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7.10  Velferdsordninger 

7.10.1 Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimal dagsats videreføres. 

Fastsetting av maksimal dagsats 

Maksimal dagsats for avløsertilskudd ved sykdom og fødsel blir for de fleste produsenter 

beregnet ut fra hvor mye det aktuelle jordbruksforetaket mottar i tilskudd til avløsning ved 

ferie og fritid, jf. tabell 9.3 i jordbruksavtalen. Denne koblingen innebærer at når 

tilskuddssatsene for avløsning ved ferie og fritid økes, kan jordbruksforetak samtidig få 

grunnlag for utbetaling av økt maksimal dagsats ved sykdomsavløsning. Statens 

forhandlingsutvalg legger til grunn at det ikke kan være noen automatikk i at 

tilskuddsgrunnlaget for sykdomsavløsning mv. skal økes når satsene for avløsning ved 

ferie og fritid blir økt. Det foreslås derfor fastsatt i jordbruksavtalens bestemmelser om 

tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv., at intervallene i tabell 9.3 i jordbruks-

avtalen heves med samme prosentsats som eventuell satsøkninger i tilskudd til avløsning 

ved ferie og fritid. 

Forskriftens krav til næringsinntekt – dispensasjonspraksis - unntaksbestemmelser 

Det er i dag et krav om at den avløste må ha næringsinntekt på ½ G fra jordbruk/gartneri 

for å komme inn under sykdomsavløsingsordningen. Forskriftsvilkåret er absolutt, og har 

eksistert siden siste del av 1990-tallet, riktignok opprinnelig med en fullmakt for 

Landbruksdirektoratet til å gi nærmere regler. Etter direktoratets rundskriv 2015-43 og 

2016-13 kan det i dag bl.a. gis dispensasjon knyttet til nyetablerte jordbrukere.  

Statens forhandlingsutvalg mener det er uheldig at unntak fra ½ G-kravet i dag gis i form 

av regelmessige dispensasjoner. Dispensasjonsbestemmelsens krav om "særlig tilfelle" 

innebærer at dispensasjon kun skal være en sikkerhetsventil for å fange opp enkelttilfeller 

som ikke ble overveid da det aktuelle vilkåret ble gitt. Selv om en dispensasjon her ikke 

nødvendigvis vil bryte med formålet bak kravet til næringsinntekt, vil f.eks. det forhold at 

man er nyetablert ikke i seg selv kunne anses som et "særlig tilfelle". Å gi rutinemessige 

unntak gjennom bruk av dispensasjoner for bestemte grupper er det ikke hjemmel til.  

For å bedre forutsigbarheten i ordningen relatert til bl.a. de overnevnte tilfellene, foreslås 

det at Landbruks- og matdepartementet i etterkant av jordbruksoppgjøret 2016 sender på 

høring et forslag til endringer i sykdomsavløsningsforskriften som bl.a. adresserer om det 

er behov for fortsatt å kreve næringsinntekt for å komme inn under ordningen. Det tas 

sikte på at endringene kan tre i kraft 1. januar 2017. 

Avkorting ved inntekt utenom bruket 

Landbruksdirektoratet la oktober 2015 fram rapporten "Gjennomgang av tilskudd til 

avløsning ved sykdom og fødsel mv.". Jordbrukets forhandlingsutvalg viser i Kravet til 

rapporten og foreslår at sykepenger fra NAV for inntekt utenom bruket ikke skal 
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samordnes med tilskudd fra avløserordningen ved sykdom og fødsel mv. Det er anslått et 

bevilgningsbehov på 20 mill. kroner til dette. 

Landbruksdirektoratet gikk i sin rapport ikke inn for et alternativ med fjerning av denne 

samordningen, bl.a. fordi den ville føre til et betydelig økt bevilgningsbehov. Direktoratet 

påpekte at dersom samordningen skulle avvikles, måtte dagsatsene for ordningen 

reduseres vesentlig. 

