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        Hvam , 29. Mai 2015 

Informasjon til medlemmer i Landbrukstjenester Akershus SA. 

 
Vil du  opprettholde de gode avløserordningene våre? 
 

Da bør du overføre avløsertilskuddet til laget som før, for at Landbrukstjenester 
Akershus fortsatt skal ha: 

 God likviditet og gode tjenester 

 Kvalifisert arbeidskraft ved sykdom, ferie og fritid 

 Beredskap ved sykdom gjennom en god Landbruksvikarordning 

 Enkle og rimelige tjenester som tar seg av “papirmølla” 
 
Landbrukstjenester Akershus sin konto er: 1606.09.06541.   
Hos oss får du 2 % rente på innestående beløp. 
Nye forskrifter hindrer at tilskudd ferie og fritid utbetales direkte til Landbrukstjenester Akershus. 
Tilskuddet blir utbetalt til dere 3. juni 2015. 
Det er viktig å prioritere fritid. Da investerer du samtidig i din egen helse. 
 
Påslag til administrasjon. 
På grunn av endringer av rutiner når det gjelder avløsertilskudd ved ferie/fritid og sykdom, ser vi 
oss nødt til å endre påslaget til administrasjon fra 2 % til 4 %.  Styret har vedtatt at vi må gjøre 
dette for å unngå å tære mer på egenkapitalen vår.  Vi har hatt et negativt resultat i to år, og det 
kan vi ikke fortsette med. 
 
Lønnsjustering. 
NHO Mat og Landbruk (tidligere Landbrukets Arbeidsgiverforening) er ferdig med 
lønnsforhandlingene og tariffene til ansatte i landbruket. Lønn blir derfor justert etter dette. 
Lønnsøkningen varierer etter utdanning. Hvis noen har fått mer utdanning eller det skal være et 
lønnshopp som følge av f.eks flere års praksis, forhandlinger eller oppdragsgiver ønsker å gi mer, 
må dere ta kontakt med administrasjonen. De oppdragsgivere som har avtale om justering av lønn 
selv, må vurdere dette og ta kontakt med oss. 
 
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 63983666  
 
Kontoret stengt. 
Kontoret har sommerstengt på grunn av ferieavvikling i uke 31. Det vil si 27. juli til 31. juli 2015. 
Fra 13. juli til 10. august er det mindre bemanning på kontoret pga. ferieavvikling. 
Hvis noe viktig, kan dere ringe vår vakttelefon 957 42 938. 
 
Sommerhilsen fra Landbrukstjenester Akershus SA 
 
Kjerstin Østlie Thesen                                                          Berit Sand      
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