Hvam, 19. November 2015

Til medlemmer i Landbrukstjenester Akershus.
Avløsertilskudd 2015.
Har du brukt opp all berettiget avløsertilskudd for 2015?
Hvis ikke, send inn timelister så fort som mulig.
Har du en ny avløser som du ønsker å lønne, da er det en del som må være på plass først. Ta
kontakt så skal vi hjelpe til å holde tunga rett i munn. Mye informasjon ligger også på vår
hjemmeside www.lt-akershus.no.
Ekstra lønnskjøring og frister.
Vi skal ha en ekstra lønnskjøring 18. desember for å få med mest mulig av utgiftene til
avløser/ansatt på året 2015.
Ønskes timer arbeidet mellom 19. og 31. desember på 2015, må de stipulerer på forhånd og være
på kontoret senest fredag den 18. desember.

Krav som må til for å ha en ansatt.
Som mange nå vet har vi hatt en arbeidsulykke med døden til følge hos oss i Landbrukstjenester
Akershus. Dette er veldig trist og er en ulykke for mye.
I denne forbindelse har Arbeidstilsynet gitt pålegg om mer dokumentasjon og ansvarsfordeling.
Enhver arbeidsgiver må bl.a. ha Arbeidsavtale, Dokumentert opplæring, Pårørende liste,
Kvittering for lest Håndbok, Prosedyre ved sykdom, Egenerklæring HMS, satt seg inn i
Kriseplaner, gitt Dokumentert opplæring og Risikovurdert arbeidsoppgaver arbeidstakerne har.
Avløserkurs våren 2016.
Kurset for ansatte vil bli holdt 14.-15. mars 2016. Tema skal bl.a. være Kusignal, Hvordan møte
folk i kriser, sorg osv. Mulig litt om Obligatorisk tjenestepensjon (KLP), mm.
PS. Husk disse dagene når dere setter opp arbeidsplanen til de ansatte for 2016.
Årets avløser.
Mange sier at uten avløser stopper landbruket. Vi er avhengig av avlastning, ferie og hjelp ved
sykdom og kriser. Det er en glede å gjøre stas og heder på avløsere bl.a. med å kåre Årets avløser i
Akershus. I 2015 ble Jonny Lystad kåret for kjempegodt utført arbeid gjennom mange år. Han er
en positiv person med stor ansvarsfølelse, kunnskapsrik og dyktig. Jonny ble tilbudt
hotellopphold med festmiddag og i tillegg fikk han diplom, blomster og klokke.
Stengt kontor i romjula
Kontoret er stengt i hele romjula. Er det noe viktig, er vi å treffe på vakttelefon 95 74 29 38.
Vi håper dere får en fin førjulstid, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
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Takk for et godt samarbeid i året som har gått.

Berit Sand

Kjerstin Østlie Thesen
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