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Til medlemmer i Landbrukstjenester Akershus. 

 

Avløsertilskudd 2017. 

Har du brukt opp all berettiget avløsertilskudd for 2017? 

Hvis ikke, send inn timelister så fort som mulig, innen 5. desember -17. 

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. 

 

Husk: Siste frist for etterregistrering av opplysninger om avløserutgifter i 2017 og sauer og lam sanket 

fra utmarksbeite i 2017, er 10. januar 2018. Du kan gå inn i søknaden og endre de nevnte 

opplysningene i søknaden, og deretter sende den inn på nytt. 

 

Ekstra lønnskjøring og frister. 

Vi skal ha en ekstra lønnskjøring i desember for å få med mest mulig av utgiftene til 

avløser/ansatt på året 2017. For de som ønsker at utgiften skal være på 2017 må timelister være 

på kontoret senest onsdag den 20. desember kl. 12.00. 
Ønskes timer arbeidet mellom 20. og 31. desember med på 2017, må de stipuleres på forhånd. 

Timelister som kommer hit etter 20. desember blir ført på 2018. 

 

Webtemp 

Fra 1.1.2018 skal vi begynne med elektroniske timelister. Mer info kommer i eget skriv og blir lagt 

ut på hjemmesida vår etter hvert. 

Kurs blir holdt her på Grønt Fagsenter på nyåret. Mer info kommer seinere. 

 

Avløserkurs våren 2018.  

Kurset for ansatte vil bli holdt 19. og 20. mars 2018. Tema blir bl.a. kalvestell, gårdsbesøk, risiko 

og sikkerhet ved bruk av maskiner og tekniske hjelpemidler. 

PS. Husk disse dagene når dere setter opp arbeidsplanen til de ansatte for 2018. 

 

 

Stengt kontor i romjula  

Kontoret er stengt for besøk i 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. 

Takk for et godt samarbeid i året som har gått. 

 

 

    
   Berit Sand     Kjerstin Østlie Thesen  
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