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Dokumentert opplæring av avløser 
Arbeidstilsynet var på kontroll hos oss, og de poengterte at bonden SKAL ha 

dokumentert opplæring på de avløsere som jobber på sin gård på det avløseren 
skal bruke av farlig utstyr. 

Faktura rett til regnskapsfører 
Dersom det er ønskelig kan vi legge inn flere epost adresser på medlemmer, slikt at 

faktura/kontoutdrag også sendes til regnskaps fører.  
Vi kan pr i dag ikke tilby EHF faktura, men det jobbes med saken. 

Unngå faktura gebyr, få faktura på epost. 

Avløser timer ut året. 
I år som i fjor har vi ikke tilgang til å se hvor mye avløser penger som er igjen for 
det enkelte bruk.  Men når dere leverte søknad på altinn kom det opp foreløpig 
beregnet avløser refusjon, ring oss og ha det tallet klart, så kan vi regne ut hvor 

mange timer dere kan bruke ut året. 
Du kan endre avløser beløpet i søknaden i altinn fram til 10. jan. 19 

Landbruksvikar ved sykdom. 
Alle bønder på Agder har rett på landbruksvikar ved sykdom de første 14 dagene 

av sykemeldingen. Dette forutsetter at det finnes landbruksvikarer.  Vær med å støtt 
opp om beredskap i ditt område, gå sammen med andre bønder om å holde 

landbruksvikaren med jobb, det er deres beste beredskap. 

 
Ny rutine ved innsending av søknad ved sykdom og fødsel mm. 

Fra 15.08.2018 er det innført elektronisk søknadskjema. Ønsker du at vi skal hjelpe 
deg med søknad må du gis oss noen rettigheter i Altinn. 

 Vil du være i forkant i tilfelle vi trenger disse rettighetene? 
Da kan du gå inn på vår hjemmeside, hvor det ligger en mal med fremgangsmåte. 

 
Siste frist for innlevering av timelister for 2018 er 10. desember. 

Neste timeliste innlevering blir 15 januar, også for de timer som er jobbet i slutten 
av 2018. 

 
Du vil finne mer utfyllende informasjon på vår hjemmeside  

www.landbrukstjenester-sor.no 
 

Takk for at du tok deg tid til å lese dette medlemsskrivet. 
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