Statens forhandlingsutvalg vil vise til at samordningen av tilskuddet med sykepenger, 

andre trygdeytelser, pensjon og inntekt fra arbeid utenom foretaket, innebærer at 

heltidsbrukere i de fleste tilfeller får utbetalt tilskuddet uavkortet i karensperioden, mens 

for de som har arbeid utenom foretaket blir tilskuddet avkortet. Forslaget fra jordbruket 

vil i betydelig grad øke behovet for midler til ordningen. I Jordbrukets forslag er det lagt 

til grunn et beløp på 20 mill. kroner. Landbruksdirektoratet oppgir at tilgjengelig statistikk 

ikke gir grunnlag for å anslå hvor mye kostnadene vil stige om avkortingen avvikles. Det 

foreligger ikke data over hvor store beløp som samlet er trukket gjennom avkortingen, og 

det er ukjent hvor mange foretak som ikke har søkt om tilskuddet pga. gjeldende 

beregningsregler.  

Det kan stilles spørsmål ved om det er en riktig prioritering av begrensede rammer over 

Jordbruksavtalen å gi full ytelse over sykeavløsningsordningen til personer som i mindre 

grad har arbeid innenfor landbruket, og som mottar større trygdeytelser, lønn o.a. fra annet 

arbeid. Statens forhandlingsutvalg kan derfor ikke slutte seg til forslaget om en utvidelse 

av tilskuddsordningen for avløsning ved sykdom og fødsel mv.  

7.10.2 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 

I Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Prop. 127 S (2014-2015) "Jordbruksopp-

gjøret 2015" er det lagt til grunn at det over jordbruksavtalen skal overføres et beløp til 

Folketrygden tilsvarende økningen av sykepengene fra 65 til 100 pst. Bevilgningen til 

tilskuddsordningen har over en rekke år vært på 88 mill. kroner. Den faktiske 

merutbetalingen av sykepenger fra NAV til jord- og skogbrukere over ordningen falt 

imidlertid vesentlig fra 2014 til 2015. Merutbetalingen var i 2015 ifølge Landbruks-

direktoratet på 73,2 mill. kroner.  

Statens forhandlingsutvalg er enig i at den særskilte sykepengeordningen for jord- og 

skogbrukere skal videreføres og foreslår at bevilgningen til ordningen reduseres til 73,0 

mill. kroner for 2017.  

7.10.3 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Statens forhandlingsutvalg foreslår at tilskuddssatser og maksimalbeløp videreføres. Det 

vises til kap. 7.11.2 om nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til 

avløsning ferie og fritid.  
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7.10.4 Tilskudd til landbruksvikarordningen 

Statens forhandlingsutvalg foreslår at tilskuddsbeløp per årsverk landbruksvikar-

virksomhet i avløserlagene og maksimalbeløp per årsverk til administrasjon mv. 

videreføres. 

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre at primærprodusenter over hele landet har 

tilgang på arbeidshjelp når de trenger det ved akutt sykdom og akutt skade. Ordningen 

skal sikre at avløserlag har en tilstrekkelig beredskap til å bistå med kompetent arbeids -

kraft i slike tilfeller. Ved etableringen av ordningen ble det ikke lagt til grunn at lagenes 

landbruksvikarberedskap skulle dekke en uavgrenset periode per foretak. Ordningen 

skulle kun avhjelpe produsentene inntil de fikk etablert normal sykdomsavløsning dersom 

produsentenes skade/sykdom tilsa behov for arbeidsbistand ut over en kortere avgrenset 

"beredskapsperiode". 

Ordningen er ifølge Landbruksdirektoratet imidlertid blitt forvaltet nær uten noen slik 

tidsavgrensning, kun avgrenset av samme maksimalperiode som gjelder for tilskudd til 

avløsning ved sykdom og fødsel mv. Dette skyldes bl.a. problem for tilskudds-

forvaltningen og avløserlagene i å definere hva som er akutt skade/sykdom.  

Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at det i forskriften for ordningen tas inn en 

avgrensning i avløserlagenes pliktperiode til å stille med arbeidsberedskap i slike krise -

situasjoner til maksimalt 14 dager. Det legges til grunn at produsenter med behov for 

arbeidshjelp i lenger periode enn dette pga. skade og sykdom, innenfor en tidsramme på 

14 dager vil ha tilstrekkelig tid til å skaffe normal avløserbistand. 

