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         Hvam, 11.  juli 2019. 

Informasjon til medlemmene i Landbrukstjenester Akershus SA. 
 

Elektroniske timelister 

Nå har vi holdt på med elektroniske timelister 1,5 år. Innkjøringsperioden er over. Dere er 

kjempeflinke til å benytte listene.  Over 90 % bruker nå elektroniske timelister. En liten bønn fra 

oss i administrasjonen er at dere godkjenner timelistene med en gang dere får tilgang på dem. Så 

slipper vi å ringe å mase på at dere skal gjøre det. Den ansatte må jo få lønn til rett tid. Dersom 

avløseren sender listene etter den 5. i måneden får dere ingen beskjed på mail om at dere skal 

godkjenne, for da er det egentlig for seint. Ikke vær redd for å kontakte oss dersom dere lurer på noe 

i forbindelse med timelistene. Vi hjelper dere gjerne. 

 

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. 
 

Kontingent 

I løpet av juli vi dere får faktura på medlemskontingent, kr 500 for et år. 

 

Arbeidstilsynet 

I mai hadde vi tilsyn av Arbeidstilsynet. De sjekket timelister, kontrakter, arbeidstid og at alle 

dokumenter var på plass. Alle de plukket ut var i orden og vi fikk ingen pålegg. Vi fryktet å få  

pålegg i forhold til arbeidstida, da vi har en mistanke om at flere ansatte ikke overholder 

arbeidstidsbestemmelsene. Vi var heldige denne gangen. 

 

Årets avløser 

Fristen for å komme med forslag til årets avløser går ut 1. august. Nå haster det med å komme med 

innspill. Viser til info som vi sendte ut i begynnelsen av juli. 

 

Ferieavvikling. 

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. Tar vi ikke telefonen med en gang ringer vi opp igjen så fort 

det lar seg gjøre. 

Fortsatt god sommer! 

 

Landbrukstjenester Akershus 
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