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9 Velferd og rekruttering 
 

9.1 Velfungerende velferdsordninger er viktig for næringa 
Husdyra trenger daglig stell også i helger, helligdager og skoleferier. Bonden har en jobb som 
må gjøres 365 dager i året. Sikker tilgang til avløsertjenester, og økonomisk trygghet ved 
sykdom, er av stor betydning for så vel dyrevelferden som for bonden. Velferdsordningene 
skal gi bønder mulighet til ferie og fritid på lik linje med andre grupper i samfunnet. Det er 
ikke minst viktig for unge som vurderer å gå inn i næringa. En styrking av velferdsordninger 
er både et rekrutterings- og likestillingstiltak. 

Ved behandlingen av jordbruksmeldinga viser en samlet komite til behandlingen av 
jordbruksoppgjøret 2015 der det slås fast at «det er avgjørende at utøverne i landbruket skal 
kunne ha sosiale vilkår på linje med andre grupper». Komiteen viser videre til 
«[..]sammenheng mellom tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløser ved 
sykdom og fødsel».  
De siste årene er ikke satsene i velferdsordningene økt i takt med kostnadsutviklingen. Det 
har gitt bønder reduserte muligheter for ferie og fritid eller avløsning ved sykdom. Dette kan 
utfordre både den fysiske og psykiske helsen til de som driver i jordbruket.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at velferdsordningene er av stor 
betydning for næringa. Det er viktig at ytelsene i velferdsordningene følger 
kostnadsutviklingen ellers i samfunnet.  

 Avløsning ved sjukdom m.m. 
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket ved 
sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Den er viktig for rekruttering generelt, og spesielt 
for å bidra til at kvinner velger landbruk. Ordningen er særlig viktig ved langvarig sykdom. 
Næringskomiteen «mener at tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel er en viktig ordning, 
og støtter at denne videreføres». 
Et grunnvilkår er krav til næringsinntekt på ½ G fra jordbruk/gartneri. Tilskuddet samordnes 
med: 

• Offentlige ytelser ved sykdom, uførhet og fødsel 
• Lønn, men ikke annen næringsinntekt 
• Alders- og uførepensjon, offentlig og privat pensjon mv. 
• Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 

Både samordningsregelen og kravet til næringsinntekt er drøftet i tidligere 
jordbruksforhandlinger. Samordningsregelen oppleves som komplisert både for bonden og 
forvaltningen. Landbruksdirektoratets rapport (34/2015) drøfter tiltak som kan forenkle og 
målrette ordningen. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet ikke skal 
samordnes med andre ytelser. For å dekke økte kostnader dette medfører foreslår 
forhandlingsutvalget at bevilgningen økes med 20 mill. kroner.   
I jordbruksoppgjøret 2016 ble partene enige om at Landbruks- og matdepartementet skulle 
sende 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. I 
påvente av dette arbeidet har departementet i brev av 16. januar 2017 til Landbruks-
direktoratet klargjort dispensasjonsvilkårene i bestemmelsen om krav til næringsinntekt. 
Departementet legger til grunn at alle som oppfyller det skattemessige kriteriet og driver 
jordbruk eller gartneri kan innvilges dispensasjon. Dette kriteriet, samt personens tilknytning 
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til foretaket oppfylles gjennom at foretaket leverer næringsoppgave for virksomheten. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter presiseringen av dispensasjonspraksis.  
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sykdom må dekke en 
større andel av avløserutgiftene. Dette er spesielt viktig for langtidssykemeldte. 
Maksimal dagsats foreslås derfor økt med 70 kr per dag fra 1530 til 1600 kroner per 
dag. Dette gir et økt bevilgningsbehov på 6,5 mill. kroner. 

 Sykepengeordningen 
Gjennom en kollektiv modell sikres jordbrukere 100 prosent av sykepengegrunnlaget etter 16 
dager i den offentlige sykepengeordningen. Ordningen gjelder alle jord- og skogbrukere som 
oppfyller minstekravet til næringsinntekt. Som følge av lavere grunnlag ble avsetningen til 
ordningen redusert fra 88 til 73 mill. kroner i jordbruksavtalen for 2016.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener sykepengeordningen må videreføres. Det 
avsettes 73 mill. kroner til ordningen. 

 Avløsning ved ferie og fritid 
Avløsning til ferie og fritid er bærebjelken i velferdsordningene, og er viktig for rekruttering 
til næringen. Ferie og fritid er har stor betydning med tanke på likestilling til andre grupper i 
samfunnet og er sykdomsforebyggende. Maksimalt tilskudd dekker stadig færre dager med 
avløsning. Fra 1998 er dette antallet redusert med 6 dager. Utviklingen ellers i samfunnet har 
gått motsatt vei med flere feriedager. Jordbrukets forhandlingsutvalg fastslår at det er 
viktig å ha gode velferdsordninger som sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid. 
Regjeringen har i jordbruksmeldinga foreslått å avvikle tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid. Næringskomite skriver følgende i innstillingen til jordbruksmeldinga: «Komiteen har 
merket seg motstanden mot forslaget under komiteens høring. Komiteen viser til at det under 
høringen ble hevdet at forslaget kan bidra til et mindre seriøst arbeidsliv, omfordelings-
effekter, svekket rekruttering og å begrense Norges handlingsrom i WTO. I innstillingen til 
jordbruksoppgjøret 2014 (Innst. 285 S (2013–2014)) sier en samlet næringskomite: Komiteen 
viser til at avløserordningen er viktig for å bidra til at avløserlag og jordbruksforetak fortsatt 
skal ha tilgang på arbeidskraft og god kompetanse og erfaring. Komiteen går derfor mot 
forslaget om å avvikle tilskuddet. Komiteen mener at avløserordningen til ferie og fritid må 
utvikles slik at den i størst mulig grad bidrar til formålet som er ferie og fritid. Dette må 
gjennomføres på en måte som ikke bidrar til mer byråkrati. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at ordningen med tilskudd til avløsning 
ved ferie og fritid opprettholdes. Satsene økes med 5 prosent. Maksimalt tilskudd øker 
da med 3.700 kroner pr foretak til 77.900 kroner. 

