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Utbetaling av avløsertilskudd.
I følge vedtektenes § 6, skal avløsertilskudd betales ut til medlemmennes konto i 
laget når laget står som arbeidsgiver for avløserne og lønner ut disse. Medlemmene 
kan til en hver tid få utbetalt det de har tilgode i laget. De aller fleste krysser av for 
dette på søknaden om avløsertilskudd. 
Men for å sikre at dette blir gjort på alle søknader, ber vi om at du skriver under på vedlagte 
erklæring og sender den tilbake til oss: Landbrukstjenester Sør, Skrubbedalsveien 5, 4848 Arendal.

Bankgaranti:
For å sikre oss mot store tap, har styret 
bestemt at alle som etter utlønning 
skylder mer enn 50.000 kr eller maks 
avløsertilskudd + mva, må stille 
bankgaranti først.
Bankgarantien må være kommet fram til oss 
innen 20. august, for å sikre at ikke utlønning 
blir stoppet. Det er det største beløpet av 50.000 
kr og maks avløsertilskudd +  mva som gjelder.
 

Lønnstabeller:
Nye veilendende lønnstabeller fra 
1.5.2012 ligger på hjemmesida vår 
www.landbrukstjenester-sor.no 
Se under «informasjon – lønn – lønnstabell» på 
sidemenyen til venstre.
Hvis du ønsker lønnstabellen tilsendt i posten, så 
gi oss beskjed.
Nybegynnersatsene er almenngjort og gjelder 
fra 1.4.2012. Det er ikke lov til å gi lavere lønn 
enn 123,50 kr for avløsere over 18 år eller 111 kr
for ferie/innhøstingshjelp over 18 år (maks 6 
mnd).

Silotaljekontroll:
Nytt tilbud: Vi har ingått avtale med Southern Marine Inspection AS. Dette er samme 
selskapet som har avtale med Felleskjøpet Agri om silotaljekontroll.
Pris for årlig kontroll er 2.000 kr + mva. Pris for ekstraarbeid er 790 kr/t + 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. 
Mulighet til å få årlig kontoll uten å måtte bestille hvert år. Alle bestillinger og fakturaer på 
kontrollene går gjennom oss. 

Takk for at du tok deg tid til å lese dette medlemsskrivet.
Ha en riktig god sommer.

Hilsen styret og administrasjonen
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