7.11  Andre politikkområder 

7.11.1 Fast avsetning til utvikling av IKT-/forvaltningssystemer 

Enkle, robuste og mer brukervennlige elektroniske forvaltningssystemer bidrar til en mer 

effektiv håndteringen av ordningene, både for brukerne og forvaltningen. Søknads-

prosessen vil for en stadig større andel av brukerne bli enklere ved overgang til elek-

tronisk kommunikasjon. Flere gamle systemer er meldt inn som tidstyver fra forvaltningen 

regionalt og sentralt. Etter hvert som systemene blir eldre mangler de også brukerstøtte. 

De siste årene er flere store IKT-prosjekter blitt finansiert over jordbruksavtalen, som 

eStil RMP, eStil PT og "nye Saturn". For å legge til rette for en mer forutsigbar planlegg-

ing og oppfølging av større IKT-prosjekter foreslår Statens forhandlingsutvalg at det 

settes av en fast bevilging over Kap. 1150 post 21 til utvikling av IKT-/forvaltningssyst-

emer for ordninger over jordbruksavtalen. Størrelsen på den faste bevilgningen og hvilke 

prosjekter som skal prioriteres tas opp i de årlige jordbruksforhandlingene. Bevilgningen 

forslås satt til 19 mill. kroner 2017, basert på Landbruksdirektoratets anslag for behov til 

utvikling av eStil PT og nytt forvaltningssystem for LUF m.m., som omtalt nedenfor.  
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7.11.2 Forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) 

Produksjons- og avløsertilskuddene er de viktigste økonomiske virkemidlene for norsk 

jordbruk. Midlene utgjør med sine 9,6 mrd. kroner ca. 2/3 av bevilgningene over jord-

bruksavtalen. Landbruks- og matdepartementet har over lengre tid sett svakheter i 

forvaltningssystemet av disse midlene og har satt i verk en rekke tiltak for å sikre en 

forsvarlig forvaltning av midlene. Riksrevisjonen har ved gjentatte tilfeller rettet kritikk 

mot ulike deler av denne forvaltingen. De har spesifikt rådet departementet til å sette i 

verk egnede tiltak som kan forbedre forvaltningsregimet og kontroll av produksjons-

tilskudd, særlig på kommunenivå. Nytt forvaltningssystem for produksjonstilskuddene er 

et ledd i dette arbeidet. Muligheten for kontroll av de opplysningene i søknaden som 

danner grunnlag for de ulike tilskuddene er et viktig suksesskriterium. Ved biologisk 

produksjon vil det være ulike tidspunkt gjennom året som vil være aktuelle. Innenfor disse 

rammene har Landbruks- og matdepartementet et mål om at systemet skal være så 

fleksibelt og enkelt som mulig. 

Søknadsfristene 

I arbeidet med å utvikle nytt forvaltningssystem har det vært involvering av faglagene i 

jordbruket. I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2015 og møter med LMD og Ldir er 

hensiktsmessigheten av søknads- og telledatoer grundig diskutert. Som følge av denne 

dialogen kom departementet høsten 2015 frem til at 15. mars og 15. oktober er de 

tidspunktene som best ivaretar målene med et nytt forvaltningssystem. For å begrense 

antall frister forslo departementet en samordning av søknadsfrist og registrerings-

tidspunkt, men etter dialogen med jordbruksorganisasjonene blir tilhørende registrerings -

tidspunkter (telledatoer) henholdsvis 1. mars og 1. oktober. Et viktig premiss har vært at 

det skal være én utbetaling av tilskudd, og at denne skal være så tidlig som mulig året 

etter at søknadene har kommet inn, dette fremgår også av Prop. 127 S (2014-2015). 

Til tross for at fristene ikke er forhandlingstema, knyttes det noen kommentarer til disse 

under. De valgte søknadsfristene 15. mars og 15. oktober vil for det første gi et 

representativt bilde av foretakets produksjon gjennom året. Når det gjelder kontroll, har 

det fra flere hold over tid vært reist en problemstilling om hvordan man skal periodisere 

tilskuddet, i hovedsak om tilskuddet virker fremover eller for en historisk periode. Dette 

er praktisert ulikt, og det er eksempler på at svaret endrer seg ut fra hvilket tilskudd man 

vurderer. Dette har resultert i uønskede tilskuddstilpasninger, og departementet mener 

denne åpningen for å utnytte tilskuddssystemet ikke er akseptabel. Det er et selvstendig 

poeng å motvirke slike tilpasninger, og å lage et system som ivaretar likebehandling.  

