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Slutt på utbetaling av avløsertilskuddet direkte til avløserlaget:
Jordbruksoppgjøret førte til at avløsertilskuddet for ferie/fritid blir utbetalt direkte til 
søker f.o.m.  juni 2015. Dette fører til likviditetsmessige problemer for avløserlagene 
og bortfall av renteinntekter. 
I  denne utfordrende situasjonen jobber styret  med å løse dette på beste måte for medlemmene. 
Styret kommer med forslag til løsninger før årsmøtet.

HMS-erklæring:
Arbeidstilsynet  forlanger  at  alle  som 
lønner  ut  ansatte  gjennom  avløserlag, 
må  skrive  under  på  en  egen  HMS-
erklæring.  Det  er  ikke  lengre  nok at  disse 
pliktene står i lagets vedtekter.
Vi ber om at du leser gjennom vedlagte 
HMS-erklæring  og  ansvarsfordeling 
mellom laget og bruker.
HMS-erklæringen  må  underskrives 
og sendes tilbake til oss så snart som 
mulig.
Hele  HMS-planen  finner  du  på  vår 
hjemmeside www.landbrukstjenester-sor.no
Der finner du også vår lønnstabell med bl.a de 
almenngjorte minstelønnssatsene.

Avløserkurs:
Landbrukstjenester  Sør  inviterer  til 
nybegynnerkurs for avløsere i Lyngdal
30. oktober, 4. november og 6. november.
Påmeldingsfrist: 20. oktober
Mer informasjon på  www.landbrukstjenester-
sor.no  eller tlf 37 02 66 99
                                                              
Faktura- og purregebyr.
For å få dekket våre ekstraomkostninger ved 
utsendelser  av  papirfakturaer  og  ved 
purringer,  innføres  disse  gebyrene  fra 
1.1.2015:
Papirfaktura: 64 kr pr stk.  Dette  gjelder 
ikke for de som kun får faktura pr e-post.
Purregebyr: 64 kr ved 2. purring og ved 
inkassovarsel.

Avløsertilskudd ved sykdom:
Siden  avløsertilskuddet  ved  ferie/fritid  ikke  lengre  kan  bli  betalt  ut  direkte  til 
avløserlagene,  ser  ikke  styret  noen  mulighet  til  å  kunne  fortsette  å  forskuttere 
avløsertilskudd ved sykdom for medlemmene. Dette avsluttes dermed fra 1.1.2015.
Det  innføres  samtidig  betaling  fra  medlemmene  for  å  klargjøre  søknadene  for 
innsending til kommunene: 
Sykmeldt 1-16 dager: 1 time, f.t. 550 kr
Sykemeldt mer enn 16 dager: Medgått tid, f.t. 550 kr pr time.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette medlemskrivet.
Hilsen styret og administrasjonen. 
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