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Til ansatte i Landbrukstjenester Akershus 

Elektroniske timelister 
Nå har vi holdt på med elektroniske timelister 1,5 år. Innkjøringsperioden er over. Dere er svært flinke 
til å bruke listene. Nå bruker over 90 % elektroniske timelister. Husk å sende listene siste eller første 
dag i måneden slik at oppdragsgiver kan godkjenne listene innen den 5. Minn oppdragsgiver på å 
godkjenne, slik at det ikke blir glemt. Vi må nemlig purre mange ved hver lønn. 
 
Justering av lønn 
Som dere sikker har observert har det vært årlig lønnsjustering i april/mai. Dersom det skal justeres 
lønn p.g.a. av utdannelse, alder eller ansiennitet, må dere snakke med oppdragsgiver eller oss på 
kontoret.  
 
Ny medarbeider 
Lill Heidi Pettersen begynner å arbeide hos oss 1. august i 50 % stilling. Hun skal ha ansvaret for 
markedsføring i bedriften. Hun skal utvikle hjemmesida vår, markedsføre oss mer på facebook osv.  
I tillegg skal hun delta i det daglige arbeidet på kontoret.   
Hun er 33 år og er student på BI og skal fullføre en bachelorgrad i markedsføring neste skoleår. 
Hun er fra Nes, bor på Fjellfoten med mann og to barn. 
Berit Sand vil redusere til 80 % stilling. 
Vi ønsker Lill-Heidi velkommen til Grønt Fagsenter. 
 
Avløserkafè 
Vi har fortsatt avløserkafè den 5. hver måned. Vi ser at færre møter opp etter at vi startet opp med 
elektroniske timelister. Vi mener dette er en viktig arena for de ansatte slik at de kan utveksle 
erfaringer og at vi i administrasjonen kan treffe dere. For å prøve noe nytt har vi startet med å 
diskutere et nytt tema hver gang. Temaer vi har tatt opp så langt er: risikovurdering av 
arbeidsoppgaver, brunst og svineproduksjon. Vi tar imot forslag til temaer med takk. 
 
Medarbeidssamtale 
Vi har sendt dere tilbud om medarbeidersamtale tidligere. Responsen var dårlig. Tilbudet står fortsatt 
ved lag. Ta kontakt med oss så setter vi av tid. Medarbeidersamtale er personlig og det presiseres at de 
er konfidensielle. 
 
Kontoret sommerstengt 

På grunn av ferieavvikling er kontoret stengt uke 30. Dersom dere har behov for å komme på kontoret er 

det en fordel at dere tar kontakt for å avtale tid. Men vi har med vakttelefon i ferien så hvis det er noe 

viktig, ring 957 42 938.  

Fortsatt god sommer! 

 

Hvam, juli-19 

Landbrukstjenester Akershus 
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