Det er viktig at en i det nye systemet gjør det klart at tilskuddet gjelder for søknadsåret 

(kalenderåret), med utbetaling i februar året etter. På denne måten bør det ikke kunne 

oppstå tvil om tilskuddet skal virke fremover eller bakover i tid, og forvaltningen står fritt 

til å kontrollere foretakene på de tidspunkter en finner det mest hensiktsmessig. De to 

valgte søknadsfristene er satt slik at de gir et godt bilde av i hvilken utstrekning foretaket 

driver produksjonen sin innenfor det året det søkes tilskudd for. 
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Fristen 15. mars er også nødvendig fordi det er et av de tidspunktene det er hensiktsmessig 

å telle vinterfôrede sau (før beiteslipp). 

Biologisk produksjon gjør det nødvendig å ha flere søknadstidspunkt i løpet av året. For å 

imøtekomme ønsker om ikke å få for mange frister, ble det lagt opp til at arealopplys-

ningene skulle registreres 15. mars, men at disse kunne endres frem til 15. juni dersom 

faktisk produksjon ble en annen. Det har vært reist en del innvendinger mot dette. 

Formålet med å foreslå tidlig frist for opplysninger om arealbruken var at det skulle  være 

mulig med fysiske kontroller i vekstsesongen etter at det var søkt om tilskudd.  

Etter en avveiing av ulike hensyn og for å legge til rette for et så enkelt system som mulig, 

har departementet kommet frem til at søknadsfristen for areal settes til samme tidspunkt 

som for husdyr- og beitetilskudd, dvs. 15. oktober. Kontrollen ivaretas ved at tilskudds-

forvalter (kommunene) har et ansvar for å gjennomføre en kontinuerlig kontroll gjennom 

året. Det betyr at kommunen kan kontrollere arealer i drift når som helst i vekstsesongen, 

også før brukeren har levert søknad, og at opplysningene fra denne kontrollen kan 

benyttes til å kontrollere om det er grunnlag for det som rent faktisk blir søkt om. Kontroll 

i vekstsesongen vil særlig være knyttet til at arealbruken er i samsvar med krav til vanlig 

jordbruksproduksjon, og at for eksempel innmarksbeiter blir tilstrekkelig beitet. I tillegg 

til fysiske kontroller i vekstsesongen kan kommunen for eksempel benytte fototeknologi 

og andre digitale hjelpemidler i kontrollen. Søkerne må kunne sannsynliggjøre arealopp-

lysningene gjennom dokumentert salg, og lager av produkter i tillegg til eventuelt eget 

forbruk av fôr. Denne kontrollen vil normalt gjøres på høsten etter at søknadsprosessen er 

avsluttet.  

Når det gjelder avløsertilskuddet, må alle foretak levere søknad innen 15. oktober, men 

foretak som ikke allerede har nådd sitt maksimale grunnlag for refusjon av avløsnings-

utgifter gis anledning til å etterregistrere disse frem til registreringsfristen 10. januar året 

etter at avløsningen har funnet sted. Det er ønskelig at avløsertilskuddet betales ut 

samtidig med resten av produksjonstilskuddet. Dersom forvaltningen skal kunne klare å 

behandle alle søknadene i tide, er det avgjørende at en kan starte å behandle en større 

andel av søkermassen allerede etter søknadsfristen i oktober. Andelen som kan søke i 

oktober anses å være høy, da andelen som oppnår maksimal refusjon i dag er i overkant av 

80 pst. og samlet utbetaling av tilskudd i mange år har utgjort 93–95 pst. av det som 

maksimalt kan oppnås på grunnlag av dyretallet. 

