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Rabatt til medlemmer/kunder som pr år har lønnskostnader på ferie / 

fritid og andre oppdrag over kr 150 000.- uten mva. 

Som det ble informert om i desember så har det vært jobbet med en ordning hvor 

medlemmer som lønner ut over et visst beløp,  skal få en rabatt. Rabatten vil gå av 

påslaget til administrasjonen, som i dag er 7,5%.   

En forutsetning for å få rabatt er at timelister blir registrert via Webtemp. 

Dette er en prøve ordning i 2018.             Se vår hjemmeside for mer detaljer.   

 

Lønn til Landbruksvikarer. 

I løpet av høsten vil det komme en ny lønnstabell for våre landbruksvikarer. Der vil 

«delt dag» forsvinne, og timelønn gå opp.  Dette er tiltak for å rekruttere nye, dyktige 

landbruksvikarer siden kompetanse vil bli belønnet. 

Ny minstelønnstabell, gjelder fra 15. mai 2018, se hjemmesida. 

Avløserringer. 

Vi jobber med å få til avløserringer for å sikre stabil hjelp på gårdene. Dersom du og 

noen andre i ditt område kan tenke og dele på avløser i fast stilling så ta kontakt. 

Stillingsprosenten i en ring bør være minst 60%  fast stilling. 

NYTT : Landbruksvikarens arbeidsplan 

Det er nå mulig å se når landbruksvikaren er ledig for oppdrag via vår hjemmeside, 

det er ikke mulig å se hvor eller hva de skal, men om de er ledig eller opptatt.  

Vær gjerne med å holde landbruksvikaren i jobb, da sikrer du at vedkommende kan 

arbeidet i ditt fjøs, dersom du skulle  trenge hjelp ved sykdom mm. 

OBS !!  Landbruksdirektoratet har besluttet at fra 15.august 2018 må søknadskjema 

ved sykdom og fødsel mm. leveres elektronisk . 

Ta kontakt med oss før nærmere info ! 

 

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. 

Hilsen styret og administrasjonen 
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