
Veiledning for utfylling av timelister og midlertidig arbeidsavtale

Midlertidig arbeidsavtale: Denne skal fylles ut av oppdragsgiver (bonde), arbeidsgiver (laget) og 

arbeidstaker og er tenkt brukt ved nytilsette sesongarbeidere og andre

korte oppdrag. Ellers SKAL det lages ordinær tilsettingsavtale.

Dersom det er oppdragsgiveren son fyller ut arbeidsavtalen,skal han og arbeidstaker skrive under 

og straks sende denne til avløserlaget/landbrukstjenesten. Ta kontakt med laget snarest dersom

det er detalje som skal avklares.

TIMELISTER:

OPPDRAGSGIVER: Vedkommende sitt navn og adresse. Bare en oppdragsgiver pr.liste

Har du flereoppdragstyper, må du levere flere timelister.

ARBEIDSTAKER: Navn, adresse, e-post og kontonummer.

ARBEIDET GJELDER: Husk at det bare skal krysses for en av de tre oppdragstypene pr.liste. 

FERIE/FRITID: Sett kryss i denne ruten når oppdraget gjelder ferie- og fritidsavløsning. 

Gjelder bare husdyrbrukere.

SYKDOM: Sett kryss i denne ruten når oppdraget gjelder sykdom,svangeskap/fødsel.

ANDRE OPPDRAG: Kryss av her når oppdraget ikke hører hjemmei de andre oppdragsartene

Disse utgiftene er ikke refunderbare 

LANDBRUKSVIKAR: Kryss av her når oppdraget er utført av landbruksvikar. Pass på at du også 

har krysset av hva arbeidet gjelder.

DATO: Fyll ut dato og måned. 

DAG: Skriv hvilken ukedag. 

TIMER ORDINÆR: Regn ut dagens arbeidstimer. Ikke ta med overtidstimer. 

DELT DAG: Dersom det er avtalt, sett kryss her. 

TIMER HELG: Fyll ut antall timer her. 

TIMER OVERTID: Overtidstimer skal kommer i tilleg til sum ordinære timer. Skriv de her. 

KJØRTE KM: Om avløseren får kjøringen dekket, skriv antall km her. 

FRA - KM : Før opp kjøreruten. Skal bare fylles ut når felt for kjørte km er utfylt. 



SUM: Legg sammen antall timer for hver kolonne. Det samme gjelder kilometer.

NB ! Midlertidig arbeidsavtale ( eget ark i 3 eksemplarer ) eller fast arbeidskontrakt må 
være

underskrevet og avløserlaget i hende før arbeidet startes første gang. Krysss av på 
timelisten om

dette er sendt inn eller ikke.

Den nederste delen er til bruk for avløserlaget/landbrukstjenesten.

Alle rubrikkene skal fylles ut før oppdragsgiveren skriver under. 

Det blir ikke utlønning før oppdragsgiver og arbeidstaker har underskrevet listen.

Det er trykt på listen hvem som skal ha de ulike eksemplarene.

Husk å sende inn timelisten til rett tid ! Innlevering innen den 20. i hver måned !
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