksimalbeløp per foretak og år fra 87 800 kroner til 96 800 kroner, og en
økning av satsene på over 10 pst., jf. vedlegg 1.
I kravet er det foreslått en særskilt heving av satsene for saktevoksende kyll ing og purker i
satellittbesetninger i purkeringer. Innenfor alle de tilskuddsberettigede produksjonene er
det ulike driftsformer. I stedet for å tilpasse tilskuddssatsene til hver særskilt driftsform,
vektlegger Statens forhandlingsutvalg en generell heving av satsene.
7.10.2 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 er enig med jordbrukets forslag om å gjennomføre en betydelig
heving av satsen for tilskuddsordningen. Maksimal tilskuddssats per dag foreslås økt fra
1 670 kroner til 2 100 kroner.
I jordbrukets krav er det vist til en rekke ulike forslag om endringer av tilskuddsordningen. Statens forhandlingsutvalg vil også framlegge forslag om justeringer av
ordningen, inkl. å sette av midler til utarbeiding av informasjonsmateriell rettet mot både
brukerne av ordningen og tilskuddsforvaltningen. Statens forhandlingsutvalg foreslår at
partene tar den mer detaljerte gjennomgangen av forslagene under forhandlingene.
7.10.3 Tidligpensjonsordningen for jordbrukere (TPO)
Formålet for tilskuddsordningen er å bidra til enklere generasjonsskifter for dem som har
hatt hoveddelen av inntekten sin fra jordbruk/gartneri og skogbruk.
Statens forhandlingsutvalg er enig med jordbrukets forslag om å videreføre satsene på
hhv. 105 200 kroner for enbrukerpensjon, og 168 320 kroner for tobrukerpensjon.
7.10.4 Tilskudd til landbruksvikarordningen
Formålet med ordningen er å sikre at primærprodusentene over hele landet har tilgang på
arbeidshjelp når de trenger det ved akutt sykdom eller i andre krisesituasjoner. Det er et
mål at ordningen samlet skal ha et omfang på 240 årsverk for å bidra til at alle produsenter
skal kunne dekkes gjennom beredskapsordningen.
Statens forhandlingsutvalg foreslår en forbedring av ordningen gjennom å øke tilskudds satsen per årsverk landbruksvikarvirksomhet fra 283 900 kroner til 294 400 kroner,
tilsvarende en provenyeffekt på 70,7 mill. kroner.
7.10.5 Tilskudd til sykepengeordningen
Ordningen er en kollektiv innbetaling over jordbruksavtalen til Nav for å finansiere det
høyere nivået på sykepenger for bønder jamført med andre selvstendig næringsdrivende
på hhv. 100 og 80 pst. av sykepengegrunnlaget.
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