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Til landbruksforvaltningen i kommunen.
Tilskudd til avløsning ved sykdom og tilbud om landbruksvikartjenester er aktuelt for tiden og vi ønsker en god dialog med
kommunene om dette. Hold oss oppdatert om aktuelle og nye problemstillinger. Send spørsmål til
fmnopost@fylkesmannen.no og gjerne med kopi til meg. Vi svarer så raskt vi kan og videresender det vi ikke kan svare på
til Landbruksdirektoratet. (De ønsker at dette skal gå via Fylkesmennene, for å dempe trykket på direktoratet.)
Per i dag gjelder de vanlige reglene for tilskuddsordningen, men praksis kan bli endret og dere bør holde dere oppdatert om
informasjonen på Landbruksdirektoratets nettside om tilskudd til avløsning ved sykdom. Siste nytt på siden er at vilkåret
om sykemelding fra lege gjelder som vanlig, men at lege kan sykmelde etter telefonkonsultasjon.
Vær oppmerksom på at stengte skoler og barnehager ikke gir grunnlag til å innvilge tilskudd til avløsning ved sykdom.
Nærings- og fiskeridepartementet skriver i brev 14. mars til fylkesmennene at barn av kritisk personell i blant annet
verdikjeden for matvareforsyning skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Her fremgår det at
personer som arbeider i husdyrproduksjon omfattes av dette. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal
gjelde for.
Landbruksvikartjenester i hele fylket
Når det gjelder landbruksvikartjenester, kan dere være oppmerksom på at landbrukstjenestene/avløserlagene i fylket får
tilskudd for å yte landbruksvikartjenester i kommunene. Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med plante- eller
husdyrproduksjon får tilgang på kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner. Avløserlaget skal ha
tilstrekkelig beredskap til at de kan tilby hjelp til foretak som driver husdyr- eller planteproduksjon i forbindelse med
sykdom eller krise. Plikten er avgrenset til 14 dager per tilfelle.
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland dekker disse kommunene:
Narvik, Lødingen, Evenes, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy.
Landbrukstjenester Salten og Lofoten dekker disse kommunene:
Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Fauske, Sørfold, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Flakstad, Vågan og Vestvågøy.
Helgeland landbrukstjenester dekker disse kommunene:
Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Herøy, Leirfjord, Alstahaug, Dønna, Sømna og Vega.
Brønnøy landbrukstjenester dekker
kommunene Brønnøy og Vevelstad.
Namdal landbrukstjenester dekker
Bindal kommune.
Kontakt med hvis der ehar spørsmål om noe av dette.
Kopi sendes landbrukstjenestene, til orientering.
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