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9 Velferd 

Gode beredskapsløsninger ved sykdom er viktig for næringa. Muligheten til ferie og fritid 
på linje med andre grupper i samfunnet er avgjørende for rekruttering og likestilling. De 
siste årene har partene prioritert en økning i satsene for avløsning ved ferie/fritid og 
sjukdom, men fortsatt er det et etterslep fra tidligere år. Når tilskuddene ikke har samme 
utvikling som lønns- og prisutviklingen, vil verdien av tilskuddet bli dårligere. Bonden får 
mindre fritid og større egenandel ved sjukdom. Det er viktig at velferdsordningene holder 
tritt med kostnadsutviklingen ellers i samfunnet. 

9.1 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, Dette har både en dyrehelsemessig, en 
velferdsmessig og en næringsmessig begrunnelse. Ordningen er også viktig for 
rekrutteringen.  
 
Utgiftene til avløsning under sjukdom er kr 1 698 per dag. For 2013 er maksimal dagsats  
1 500 kroner per dag. Dersom landbruksvikaren ikke er tilgjengelig, blir bondens 
egenandel 198 kroner per dag. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sjukdom må 
dekke en større andel av avløserutgiftene. Dette er ikke minst viktig for langtids-
sykmeldte gårdbrukere. Det foreslås derfor å øke maksimal dagsats med 100 kroner 
per dag fra 1 500 til 1 600 kroner per dag.  
 
I jordbruksoppgjøret for 2013 drøftet partene mellom annet ulike sider ved 
sykdomsavløsning, og SLF har i sin rapport ”Vurdering av særskilte tema innenfor 
velferdsordningene” (SLF-rapport 11/2014) gjennomgått tre ulike temaer innen 
velferdsordningene: 
• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. – utvidelse av rettighetene til 

sykdomsavløsning ved barns sykdom 
• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. – bruk av ektefelle/samboer til avløsning ved 

akutt sykdom/skade 
• Gjennomgang av dispensasjonspraksis i ordningen med tidligpensjon i landbruket 

For samtlige av de tre temaene konkluderer SLF med at ordningen vil ha lite omfang og 
føre til komplisert regelverk og mer byråkrati. SLF skisserer også at en løsning kan være at 
lege sykemelder foreldre ved barns sykdom, slik at foreldre da vil kunne ha rettighet til 
tilskudd til avløsning gjennom sin egen sykmelding.  
 
Det er viktig å sikre at unge ser landbruket som ei attraktiv næring. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg krever at næringsdrivende må ha rett til å søke tilskudd for inntil 
10 dager i året ved egne barns sjukdom for barn under 12 år. Barns sjukdom må 
dokumenteres med legeattest. 

9.2 Avløsning ved ferie og fritid 
I 1999 var maksimalt tilskudd på 48 000 kroner og dekket 46 dager med ferie- og 
fritidsavløsning. I dag er maksimalsats på 72 000 kroner. På grunn av lønnsutviklinga 
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dekker maksimaltilskuddet i dag 42,5 dager med ferie- og fritidsavløsning. Utviklingen 
ellers i samfunnet har gått motsatt vei. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er 
viktig å ha gode ordninger som sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid. For å 
få en velferdsutvikling mer på linje med andre i samfunnet, går forhandlingsutvalget 
inn for at alle tilskuddsatser og maksimalbeløp økes med 4,5 prosent til maksimalt kr 
75 300.  
 
SLF foreslår i sin rapport ”Forslag til endringer i forvaltningsregimet for produksjons-
tilskudd og avløsertilskudd” (SLF-rapport 14/2014) å fjerne dokumentasjonskravet til 
ferie- og fritidsavløsning. Fordelen ved dette er mindre byråkrati. Dokumentasjonskravet er 
på den annen side med på å legitimere ordninga, og det vil være uheldig at ferie- og 
fritidstilskuddet blir et generelt tilskudd, dersom dette går til ordinær drift, og ikke bidrar 
til at bonden tar seg tid til fritid og ferie. Tilgangen til en velfungerende avløserordning er 
viktig for rekruttering og likestilling. Ved å fjerne dokumentasjonskravet vil midlene også 
måtte flyttes fra grønn til blå støtte i WTO-avtalen. Jordbrukets forhandlingsutvalg 
krever at dokumentasjonskravet for ferie- og fritidsavløsning opprettholdes. 

9.3 Landbruksvikarordningen 
Ved at maksimal dagsats ved sjukdomsavløsning foreslås økt med 100 kroner, fra 1500 til 
1600 kroner per dag, foreslår forhandlingsutvalget å øke egenandelen for brukeren 
tilsvarende. Dette vil kompensere for avløserlagenes stadig økende lønnsutgifter med 
nærmere 20 000 kroner per årsverk.  

9.4 Tidligpensjonsordningen  
Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere har som mål å øke rekrutteringen til næringa. 
Med ordningen blir det enklere å framskynde generasjonsskiftene. Satsene har stått i ro i 
fem år. Antallet tidligpensjonister har gått ned de siste årene. Det skyldes reduksjon i antall 
foretak i jordbruket kombiner med at jordbruksinntektens andel av brukerens totale 
inntekter er redusert over tid.  
 
Forhandlingsutvalget legger til grunn at også de som mottar tidligpensjon for 
jordbrukere skal ha en utvikling i sosiale vilkår på linje med samfunnet for øvrig. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10 000 kroner 
fra 100 000 til 110 000 kroner for enbrukerpensjon og fra 160 000 til 170 000 kroner 
for tobrukerpensjon.  


