
 

 

  
 

Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å være strenge på innleveringsfristene og ber om at datoer noteres og følges. Altså: 

Timelister for arbeid i november:   LEVERES SENEST 1.12.14 

Timelister for arbeid 1.12  -  15.12:    LEVERES SENEST 15.12.14 

Timelister for stipulerte arbeidstimer 16.12  - 31.12:LEVERES SENEST 15.12.14  

Eller: 

Timelister for faktiske arbeidstimer 16.12 – 31.12:  LEVERES SENEST 5.1.15 (dette vil da komme på lønns og trekkoppgaver for 2015) 

Vi beklager selvfølgelig de ulemper dette fører til for den enkelte. 

 

Endring i utbetaling av lønn for desember. 

ALL lønn for inntektsåret 2014 MÅ utbetales i 2014. Altså skal det som kalles kontantprinsippet følges. Det er UTBETALINGSDATO og ikke lønnsberegningsdato som 

heretter styrer rapportering til staten.  

Namdal landbrukstjenester lønner etter etterskuddsprinsippet, altså vil lønn som tidligere ble utbetalt i januar, være for arbeid som er gjort i desember. Innføringen av a-ordningen, 

gjør at lønnsutbetaling for arbeid i desember må endres. For arbeid som utføres i desember MÅ timelister leveres SENEST 15. desember for utbetaling 29 desember. 

Timelister som leveres ETTER 15.12 vil bli utlønna den 20.1.15 og inntektsføres i 2015. 

For arbeid som utføres siste halvdel av desember, kan løsningen være at arbeidstaker og gårdbruker det skal arbeides hos, stipulerer/beregner arbeidstimer for 

perioden og levere dette på timeliste SENEST 15. desember. Reelle arbeidstimer avstemmes mot stipulerte arbeidstimer i januar 2015.  

For ansatte med avtale om fast månedslønn vil dette bety at det utbetales lønn for desember den 29. desember (Tidligere har lønn for desember blitt utbetalt 20. januar 

året etter) 

NB NB. Mange har faste banktrekk på lønningsdato og det er viktig og sette av penger som utbetales i slutten av desember for slike trekk den 20 januar.  

 

Statens innføring av A-Ordningen fra 1.1.2015 

 

FOR GÅRDBRUKEREN 

Frist for dokumentasjon av lønnskostnader for utbetaling av avløsertilskudd 

Ubenytta avløsertilskudd MÅ utlønnes SENEST den 15.12.14 for å få det med på rapportering for 2014. 


