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MEDLEMSSKRIV OKTOBER 2022. 
 

Søknad om prod.tilskot og avløysartilskot søknadsfrist 15. okt.: 
I søknaden skal de fylle inn dei avløysarutgiftene til ferie og fritid de har hatt hittil i år. Har de 
ikkje brukt noko fram til 15. okt., må de skrive ein 0,- for så å kunne endre/etterregistrere 
utgiftene fram til 10. jan. 2023. 
Det vert i veke 40  sendt ut e-post med påloggingsinfo. for å kunne hente ut kontoutdraget.  
På kontoutskrifta frå Laget finn de søknadsbeløpet på linja «Tilskuddsramme» / 
«refusjonsberettiget»:  
Ver merksam på at talet som står her er før lønnskjøring i oktober. Etter ca. 12 okt. vil tal for 
okt. vere inkl. 
Dei som ikkje har e-post, får kontoutdraget tilsendt i posten i veke 40. 
Maksimalt tilskot i 2022 er kr. 96.580,-.  
Dersom de har spørsmål eller treng hjelp i samband med søknaden om 
prod.tilskot/avløysartilskot, er det bare å ta kontakt. Eg hjelper til så langt eg kan. 
 

Avløysarkurs: 
Avløysarkurset startar tysdag 01. november. Påmeldingsfrist fredag 14. oktober. Kjenner du 
nokon som ikkje har meldt seg på, så ta kontakt. 
  

Dokumentert opplæring: 
Ta ein sjekk i KSL-permen og sjå om du har dette på plass for alle avløysarane dine. Skulle det 
skje ein skade eller eit uhell, er det veldig viktig at dette er i orden. Treng du nye skjema, så 
ta kontakt.
 

HMS-avtale: 
Dei fleste medlemene har signert ein slik avtale med Laget. Dei som enno ikkje har gjort 
dette vil få ei påminning no i oktober.  
 

Kurs: 
Minner om NLR sine kurs som kan vere aktuelle:  
Varmt arbeid, Særheim 18. okt. og Helleland 26. okt. 
Maskinførarkurs, Særheim 27.-30. okt. 
 

Endring påslagsprosent: 
Frå 01.07. vart det endringar i reglane for OTP (Obligatorisk Tjeneste Pensjon). No må Laget 
betale inn 2% + arb.g.avg. av all utbetalt lønn frå første krone. For å dekke inn desse auka 
kostnadane har styret vedteke å auke påslagsprosenten frå 5% til 7% frå 01.11.2022.  
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