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Frister! 
Timelister – leveres innen 1. i hver måned 
Elektroniske timelister godkjennes innen 3. i hver måned. 
Utlønning skjer den 15. hver måned fra om med juli 2016 

Timeliste med tidsbegrenset arbeidsavtale 
Her er det gjort noen endringer, ny versjon er tilgjengelig 
på vår hjemmeside. Det er nå én signatur for 
tidsbegrenset arbeidsavtale og én for timelisten. Dette er 
fordi den tidsbegrensete arbeidsavtalen skal signere før 
oppstart av arbeid.  

Elektroniske timelister- husk å godkjenne! 

Timelistene må godkjennes av deg som oppdragsgiver for 
at den skal komme til utbetaling. Dersom du har 
problemer, ring kontoret så får du hjelp.  
Her er det muligheter å legge inn kommentarer for både 
avløser og oppdragsgiver (bonde).  

Minstelønnssatser 2016 
Overenskomsten for jordbruk og gartneri som vi bruker 
som retningslinje er ikke forhandlet for inneværende år, 
det skjer 17. og 18. august.  
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Denne finner du på hjemmesiden til NHO og tariffavtaler, 
overenskomst nr 525. 

Fakturering 
Våre fakturaer har 10 dagers betalingsfrist. Dersom den 
ikke overholdes sendes det ett varsel før det sendes videre 
til Orkla Credit for innkreving. Ved eventuelle spørsmål 
vennligst ta kontakt med kontoret på e-post eller telefon. 

Tilskudd til avløsning 
I begynnelsen av juni ble det utbetalt tilskudd til fjorårets 
dokumenterte avløsning for ferie og fritid, direkte til Deres 
foretak. Det er i år valgfritt å overføre dette tilskuddet til 
Oppdal Landbrukstjenester – konto 4266.08.02589. 

Det er vedlagt et kontoutdrag som viser tildelt 
tilskuddsramme for 2016, og hvor mye som hittil er 
benyttet til avløsning til hhv.  
ferie og fritid – sykdom – skog – annet.  

Sommerferie 
Kontoret vil være delvis feriestengt i sommermånedene, 
sjekk hjemmesiden for oppdatert informasjon. 
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