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Avløsertilskudd ved foreldrepermisjon – nytt medlemstilbud.
Landbrukstjenester  Sør  forskutterer  nå  avløsertilskudd  for  medlemmer  også  ved 
foreldrepermisjon i tillegg til ved sjukdom. Dersom det er ledige landbruksvikarer og 
årsverk  på  landbruksvikarer,  vil  prisen  på  disse  ved  foreldrepermisjon,  være  den 
samme  som  ved  sjukdom.  I  år  er  det  1400  kr  dagen  +  mva.  All  bestilling  av 
landbruksvikarer må gjøres til administrasjonen.
For å kunne forskuttere avløsertilskudd ved foreldrepermisjon, må vi få beskjed i god tid før fødsel, 
slik at vi har mottatt underskrevet søknadskjema med alle nødvendige vedlegg før permisjonen. Når 
permisjonen begynner,  skal også eventuelle dispensasjoner  være på plass.  Dette  kan f.eks være 
dispensasjon fra kravet om næringsinntekt ved nyetableringer eller ved store investeringer. Vi kan 
hjelpe til med å skrive dispensasjonssøknad. 

Påslag:
P.g.a  svikt  i  omsetningen  og  større 
utbetalinger til sjukdom hos avløserne i 
år, ser styret seg nødt til å øke påslaget 
med 1% av brutto lønn. 
Vi skal delta i en  vervekampanje i regi 
av Norske Landbrukstjenester, slik at vi 
satser  på  å  kunne  sette  dette  påslaget 
ned igjen til neste år.
Påslaget er nå 11,5%, dvs 6,5 % til adm, 2% til 
forsikringer, 2% til sjukdom ansatte og 1% til 
OTP. 

Lønnstabeller:
Veilendende lønnstabeller fra 1.5.2013 
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  allmenngjort  og 
gjelder fra 1.4.2013.  Det er ikke lov til å gi 
lavere lønn enn 125,50 kr/t for avløsere over 
18  år  eller  107,50  kr/t  for 
ferie/innhøstingshjelp over 18 år i maks 3 mnd 
og 113 kr/t 3-6 mnd.

Silotaljekontroll:
Her er det nytt firma, men samme kontrollører. Kai Torstein Finseth og Olav Fager-
bakke jobber nå for West Inspection AS. Ellers er betingelsene de samme som før:
Pris for årlig kontroll er 2.300 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  kontroll  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 medlemskrivet.
Hilsen styret og administrasjonen. 
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