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Avløysertilskudd ferie og fritid 2017 

Viser til tidligere info om at vi ikke får liste over maks avløysertilskudd fra Staten. På 

bakgrunn av omlegging av søknadsomganger og telledato mm får ikke vi anledning 

til å sende informasjon om hvor mye du har igjen av tilskuddet slik som vi pleier. 

Dette må vi bare beklage!  

Når du leverte søknaden i oktober fikk du fram et tall om hvor mye 

avløysertilskuddet ditt for 2017 er, dersom du er i tvil, kan du åpne søknaden din i 

Altinn og finne summen. Når du har tallet på avløysertilskuddet ditt og lurer på om 

du har brukt opp alt, eller du har andre spørsmål, ta kontakt så skal vi hjelpe så godt 

vi kan. Siste frist for å endre summen på avløyserutgifter er 10. januar 2018. 

 

Avløyserringer 
Vi jobber med å få til avløyserringer, 

dersom du er interessert ta kontakt med 

oss og snakk gjerne med andre bønder i 

ditt område om interesse for dette. 

Timelister for 2017 
All lønn som skal betales ut før 

nyttår må være hos oss 10 desember. 
Timelister som kommer for sent blir som 

ellers liggende til neste lønnsmnd som lønnes 

ut 1 februar. Alle våre kontorer vil være 

stengt mellom jul og nyttår. 

 

 

Max refusjon 2017 
Pga endringer i telle datoer får vi ikke 

ut max avløser refusjon, dersom du vil 

vite hva du kan lønne ut for i 2017 se 

kalkulator på vår hjemmeside.  

Rabatt ordning. 
Vi jobber med å få til ei rabatt ordning 

for dere som lønner ut over 100.000 i 

året. 

Mer info om dette kommer over nyttår. 

 

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. 

 

Vi vil ønske dere alle ei riktig God Jul og et Godt Nyttår.  
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