 Landbruksvikar  
Landbruksvikarordningen gir en trygghet til hver enkelt bonde. Å ha vikarer med høy 
kompetanse er en trygghet til brukeren og en sikkerhet ved sykdom og ulykker. Norske 
Landbrukstjenester (NLT) tok i 2008 over forpliktelsen med å stille beredskap ved sykdom. 
Tilskuddet per årsverk til landbruksvikartjenesten er i dag 270 200 kroner og er ikke endret 
etter 2008. Tilskuddet i ordningen har mao ikke fulgt kostnadsutviklingen. Dette har delvis 
blitt kompensert ved en økning i dagsats sykdom.  

Når regelverket samtidig har åpnet opp for at andre aktører kan selge tjenester innenfor 
velferdsordningene, uten den samme plikten til å stille beredskap ved sykdom, svekkes 
grunnlaget for at NLT kan stille beredskap gjennom landbruksvikarordningen.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at en god landbruksvikarordning med riktig 
kompetanse er viktig for bonden og skaper en trygghet i hverdagen. Tilskuddet foreslås 
økt til 290 000 kroner per landbruksvikar. Forhandlingsutvalget viser videre til at økt 
dagsats ved sykdom også gir en positiv effekt for landbruksvikarordningen. 

 Tidligpensjon 
Tidligpensjonsordningen (TPO) skal stimulere til tidligere generasjonsskifter og dermed bidra 
til rekruttering. Regjeringen har foreslått å fjerne ordningen for nye brukere. 
Næringskomiteens flertall «mener at ordningen skal videreføres også for nye 
tilskuddsmottakere». 
Ungdom som skal inn i næringen poengterer at TPO er et viktig virkemiddel. Ordningen er 
også omtalt og vurdert som viktig i rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen for 
Økt rekruttering til landbruket. Den relative andelen som tar del i ordningen er redusert over 
tid. Dette skyldes særlig at ytelsene ikke er justert i takt med inntektsutviklingen ellers i 
samfunnet, og at bondens andel av inntekter utenfor jordbruket øker mer enn inntektene fra 
jordbruket.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av å forbedre ordningen slik at flere blir 
berettiget TPO. Forhandlingsutvalget foreslår at:  
a) Referanseinntekten knyttes til folketrygdens grunnbeløp (1 G). 
b) Kravet om at referanseinntekten må utgjøre minst 67 % av samlet inntekt fjernes.  
c) Kravet om at 25 % av referanseinntekten må komme fra jordbruk/gartneri fjernes. 
d) Forvaltningen av ordningen flyttes til Landbruksdirektoratet. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10 000 kroner fra 
100 000 kroner til 110 000 kroner for en enbrukerpensjon og fra 160 000 kroner til 170 
000 kroner for tobrukerpensjon.  
Tidligpensjon kan ikke kombineres med gjenlevendepensjon. Gjenlevendepensjon skal sikre 
inntekt for gjenlevende ektefelle, og kan kombineres med alminnelige lønnsinntekter. Når 
tidlig- og etterlattepensjon dekker ulike behov, samt at gjenlevendepensjon lar seg kombinere 
med andre lønnsinntekter, kan det fremstå som både urimelig og uforståelig at ordningene 
ikke kan kombineres.  

Erfaring viser at den enkelte ikke nødvendigvis reflekterer over at ytelsene ikke lar seg 
kombinere siden dette ikke fremstår som logisk sett i lys av ordningenes ulike formål. Det er 
heller ikke slik at NAV opplyser om dette når det søkes om pensjon. Dette fordi tidligpensjon 
ikke finansieres av folketrygden, men over jordbruksoppgjøret og håndteres av 
landbruksforvaltningen. Videre er det problematisk at utbetalt tidligpensjon ofte kan overstige 
utbetalt etterlattepensjon. Kravet om tilbakebetaling oppleves derfor ekstra urimelig. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at utbetaling av tidligpensjon og 
etterlattepensjon kan ytes for samme tidsrom.   
 

9.2 Rekruttering og kompetanse 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at forutsigbare rammevilkår, gode 
inntektsmuligheter og investeringsordninger, samt velfungerende velferdsordninger er 
avgjørende for at ungdom velger landbruk og matproduksjon som yrke. Landbruk er ei 
kunnskapsnæring. Det er behov for gode utdanningsmuligheter, både tradisjonell 


