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Nye frister for timelister og forfall av fakturaer fra 15.2.2015:
- Timelister leveres innen den 15. i mnd. Sendes på e-post eller til p.b. 25, 4575 Lyngdal
- Fakturaer sendes medlem den 23. i mnd. 
- Skyldig beløp trekkes eller betales inn siste virkedag i mnd. Ved fullmakt trekker vi.
- Lønn utbetales den 1.

Det betales ikke ut lønn uten ansettelsesavtale i 2015.
Ved 2. purring varsles avløseren om stopp i lønn.
A-melding:  Myndighetene  har  inn-
ført A-melding. Den erstatter mange av 
oppgavene til skattekontorene, arbeids-
takerregisteret,  Statistisk  Sentralbyrå 
og NAV.
Alle må leveres timelister hver måned 
det  har  vært  avløsning.  Ellers  kan 
avløseren miste sykepengerettigheter.
Alle må levere arbeidsavtale til oss før 
arbeidet starter. Vi må melde fra om alle 
nyansettelser på a-meldinga hver måned. 
Det samme gjelder dem som slutter eller 
har mer enn 14 dagers permisjon utenom 
ferie.
Syke ansatte  må gi  oss  beskjed første 
virkedag.

Tilskudd ferie/fritid 2015
-Slutt på utbetaling av avløsertilskudd 
direkte til avløserlaget.

-Renter på innestående på medlemskonto i 
laget fra 1.6.2015, f.t. 3 %

−

-Fullmakt for overføring av avløsertil-
skudd, se vedlegg

-  Alle  foretak  må  dokumentere  avløser- 
utgifter – også samdrifter.  Gjelder kostnader 
i 2015. 

Avløsertilskudd ved sykdom og fødsel mv.:
− Slutt på utbetaling av avløsertilskudd direkte til avløserlaget.
− Slutt på vår forskuttering av avløsertilskudd ved sykdom.
− Søknadsfrist endret til 3 mnd etter siste avløste dag.
− Gjelder nå også for dem som er over 70 år eller har uføretrygd/arbeidsavklar-

ingspenger på 75% eller mer. 
− Fødsel og omsorgsovertakelse. Gjelder nå også forsterbarnsovertakelse. Endring på når 

14 dg «pappapermisjon» i forbindelse med fødsel kan tas. 
− Syke barn. Rett til avløsning for all følge av syke barn til lege eller annen oppfølging ved 

sykdom eller skade til det året barnet fyller 12 år. Langvarig syke barn gis samme rett til 
avløsning som kronisk syke barn. Utvidet til det året barnet fylles 18 år.

− Selvstendig næringsdrivende får rett til omsorgspenger fra NAV ved syke barn. 
Betales bare ut for fravær ut over 10 dager ved flere enn 2 barn eller barn med kronisk 
sykdom. 
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