Hvam, 1. november 2016.

Til medlemmer i Landbrukstjenester Akershus.
Avløsertilskudd 2016.
Har du brukt opp all berettiget avløsertilskudd for 2016?
Hvis ikke, send inn timelister så fort som mulig. Fint om vi får inn timelister før 5. desember 2016.
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 munnen. Mye informasjon ligger også på vår
hjemmeside www.lt-akershus.no.
Lønnsjusteringer.
Fra 1. juni ble lønningene til ansatte justert med minimum 2 kr. pr. time. Fra 1. oktober skal de
mer enn 2 års ansenitet økes med ytterligere 1,25 kr pr. time. Noen av dere har gitt beskjed om
annen endring i lønn. Skal det fortsatt være andre justeringer, må dere gi oss beskjed.
Avløsertilskuddet utbetalt i juni.
Mange har satt inn avløsertilskuddet sitt på konto hos oss i juni. Det var veldig bra. Dette gjorde
at likviditeten vår var positiv og vi ikke trengte å opprette en kassakreditt for å betale skatt,
arbeidsgiveravgift, moms og feriepenger i sommer. Tusen takk alle sammen!
Landbruksvikar.
Den siste tida har vi hatt mange syke bønder og syke landbruksvikarer. Dette har skapt
problemer for både dere og oss. Alle har kanskje ikke fått den hjelpen de ønsker, og mange som
har satt seg opp på ferie og fritid har mistet landbruksvikar. Dette beklager vi.
I henhold til forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet § 2 er det slik at
landbrukstjenester har plikt til å hjelpe ved sykdom og kriser. Denne plikten avgrenser seg til 14
dager per tilfelle. Dersom landbruksvikaren er ledig kan denne perioden utvides.
Vi har gleden av å informere dere om at vi har ansatt en ny landbruksvikar i 50 % stilling. Hun
heter Liv Astrid Varlo og kommer fra Modum. Hun har god og variert praksis fra
husdyrproduksjon. Hun kjører også traktor og maskiner om det er nødvendig.
Hjemmeside og facebook.
I tillegg til hjemmesida vår kan dere nå følge oss på facebook. Tar gjerne imot innspill.
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