
 

 
  

Fra 15. august 
2018 blir søknad 
om tilskudd til 
avløsning  av 
jordbrukere ved 
sykdom og fødsel 
mv. elektronisk.  
 
Det skal søkes 
via Altinn. 

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 
m.m. Foretak må registrere søknad om tilskudd  direkte i Altinn og vil også få svar med 
vedtak om tilskudd der. 

Registrer søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere  ved sykdom og fødsel m.m. 
ved i Altinn fra 15. august! 

Slik gjør du  
- Gå til siden www.altinn.no på internett 
- Logg deg inn med MINID, BANKID e.l. 
- Velg landbruksforetaket ditt som Aktør 
- Søk opp og velg ordningen Tilskudd til avløsning  ved sykdom og fødsel m.m. 
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv 
- Last opp nødvendige vedlegg 

Veiledning til deg som søker blir bygget inn i det elektroniske skjemaet. 

Hvis du ikke kan bruke internett eller ikke har tilgang til dette. 
Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes 
også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt. 

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til 
Det vil også være mulighet for å søke på papirskjema i en kort overgangsperiode, men  i 
løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak.  

Kortere behandlingstid! 
Det elektroniske systemet vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene 
på konto. 

Kommunen er første instans, har veiledningsplikt og behandler søknadene.   

Ønsker du å vite mer om omleggingen så kan du lese det på Landbruksdirektoratet  sine 
sider. 

Har du spørsmål? 
Kontakt kommunen eller oss hvis du har spørsmål.  

God sommer! 

Fylkesmannen i Hedmark informerer:  

 
 

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.  
Endring i søknadsprosedyrer. 

Vår kontaktinformasjon 
Tlf: 62551000         
E-post: fmhepost@fylkesmannen.no 
Saksbehandler : Anne Pauline Skjelkvåle      
E-post: fmheaps@fylkesmannen.no 
Direkte innvalg: 62551237  
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