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Til avtalepartene 

Jordbruksforhandlinger 2023   
Den generelle økonomien i jordbruket må styrkes. Det er viktig at bøndene har en så forutsigbar 
økonomi og arbeidshverdag som mulig. Bøndene sin arbeidsdag er lang og ofte krevende, og for 
mange er det en kamp å få endene til å møtes. Våre erfaringer viser at mange bønder ikke ser seg råd 
til å prioritere ferie og fritid. Mangel på fri over lang tid kan gjøre noe med bonden si helse, som i neste 
omgang kan føre til større etterspørsel under landbruksvikarordninga. 

Styrker en økonomien i landbruket, styrker en også velferden til bonden og dyrene. Bedre økonomi 
skaper jevnere etterspørsel etter avløsing, og vil og gjøre det lettere å beholde den kvalifiserte 
avløseren.  

I tillegg til fornuftige forskrifter er det viktig at velferdsordningene har en god økonomisk innretting 
og utvikling. Økonomien i landbruksvikarordningen må styrkes for å gi rom for forebyggende arbeid 
og gratis hjelp ved alvorlige kriser. Tilskottet må være slik at Landbrukstjenesten kan levere stabil og 
høyt kvalifisert arbeidskraft til bonden. Dette krev at Landbruksvikarene har en lønn som gjør det 
attraktivt å arbeide som landbruksvikar. 

Våre regneeksempel er basert på fremforhandlet minstelønnstariff mellom partene i arbeidslivet. 
Kostnaden til kvalifisert arbeidskraft er i mange tilfelle høyere enn dette. 

Prioriterte punkt 
1. Tilskudd 

Tilskuddene må være av en størrelse som gjør at bonden er sikret stabil og høyt kvalifisert 
arbeidskraft. På kort sikt må vi opp på nivået som står i kulepunktene under, og tilskuddet må 
følge kostnads- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.  

• Tilskudd per dag ved sykdom må økes til minimum kr. 2.500, - 

• Tilskudd ved ferie og fritid må økes til minimum kr. 200.000, - 

• Ekstra avløsertilskudd som blir utbetalt til nye bønder i oppstartsåret med krav om 
dokumentasjon.  

2. Sykdomsavløsing – avkortning mot annen inntekt må fjernes 

• Primært bør samordning av tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv. med 
lønnsinntekter avvikles, slik at lønnsinntekter blir likestilt med andre 
næringsinntekter.  

• Sekundært bør de første 16 dagene i en sykdomsperiode være uten noen form for 
fradrag for andre inntekter. 

 

3. Styrke landbruksvikarordningen. 
• Tilskuddsrammen pr. årsverk må økes. Dette tilskuddet har siden innføringen av 

ordningen i 2008 i gjennomsnitt økt med 1,08 % pr. år.   
• Få på plass en «krisepott» som blir forvaltet av Statsforvalteren. 

 

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 



Vedlegg 
 

Side 2 

 

Tilskudd 
For å dekke kostnadene må tilskudd pr. dag under ordningen avløsing ved sykdom økes til minimum 
kr. 2.500, -.  

• Når det gjelder avløsing under sykdom er den reelle lønnskostnaden etter minstetariff i 2022 
kr. 2.154,75,-1 pr. dag og tilskuddet er kr. 2.100, - pr. dag. Dette medfører en egenandel pr. dag 
(hverdag)på kr. 54,75,-, bare på ordinær minstelønn. Ofte så vil andre kostnader som overtid, 
helgetillegg og kjøring komme i tillegg. Ved langvarig sykdom medfører dette en stor 
økonomisk belastning i tillegg til selve sykdommen. 

For å gi ett bedre tilbud om ferie og fritid innen jordbruket, må tilskudd til avløsing ved ferie og fritid 
økes til minimum kr. 200.000, -.  

• Timeprisen bonden måtte betale for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2022 var kr. 
287,302, inklusive påslag. En bonde med maks tilskudd på kr. 96.580, - fikk da ferie- og 
fritidsavløsing i ca. 336 timer eller i underkant av 45 dager.  Vi ønsker at tilskuddet skal dekke 
minimum en helg fri i måneden, i tillegg til fem ferieveker. Etter tariff vil lønn for arbeid for fri 
en ukedag koste kr. 2.154,75,- og fri en helgedag koste kr. 2.693,40,-3. I tillegg vil ofte andre 
kostnader som kjøring komme i tillegg. 

Sykdomsavløsing – avkortning mot annen inntekt må fjernes 
Til jordbruksforhandlingene i 2019 la Landbruksdirektoratet (LD) fram Rapport 18/2019 om 
konsekvenser av å avvikle samordning mellom tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv. og 
jordbrukers lønnsinntekt. Vi mener at LD sin konklusjon om at fradrag for lønn fører til en vriding av 
tilskudd fra NAV til jordbruksavtalen er misvisende, da denne forutsetter at bonden leier inn like mye 
avløsing uavhengig av tilskudd. 

• Primært bør samordning av tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv. med 
lønnsinntekter avvikles, slik at lønnsinntekter blir likestilt med andre 
næringsinntekter.  

• Sekundært bør de første 16 dagene i en sykdomsperiode være uten noen form for 
fradrag for andre inntekter. 

 

Styrke landbruksvikarordningen  
Pr. i dag er dette tilskuddet for lite til å drifte ordningen. For å ha en god beredskap og stabilitet for de 
som jobber som landbruksvikarer, må tilskuddet økes.  
I tillegg ønsker vi å få på plass en «krisepott» som blir forvaltet av Statsforvalter. Mattilsynet og andre 
myndigheter kommer fra tid til annen med forespørsel til NLT om hjelp ved akutte kriser på 
gardsbruk. I slike situasjoner kan det være utfordrende for NLT å få betaling direkte fra bonden i 
etterkant av oppdraget. I slike situasjoner bør en kunne søke direkte til Statsforvalter og få dekket 
utgiftene fra «krisepotten» 

Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
 
(sign) 
Inge Martin Karlsvik 
Styreleder 

 
1 Kr. 287,30 pr. time x 7,5 timar 
2 Minstelønn pr. time kr. 210,19. Sosiale kostnader, forsikring med mer 36,7 % 
3 Tillegg for helg etter allmenngjort tariffavtale er 25 % 


