
        
Landbrukstjenester Sør SA

                                Til alle ansatte                             januar 2015   

Nye frister for timelister:
- Timelister leveres innen den 15. i mnd.  Sendes på e-post eller til p.b. 25, 4575 Lyngdal  

(Skrubbedalsveien 5, 4848 Arendal for landbruksvikarer)
- Lønn utbetales den 1. 

Det betales ikke ut lønn uten arbeidsavtale i 2015.  Ta kontakt med bonde/oppdragsgiver 
dersom du ikke har fått arbeidsavtale.

Sms-rutine for påminning av frist for innlevering av timelister: Påmelding på e-post  til 
landbrukstjenester.sor@n-lt.no  .    Skriv: Ønsker sms-påminning, mobilnr og navn.

A-melding:  Myndighetene  har  inn-
ført  A-melding.  Den  erstatter  mange 
av  oppgavene  til  skattekontorene, 
arbeids-takerregisteret  og NAV.
Alle må leveres timelister hver måned 
det  har  vært  avløsning.  Ellers  kan  du 
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.

 Ved sykemelding: del C og D sendes oss 
utstedelsesdagen. Del D må fylles ut og 
skrives under av deg.  Sendes: 
Landbrukstjenester Sør SA, 
Skrubbedalsveien 5, 4848 Arendal.

Hvis du blir syk eller skadet:

Ved  alvorlig  personskade  med  behov  for 
øyeblikkelig hjelp: Ring 113. 

Skulle du vært vært på jobb: 
Gi bonden/ oppdragsgiver  beskjed. 
Gi samtidig beskjed om at du varsler oss. 

Felles telefontid og kontortid i administrasjonen: 
Hverdager kl 9.00 - 14.00 mandag - fredag. 
Ved akutt sykdom eller krise hvor du skulle vært 
på jobb før vår kontortid: ring oss på vakttelefon 
alle dager kl 8.00-21.00. Ellers ringer du oss i 
kontortida samme dag, evn første åpne 
kontordag. 
Tlf 37 02 66 99

Yrkesskader og nestenulykker: Meldes til 
oss. Ved yrkesskade som kommer til å 
medføre fravær - ring vakttelefonen. Ellers 
meldes dette i kontortida første kontordag 
etter hendelsen. 

Dokumentert opplæring: 
Du skal ha mottatt dokumentert opplæring av bonde/oppdragsgiver før du tar i bruk redskap 
og maskiner som det kan medføre fare å bruke, f.eks traktor, silotalje, siloriver, 
høytrykksspyler, vaskemidler til melkeanlegg og alle redskaper som går på kraftuttak. 
Er det en akutt fare for ditt liv eller helse, må du nekte å utføre arbeidet. Eks er å bruke 
kraftuttak uten deksel eller motorsag uten verneutstyr. 

Med hilsen og ønske om et godt og trivelig arbeidsår: styret og administrasjonen. 

www.landbrukstjenester-sor.no                 Hovedkontor: Austrudsmonen 3, 4540 Åseral       
Tlf. 37 02 66 99 Fax 38 70 12 72 Avdelingskontorer:  p.b. 25, 4575 Lyngdal
e.mail:  landbrukstjenester.sor@n-lt.no Skrubbedalsvn. 5, 4848 Arendal
Org. nr 979 271 603 MVA  
Kontonr: 3080.05.02922   

mailto:landbrukstjenester.sor@n-lt.no
mailto:landbrukstjenester.sor@n-lt.no
http://www.landbrukstjenester-sor.no/