Det foreslås at søknadsfristene i det nye systemet skal være absolutte. Videre foreslås det 

at det skal være mulig å rette feil i søknadene i inntil 14 dager etter søknadsfristene den 

15. mars og 15. oktober uten at dette får økonomiske konsekvenser for søker. Det vil si at 

dagens trekk på 1 000 kroner per dag ved forsinkelser faller bort. Det legges til grunn at 

foretakene, som i dag, vil kunne varsles gjennom digitale systemer om at fristene nærmer 

seg. Det vil fortsatt være mulig å dispensere fra fristen i særlige tilfeller, men uavhengig 

av eventuelle varslingsfunksjoner understrekes det at det alltid vil være bondens ansvar å 

søke innen fristen. 

I tilfeller der det er dyrket to ulike kulturer på samme areal i løpet av vekstsesongen, har 

praksis vært at foretaket kan velge hvilken man vil søke tilskudd for. Dette er i dag verken 
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forankret i jordbruksavtalen eller i produksjonstilskuddsforskriften. Det legges til grunn at 

denne praksisen formaliseres i jordbruksavtaleteksten.  

Virksomhetsoverdragelse 

Ved virksomhetsoverdragelser mellom de to søknadstidspunktene vil både overdragende 

og overtakende foretak motta tilskudd for det de hadde på sine respektive registrerings -

tidspunkter (med halv sats). For øvrig vil foretakene ved overdragelser i løpet av søknads-

året selv måtte avtale hvordan tilskudd skal kobles til en eventuell kjøpesum og ellers 

eventuelt fordeles tilskuddene seg imellom som en privat transaksjon. Når det gjelder 

areal, vil det således være den som disponerer arealet på registreringstidspunktet 

1. oktober som kan søke ved søknadsfristen 15. oktober, mens det for tilskudd til vinter-

fôrede sauer vil være den som disponerte dyrene ved søknadsomgangen i mars som er 

berettiget tilskudd.  

Avløsertilskuddet skal beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av antall dyr foretaket 

disponerte 1. mars og 1. oktober. Ved virksomhetsoverdragelser er det også det enkelte 

foretaks gjennomsnitt av antall dyr per 1. mars og 1. oktober som legges til grunn for 

beregning av tilskudd. Ved virksomhetsoverdragelse rundt midten av året kan foretak 1 i 

prinsippet ha nådd avløserutgifter tilsvarende sin beregnede maksrefusjon før 

overdragelsen finner sted, mens foretak 2 oppnår avløserutgifter tilsvarende sin beregnede 

maksrefusjon i løpet av andre halvdelen av året. I disse tilfellene vil det være rimelig at 

begge foretakene får dekket sine utgifter innenfor hvert enkelt foretaks maksimalrefusjon. 

Det samme vil gjelde for et foretak som starter opp midt i året.  

Det legges videre opp til at det for noen dyregrupper hentes data fra Landbruksdirektora-

tets register over slakteleveranser. Det er i denne forbindelse viktig å understreke foreta-

kenes eget ansvar for at opplysningene som ligger til grunn for utbetalingene er korrekte. 

Det varsles nå at det i omleggingsåret 2017 kan bli aktuelt å utsette noen frister.  

Tilskudd for dyr på beite 

I forberedelsene til det nye forvaltningssystemet har departementet lagt til grunn at man 

skal søke om beitetilskudd ved søknaden 15. oktober. For beitetilskuddet skal produsenten 

oppgi antall dyr som har oppfylt kravet til henholdsvis 12 uker og 16 uker på beite. I okt -

ober vil man ha betydelig mer kunnskap om antallet dyr som har oppfylt beitekravet enn 

man har i dagens system, hvor søknaden må leveres i august. Så lenge man ikke vet tids-

punktet for tapet, vil det alltid være problematisk å anslå presist om dyret oppfylte de 

respektive beitekravene. Dette er imidlertid først og fremst knyttet til tap på utmarksbeite.  

For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det lagt opp til at man i søknads-

omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra 

utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det være minimum 5 uker. Tilskuddsgrunn-

laget blir gjennomsnittet av disse tallene. Siden man i begrenset grad har informasjon om 

tapstidspunkt, er dette vurdert som det beste utmålingsgrunnlaget vi har.  


