
 

Til avtalepartene 

 

Velferdsordningene består av følgende ordninger; 

Avløsning ved ferie og fritid  

Avløsning ved sykdom  

Landbruksvikarordningen 

Sykepengeordningen 

Tidligpensjon 
 

Alle ordninger er like viktige for bonden. Akutt beredskap ved sykdom og krise blir primært dekket 
gjennom Landbruksvikarordningen. I Landbrukstjenestene utgjer dette ca. ⅓ av behovet for 
beredskap, så det er nødvendig at alle ordningene fungerer etter intensjonen. 
Landbruksvikarordningen kan med enkle grep gjøres bedre ved mer fleksibilitet. 
 
Den største budsjettposten er satt av til avløsertilskudd ved ferie og fritid. Det er essensielt at 
gårdbruker benytter tilskuddet til å ta seg fri fra arbeidet, og overlate dette til andre. Om 
tilskuddet blir benyttet til kjøp av andre tjenester enn ferie/fritid, av økonomiske årsaker, kan 
dette etter hvert gå ut over både bondens og dyrenes velferd. 
 
I tillegg til gode rammevilkår er det nødvendig at tilskuddet følger kostnadsutviklingen. På sikt så 
bør det være et mål at makstilskuddet ved ferie/fritid blir knytt opp mot 1 G, og at maks dagsats 
ved sykdom blir sett til 2% av 1 G. 
 
 
 
Prioriterte punkt 

1. Utvikling av Landbruksvikarordningen 
a. Avvikle kravet om at eventuelt overskudd i ordningena ett år skal betales tilbake 

eller motregnes mot tilskuddet neste år, for å gi landbrukstjenestene muligheten til 
å bygge opp en god beredskap under landbruksvikarordningen. 

b. Fjerne grensen på hvor mye landbrukstjenestene som mottar tilskudd kan bruke til 
administrasjon, opplæring og rekruttering, som i dag er på kr. 40.000,- per årsverk.  

2. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen. De ulike tilskuddene har et etterslep i forhold til 
kostnadsutviklingen og bør justeres for dette etterslepet og etter den tid følge 
kostnadsutviklingen. Ved å knytte tilskuddet til G vil en ha en automatisk utvikling av 
tilskuddene fra år til år. 

a. Tilskudd ved ferie og fritid bør økes til kr. 87.000,- for å ta igjen kostnadsutviklingen 
b. Tilskudd per dag under sykdom bør økes til kr. 1.875,- for å ta igjen 

kostnadsutviklingen 
3. Tilknyttingskrav til foretaket ved tilskudd til sykdom mv. 

a. Kravet om ein ½ G i næringsinntekt blir fjernet 
b. Samboere likestilles med ektefelle  

 
 


