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Avløsertilskudd ved ferie/fritid for 2020.  
Dere må registrere antall dyr dere har hatt 1/10.20 (frist for registrering er 15/10.20) Dersom dere ved 

søknadsfristen 15/10.20 ikke har hatt utgifter til avløysing, men regner med å få utgifter før årsskifte, må 

dere sende inn del 2 av søknaden innen fristen 15/10.20 og krysse av for at dere søker avløysertilskudd. 

Dere kan etterregistrere evt. utgifter foretaket har mellom 16/11 og 31/12.20.  

Dere kan da oppdatere utgiftene innen 10. januar 2021.  

 

Ubenyttet avløsertilskudd ved ferie/fritid for 2020. 
Vi har ikke tilgang til å se hvor mye avløser penger som er igjen for det enkelte bruk. Når dere leverer 

søknaden på Altinn kommer det opp beregnet avløser refusjon, ring oss og ha det tallet klart, så kan vi 

regne ut hvor mange timer dere kan bruke ut av året.  

Siste frist for innlevering av timelister for 2020 er 10. desember 

 

Medlemskontingent 2020 er på kr 600,- for 

alle medlemmer pr.1/3.20 som brukte oss til 

utlønning i 2019.  

Rente på utestående        8% fom   1.7.20 

Rente på innestående 0,35% fom 15.7.20 

 

Helseforsikring: Vi tilbyr helseforsikring til ansatte i minst 80% stilling med ansiennitet minst et år. 

Forsikring gjelder fom 1/3.2020. Ansatte som jobber under 80% og alle medlemmer i LT SØR kan kjøpe 

helseforsikring til rabattert pris kr. 2.640 for per. 1.5.20-30.4.21. Dere kan forsikre familiemedlemmer til 

samme pris, forsikring til barn fram til 21 år koster kr.1.492.  

Se mer info her: http://www.landbrukstenester.no/helseforsikring-2/ 

 

Påslag på våre tjenester reduseres med 1% fom 

13,5% til 12,5% fom 1.oktober 2020.  

Ny faktor som du ganger brutto lønn med:  
Sone 1: avløser <59 år: 1,4029      >59 år: 1,4292  

Sone 1a og 2:   <59 år: 1,3637      >59år:  1,3892  

 

Rabatt til medlemmer som pr år har 

lønnskostnader på ferie/fritid og andre oppdrag over 

kr 150 000.- uten mva. Mer info på vår 

hjemmeside: http://www.landbrukstjenester-

sor.no/rabatt-til-storre-kunder/ 

 

Vi minner om at minimum arbeidstid pr arbeidsøkt er 2 timer. 
Det gjelder for landbruksvikarer og avløsere som jobber over halv stilling for flere bønder. Når det ikke er 

helg og nødvendig dyrestell er utført, skal det utføres annet forefallende arbeid bestemt av bonden i disse 

2 timene.  

 

 

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

Hilsen styret og administrasjonen. 
 

NY avløserring på Konsmo er på plass. Jan Ullestad ansatt som ny avløser i ring i 70% 

stiling. Vi jobber videre med å lage flere avløserringer for å sikre stabil hjelp på gårdene.  

Er du interessert? Snakk med nabo om å lage en avløserring eller ta kontakt med oss! 

 

    Bruk avløsere jevnt for å sikre beredskap på gården din hvis det skjer noe uforutsigbart! 
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