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Arkivsak: 19/849   

Sakstittel:  SØKNAD AVLØSERUTFORDRING LAKSEFJORD BONDELAG 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling. 

Begrunnelse: 

Rådmannen har familiær tilknytning til en av søkerne. 

 

 

Saksutredning: 
Laksefjord bondelag søker om kommunal støtte til delfinansiering av en stilling som 
landbruksavløser. 
Det søkes om et årlig bidrag over en 5-års periode med en øvre årlig ramme på inntil kr 300.000.- 
 
Bøndene, dvs 3 bruk, har i en periode på ca 25 år hatt en fast tilsatt avløser i 100% stilling. 
Deler av lønna er innhentet som statlige midler. For 2019 utgjør dette ca 230.000.- 
En avløser har en minste tarifflønn på ca 280.000.- 
 
Avløseren som har vært ansatt de siste 15-årene har nå sagt opp og flyttet. Det har da vist seg 
vanskelig å rekruttere ny avløser, noe man antar har sammenheng med et lavt lønnsnivå for 
stillingen. 
For å få stillingen besatt må sannsynligvis lønnsnivået oppjusteres til rundt kr 400.000.- pr år. 
 
For å oppnå dette har søkeren skissert en løsning der kommunen bidrar med et lønnstilskudd på 
inntil kr 300.000.- pr år. 
Dette tilskuddet  vil da variere ut fra  hvor mange bruk som ønsker å delta i ordningen. 
 

- Ett bruk:  300.000.- 
- To bruk:  244.000.- 
- Tre bruk:  166.000.- 
- Fire bruk:    88.000.- 

 
Avløsertjenesten har frem til i år vært organisert igjennom «Landbruk i nord a/s, som da også har 
hatt arbeidsgiveransvaret for avløseren. 
Selve driftsopplegget er organisert slik at avløseren jobber 10 dager på ett bruk for så å ha 4 dager 
fri. På denne måten har brukerne hatt en forutsigbarhet i det å kunne ta ut fast fritid fra arbeidet på 
bruket. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad. 



 

 

Vurdering: 
Å yte kommunale lønnstilskudd til private aktører er en helt ny utfordring for Lebesby kommune. Så 
vidt vi kjenner til har dette ikke vært gjort tidligere hverken innenfor jordbruk, fiskeri eller andre 
næringer. 
Dersom kommunen velger å yte et årlig bidrag som lønnstilskudd som omsøkt,  vil det sannsynligvis 
etter hvert  bli stilt spørsmål om dette  også skal  omfatte annen næringsaktivitet, eller om dette  
bare skal være en særordning spesielt rettet mot landbruk. 
 
Det er i denne fasen ikke avklart om det er juridiske forhold som vil avgrense kommunens mulighet 
til å bidra med direkte lønnstilskudd. 
 
Dersom man ønsker å imøtekomme bøndenes henvendelse bør det avsettes  en fast årlig ramme på 
kommunens jordbruksfond der midlene på en måte «øremerkes» lønn til landbruksavløser. 
Det må da utarbeides nye retningslinjer som gir føringer for hvordan disse midlene skal forvaltes. 
 
Denne saken legges frem til politisk behandling uten innstilling i forkant av budsjettbehandlingen slik 
at det blir et rent politisk valg om man ønsker å bidra med lønnstilskudd som omsøkt. 

 

Lebesby kommune har i dag ingen ordninger eller budsjett for lønnstilskudd eller 

driftstilskudd. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


