
 

 

 

 

 INFO TIL MEDLEMMANE I SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 
 
 
  
 
 

Dykkar ref.: Alle medl.  Vår ref.:  KS / JL Dato.: torsdag, 21. 
november 2013 

Vedlagt finn du eit kontoutdrag frå januar til oktober, kontroller dette og gje tilbakemelding om det er noko som 
ikkje stemmer. Oppe i  høgre hjørne ser du kva som er ubenytta av tilskotet. Hugs at feriepengar og div påslag 
er inkludert i denne summen. På heimesida finn du eks på korleis lønna vert utrekna. 
Vi nærmar oss årsslutt, og vi har ein ordinær utlønning til før jul. Vi oppfordrar difor alle om å levere timelister 
snarast. Siste frist for å levere timelister som skal lønnast før jul, er 5.desember. 
 
Sidan sist info skriv er vi no komen på plass i rådhuset, og har kontor i 4.etg. I den anledning har vi og fått nytt 
telefonnummer som er  90 70 68 30 . Enn så lenge kjem du også fram ved å ringe det gamle nr, men det skal 
på sikt slettast. Skal du besøke oss, så henvender du deg nede på servicetorget eller kjem opp i 4.etg og 
ringer oss når du er her. 
 
Status Landbruksvikar 
Einar Ljotebø (Høyanger/Hyllestad) har sagt opp stillinga si. 
Ingvild Ness (Førde/Naustdal) har svangerskapspermisjon. Vi har no tilsett Vegard Hellem og tanken er at han 
skal jobbe i heile området vårt. Han kjem frå Lavikdalen, men har og bustad i Førde, og såleis tenker vi at han 
kan jobbe i begge områda. Vi tek fortløpande imot bestillingar på han. 
 
Timelister 
Oppe på timelista skal det kryssast av kva oppdraget gjelder, ferie/fritid, sjukdom osv. Om du kryssar på 
sjukdom må du og ha sjukmelding, viss ikkje skal det kryssast ferie/fritid. Andre oppdrag skal kryssast når 
ferie/fritidstilskotet ikkje skal belastast. Om du leiger ein avløysar og skal bruke det ordinære avløysartilskotet 
skal du ALLTID krysse på ferie og fritid. Det er og viktig at timelistene er underskrivne av begge partar. 
 
Viktig 
Er du ein av dei som ikkje har oppgitt e-post adressa di til oss, vil vi gjerne ha den. Det kan du enkelt 
gjere med å sende ein e-post til:  post@landbruk.org 
Dette gjeld også avløysarane. 
 
Juleferie 
Kontoret vert stengt frå 20.desember – 02.januar 
 

Sjå heimesidene våre:  www.landbruk.org 
 

Opningstider måndag - fredag 0900 – 1500 
 

Mvh Sunnfjord Landbrukstenester 
Jonny og Kari 
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