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1. Tilskuddsrammen 2016 
20.desember - siste frist for levering av limelister for utlønning på 
tilskuddsrammen 2016. Her kan/må dere estimere for årets siste 
11 dager.   
Timelister – leveres innen 1. i hver måned. 

2. Elektroniske timelister- husk å godkjenne  

Timelistene må godkjennes av deg som oppdragsgiver/bonde for 
at den skal komme til utlønning. Har du problemer, ring kontoret 
så får du hjelp! Her er det muligheter å legge inn kommentarer for 
både avløser og oppdragsgiver/bonde.  

3. Minstelønnssatser 2016/2017 
Nye satser fra 1.oktober! Minstelønna er økt med kr 2,-. De over 18 
år, med ansiennitet på 2 år eller mer, får et ytterligere tillegg på kr 
1,25 per time. Fagarbeidertillegget er økt med kr 1,- til 11,- per time. 
Fagarbeidere er de med agronomutdanning eller tilsvarende.  

 Avløsere uten fagarbeidertillegg, nybegynnere og over 18 
år, har en minstesats på kr 133,05.  

 Ferie og innhøstingshjelp over 18 år har en minstelønn på 
kr 113,15.  

Se vår hjemmeside for oppdatert lønnstabell og utfyllende 
informasjon. 
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4. Tilskudd til avløsning 2017 
Fra mai 2017 blir det et helt nytt system for produksjons- og 
avløsertilskudd, nye frister og skjema. Året 2017 blir et 
overgangsår med gammelt og nytt system. Utfyllende informasjon 
finner dere på www.slf.dep.no under «produksjon og marked» og 
«velferdsordninger» (se rundskriv 2016-22). – følg med for 
oppdatert informasjon! 

Innen 20.januar 2017 søker du om produksjons- og 
avløsertilskudd i nåværende gammelt system, med utbetaling i 
juni.  
I mai 2017 skal det telles 1.mai, og innen 15. mai søkes i nytt 
system. Det samme skal gjentas i oktober med telledato 1.oktober 
og søknadsfrist 15.oktober 2017.  
Tilskudd som søkes i nytt system utbetales i februar 2018. 

5. Landbruksvikar 
Minner om våre landbruksvikarer som står til deres disposisjon, 
også til avløsing for ferie/fritid eller annet. Oppfordrer alle til å 
benytte seg av dette da det kommer godt med dersom uhellet 
skulle være ute og dere trenger avløsing til sykdom. 
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6. Arbeidsavtale/dokumentert opplæring 
Dersom arbeidsavtale ikke er signert kan du som oppdragsgiver 
bli ansett som reell arbeidsgiver og evt krav kan bli rettet mot deg. 
Meld derfor ifra til kontoret når du har/skal engasjere en avløser!  

Minner også om skjema for dokumentert opplæring av alt 
arbeidsutstyr. Dette for å sikre at utførelse av arbeid og bruk av 
arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at 
arbeidstaker er vernet mot skader på liv eller helse.  
Skjema kan du finne på vår hjemmeside, eller benytte blokken 
med blåkopier vi har til utlevering her på kontoret.  

7. Vedlegg 
Vedlagte kontoutdrag viser bevegelsene i løpet av 2016. Opp til 
høyre står tildelt tilskuddsramme for 2016, og nederst på siden en 
oversikt over hvor mye som hittil er benyttet til avløsning. Husk å 
sjekke om det stemmer med dine opplysninger! 

Legger også ved ny minstelønnstabell for jordbruk- og 

gartnerinæringen. 
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