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Overføring av ferie/fritids tilskudd til Landbrukstjenester Sør. 
Etter omlegging av utbetaling av ferie/fritids avløsertilskudd utbetales tilskuddet direkte til 

bondens privat konto. Utbetaling av tilskudd fra staten skjer i uke 8. Iht Vedtektenes § 6 skal 

medlemmer overføre tilskudd til sin konto i LT SØR når dette blir mottatt. Betalingsblankett 

sendes ut til våre medlemmer 17.2.2020. Medlemmene kan til enhver tid får utbetalt det de har til 

gode i avløserlaget. 

 

Telefonvakt utvides med to timer fom 

1.3.2020. Styre holder tlf.vakt i helgene og 

mandag-fredag 7.00-9.00 og 14.00.-22.00. 

TLF.VAKT – 37 02 66 99 

Rente på utestående- 9,5% fom 1.1.2020 

Rente på innestående i laget følger renta 

på lagets driftskonto i banken. Denne er på 

1,1%. 

 

Helseforsikring: LT SØR tilbyr helseforsikring til alle ansatte som jobber minst 80% stilling og 

vært ansatt minst et år. Forsikring gjelder fom 1/3.2020. Alle ansatte som jobber under 80% og 

bønder som er medlemmer i LT SØR kan kjøpe helseforsikring til rabattert pris kr. 2.367 for per. 

1.5.19-30.4.20. Dere kan forsikre familiemedlemmer til samme pris, forsikring til barn fram til 21 

år koster kr.1.415. 

 

Egenmelding: Ansatte i LT SØR kan ta 16 

dg i egen melding i løpet av et år etter at de har 

vært ansatt i 2 mnd. Det er ingen begrensning i 

antall ganger, men ikke over 8 dg om gangen. 

Regler gjelder fom 1.1.2020. 

 

Digitale timelister: vi ønsker at flest mulig 

avløsere leverer timelister på nett. Både 

avløsere og bønder må ha tilgang til digitale 

timelister. Har du ikke tilgang enda ta kontakt 

med oss. 

 

Dokumentert opplæring av avløser: Alle våre medlemmer skal ha dokumentert opplæring 

på de avløsere som jobber på deres gård. Skjema finner du på vår hjemmeside. 

 

Avløserringer: Vi jobber med å få til avløserringer for å sikre stabil hjelp på gårdene. 

Dersom du er interessert ta kontakt med oss. Snakk med nabo om å lage en avløserring for å 

sikre beredskap på gården din hvis det skjer noe uforutsigbart. 

 

Bruk avløsere jevnt for å sikre arbeid både til landbruksvikarene og avløsere gjennom året 

 

 

 
Du finner mer utfyllende informasjon på vår hjemmeside www.landbrukstjenester-sor.no 

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

Hilsen styret og administrasjonen. 
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