
 

 

Til avtalepartene 

Jordbruksforhandlinger 2019               

Velferdsordningene består av følgende ordninger; 

Avløsning ved ferie og fritid  

Avløsning ved sykdom  

Landbruksvikarordningen 

Sykepengeordningen 

Tidligpensjon 
 

Alle ordninger er like viktige for bonden. Velferdsordninger må sees under ett. Endringer i 
regelverket innen en ordning kan få betydning for de andre ordningene. 

Landbrukstjenestene har ansvaret for akutt beredskap ved sykdom og krise. Dette blir primært 
dekket ved tildelte årsverk i Landbruksvikarordningen. I Landbrukstjenestene utgjør dette ca. 35-
40 % av det totale behov for beredskapsavløsning.  

Landbrukstjenestene tilbyr en trygg og enkel forvaltning av velferdsordningene, etter bonden sitt 
eget ønske. 

Den største budsjettposten er satt av til avløsertilskudd ved ferie og fritid. Vi mener at det er 
avgjørende at bevilgningene til velferdsordningene blir benyttet i henhold til formålet med 
ordningen. At bonden tar seg fri medvirker positivt på antall tilfeller av dyretragedier og alvorlige 
ulykker i landbruket. Det vil være negativt for omdømmet både til bevilgende myndigheter og 
næringen selv dersom bevilgningen til velferdsordningene i mindre grad bidrar til at bonden tar 
seg fri. 

 

Prioriterte punkt 

1. Beredskap ved sykdom 
En forutsetning for å kunne tilby beredskap ved sykdom og kriser er at 
landbrukstjenestene har kompetent arbeidskraft tilgjengelig til enhver tid. For å oppnå 
dette er vi avhengig av forskrifter som legger til rette for gode velferdsordninger.  

2. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen 
De ulike tilskuddene har et etterslep i forhold til kostnadsutviklingen og må justeres for 
dette, og etter den tid følge kostnadsutviklingen.  

• Tilskudd ved ferie og fritid må økes til kr. 90.000,-. 

• Tilskudd per dag under sykdom må økes til kr. 1.900,- 

3. Samordning med andre næringsinntekter ved sykdomsavløsning 

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

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

 
Se vedlegg for mer utfyllende informasjon 



 Vedlegg 

Beredskap ved sykdom 
En forutsetning for å kunne tilby beredskap ved sykdom og kriser er at landbrukstjenestene har 
kompetent arbeidskraft tilgjengelig ved behov. For å oppnå dette er vi avhengig av forskrifter som 
legger til rette for gode velferdsordninger. 

Det er de siste årene gjort en del forskriftsmessige endringer som har medført større utfordringer 
for landbrukstjenestene si oppgave med å tilby og opprettholde beredskap ved sykdom og kriser. 
Varierende fra år til år viser det seg at ca. 60-65 % av beredskapen ved sykdom må dekkes inn 
utenom landbruksvikarordningen. Det er den samme arbeidskraften som blir brukt ved ferie- og 
fritidsavløsning som også brukes ved ordinær sykdomsavløsning. Vi er derfor avhengig av jevn 
sysselsetting av arbeidskraften ved ferie/fritid for å ha kompetent arbeidskraft tilgjengelig til 
beredskap. 

Ved forskriftsendring i 2015 gikk man vekk fra kravet om et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold for 
å kunne benytte seg av avløserordningene. Erfaringer så langt viser at det blir brukt mindre midler 
til «tradisjonell» ferie- og fritidsavløsning enn tidligere. Dette fører til færre sysselsatte i 
velferdsordningene og går dermed utover beredskapen. 

Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen 
For å ta igjen etterslepet i forhold til kostnadsutviklingen må tilskuddet til avløsning ved ferie og 
fritid økes til minimum kr. 90.000,-.  

o Antall dager/timer ferie og fritid en bonde får for tilskuddet er kraftig redusert da 
utviklingen på tilskuddet ikke følger kostnadsutviklingen. Timeprisen bonden måtte betale 
for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2018 var kr. 255,601, inklusive sosiale utgifter, 
forsikringer og administrasjon. En bonde med maks tilskudd på kr. 78.700,- fikk da ferie- og 
fritidsavløsning i ca. 308 timer eller ca. 41 dager. I 1998 kostet arbeidskraften kr. 137,702 i 
timen, og maks tilskudd var kr. 48.000,-. Samme bonden fikk da ca. 348,5 timer eller ca. 46 
dager ferie- og fritidsavløsning for tilskuddet. 

For å ta igjen deler av etterslepet i forhold til kostnadsutviklingen må tilskuddet pr. dag i 
ordningen avløsning ved sykdom økes til minimum kr. 1.900,-.  

o Når det gjelder avløsning ved sykdom var den reelle kostnaden etter minstetariff i 2018 kr. 
1.917,-3 pr. dag, mens tilskuddet var kr. 1.555,- pr. dag. Dette fører til en egenandel pr. dag 
på kr. 362,-. Ved langvarig sykdom medfører dette en stor økonomisk belastning i tillegg til 
sykdommen. 

Samordning med andre inntekter ved sykdomsavløsning 

Under fjorårets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at Landbruksdirektoratet utreder 
konsekvensen av å avvikle samordningen av tilskudd ved avløsning ved sykdom og fødsel mv. mot 
lønnsinntekter, slik at en likestiller lønnsinntekter med andre næringsinntekter. 

Dette er en avvikling som vi ønsker, da vi ser at mange bønder i dag ikke oppnår rett på tilskudd 
under avløsning ved sykdom. Om det ikke er mulig å få til en total avvikling så ønsker vi minimum 
at de 16 første dagene av en sykdomsperiode skal være uten noen form for fradrag for andre 
inntekter.    
 
Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
 
Harald Lie 
Styreleder 
                                                 
1 Minstelønn pr. time kr. 186,98. Sosiale kostnader, forsikring med meir 36,7 % 
2 Lønn pr. time kr. 103,05. Sosiale kostnader, forsikring med meir 33,6 % 
3 Kr. 255,60 pr. time x 7,5 timar 


