INFORMASJON TIL NYE MEDLEMMER.
Velkommen som medlem hos oss. Vi er et samvirke eid av bønder som administrerer
landbruksvikarene i Vestfold og ellers lønner avløsere og landbruksarbeidere. Fra 2015 er
vi også opplæringskontor for naturbruksfaget. Vi kjører også lønn for noen mindre firmaer.
I administrasjonen er vi nå 3 ansatte i totalt 210 % stilling. Vårt kontor ligger på Grønt
Fagsenter, Gjennestadtunet 85.
Alle medlemmer betaler inn en andel på 100 kr. Denne blir betalt tilbake hvis ønskes ved
utmeldelse. Videre har vi en medlemskontingent på 1000 kr. pr. d.d. som sendes ut en
gang i året.
Fra 2008 tok vi over administrasjonen av landbruksvikar-virksomheten som dekker hele
Vestfold og som før var lagt til kommunene. Alle bønder har rett til hjelp ved sykdom. Da
gjør vi så godt vi kan med å stille landbruksvikar til disposisjon. Ta kontakt ved spørsmål
rundt dette. Vi har beredskapstelefon ved behov for akutt hjelp.
Dersom dere har avløser/arbeidshjelp og ønsker å lønne ham/henne gjennom oss, må
timelistene være hos oss innen den 10. i måneden. Utlønningen skjer ca. den 20. i
måneden. Når vi lønner for medlemmer, står Vestfold Landbrukstjenester med
arbeidsgiveransvaret. Det betyr at for å dekke opp dette og andre kostnader som dette
fører med seg, må vi ha et påslag på det som blir lønnet.
Dette påslaget er satt sammen av følgende:








arbeidsgiveravgift 14,1%
feriepenger 12%
arbeidsgiveravgift av feriepenger 1,692%
ulykkesforsikring 2%
sykeforsikring 5%
OTP 1,5%
administrasjon 7%

Dette blir så utfakturert til medlemmene i etterkant.
Vi foretrekker bruk av elektroniske timelister. Vi sender ut link til disse når oppdraget
starter. Eventuelt kan papir-timelister sendes til oss i posten eller legges direkte i vår
postkasse eller leveres på kontoret. Hvis det er vanskelig, kan det inngås egen avtale.
Arbeidsavtale utstedes med avløser/landbruksarbeider og VLT. Oppdragsgiver signerer
ordrebekreftelser.
Oppdragsgiver er ansvarlig for HMS og dokumentert opplæring av
avløser/landbruksarbeider på arbeidsplassen.
Lønn til avløser/landbruksarbeider justeres automatisk i henhold til gjeldende tariff.
Kontaktinformasjon:
Tlf.nr: 33 33 51 45
e-post: postmaster@vlt.no
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