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Spesifisert faktura:
På den spesifiserte medlemsfakturaen i juli var det en beklagelig feil. Kostnadene 
tilsammen var korrekt, men fordelingen var feil. Det som skulle vært mva på 
arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger, var lagt 
sammen med påslaget. Dermed så det ut som påslaget var høyere enn 
arbeidsgiveravgiften, noe som var klart feil. Derfor blir det spesifisert faktura på all 
utlønning i august også.

 De som ønsker å fortsette med spesifisert faktura, må så gi oss beskjed om det pr e-post til 
landbrukstjenester.sor@n-lt.no, sms til 452 08 054 eller pr tlf til 37 02 66 99.

Bankgaranti:
Vi  minner  om  at  alle  medlemmer  som 
bruker  oss  til  utlønning  og  har  mottatt 
avløsertilskudd  i  år  for  2014,  skal 
overføre dette til oss når det kommer. De 
som ikke  gjør  dette,  må  i  stedet  levere 
bankgaranti på samme beløp. 
Andre som bruker oss til utlønning, og som etter 
utlønning  skylder  oss  mer  enn  50.000  kr,  må 
stille bankgaranti.
Rente på innestående
på medlemskonto i laget fra 1.7.2015 er 
f.t.  2 %.  Følger  renta  på  lagets  driftskonto  i 
banken.

Lønnstabeller:
Veiledende  lønnstabeller  fra  1.5.2015 
ligger på hjemmesida vår 
www.landbrukstjenester-sor.no 
Hvis du ønsker lønnstabellen tilsendt i posten, 
så gi oss beskjed.
Nybegynnersatsene er allmenngjort og 
gjelder fra 1.4.2015. Det er ikke lov til å 
gi lavere lønn enn 131,05 kr/t for avløsere 
over 18 år.
_________________________________________________ 

Avløserkurs:
Vi planlegger nybegynnerkurs i høst. 
Mer informasjon kommer på hjemmesida vår 

 www.landbrukstjenester-sor.no

Silotaljekontroll:
Sertifisering i Sør AS utfører kontrollene. 
Pris for årlig kontroll er 2.400 kr + mva. Sertifiseringen kan gis på vilkår av at opplistede ting blir 
utbedret, slik at etterkontroll ikke alltid er nødvendig. Arbeidet kan også gjøres selv. Ellers avtales 
pris for ekstra arbeid og etterkontroller i hvert tilfelle.  Alle bestillinger og fakturaer på kontrollene 
går gjennom oss. 

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