
Søknad om tilskudd til avløsning ved 
svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall 
er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009,

sist endret 20. juni 2022 nr. 1099
 

Søknad med vedlegg sendes til Landbruksdirektoratet per post eller e-post 

1. Opplysninger om søker
Navn på søker Fødsels- /personnummer Organisasjonsnummer

Adresse Postnr. Sted

E-postadresse Telefon Kontonummer

2. Opplysninger om siidaandel
Tilskudd innvilges kun til leder av siidaandel og ektefelle/samboer i en siidaandel der siidaandelen har rett til tilskudd etter gjeldende forskrift 
om tilskudd til siidaandeler og reinlag, og siidaandelsleder og/eller ektefelle/samboer har vært registrert i en siidaandel driftsåret før fødselen/
adopsjonen. Ved siidaandelsleders død ytes tilskudd til gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre etter siidaandelsleder.
Navn på leder av siidaandel Siidaandelskode Organisasjonsnummer

Søker er leder av siidaandelen      Ja            Nei

Søker er ektefelle/samboer til leder av siidaandelen      Ja            Nei

Søker er gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre etter siidaandelsleder      Ja            Nei

Siidaandelen har rett til tilskudd etter gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag      Ja            Nei

Den som benytter avløser har vært registrert i siidaandelen driftsåret før fødselen      Ja            Nei

3. Opplysninger om avløser 
Avløsningen skal ordnes som et arbeidsgiver- og arbeidstaker forhold. Avløser skal være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt i 
siidaandelen eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt i siidaandelen.
Ved flere avløsere, bruk eget ark.
Navn Fødsels- /personnummer

Adresse Postnr. Sted

Avløser har næringsinntekt i søkers siidaandel    Ja         Nei

Avløser er ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt i søkers siidaandel    Ja         Nei
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4. Tidsrom for avløsningen 

Ved svangerskap/fødsel og adopsjon

Det kan innvilges tilskudd til avløsning for mor og far inntil 24 uker før og inntil tre år etter fødseladopsjon. Dersom barnet dør eller foreldre 
ikke har omsorg for barnet kan det innvilges tilskudd for tidsrommet før fødsel/adopsjon og inntil seks uker etter fødsel/adopsjon.

Barnets fødselsdato:  

Avløser har vært benyttet i tidsrommet

Før fødsel/adopsjon fra (dato) til (dato)

Etter fødsel/adopsjon fra (dato) til (dato)

Postboks 56
7701 Steinkjer
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no
www.landbruksdirektoratet.no



5. Tilskudd til avløsning
Dokumenterte utgifter til faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift til avløser utgjør tilskuddsgrunnlaget. Maksimalt innvilges 
60 000 kroner per svangerskap/fødsel/adopsjon/dødsfall i tilskudd. Utgiftene skal være meldt til kommunekassereren/kemneren gjennom 
A-ordningen.

Lønn kr.

Feriepenger kr.

Arbeidsgiveravgift kr.

Utgiftene er innberettet til kommunekassereren            Ja         Nei

6. Underskrift 
Dato Søker

Dato Leder av siidaandel

7. Krav til søknad
Søknaden skal være sendt til Landbruksdirektoratet senest 12 måneder etter at avløsning har funnet sted.

Vedlegg som skal følge med søknaden:

A-melding med arkivkode fra Altinn

Kvittering for betalt lønn

Fødselsattest eller dødsattest

Dersom vesentlige forutsetninger for tilskudd viser seg ikke å være oppfylt, kan hele eller deler av utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt.
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Ved siidaandelsleders dødsfall

Det kan innvilges tilskudd til avløsning i forbindelse med siidaandelsleders død inntil åtte uker etter dødsfallet.

Tidspunkt for siidaandelsleders dødsfall:

Avløser har vært benyttet i tidsrommet

fra (dato) til (dato)
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