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02. januar  2015 

Godt nytt år  

Vedlagt følger årsoppgave for 2014.  

 

Nye regler i 2015 

I 2015 er det nye regler for hvordan vi skal levere informasjon til myndighetene for lønn og 

personalopplysninger. 

Vi ber dere derfor ALLE levere signerte timelister. Disse er ansettelseskontrakter for de ansatte. 

Dere kan signere halvårlister eller månedslister. Alt etter hva som er best for dere. 

Det enkleste for oss er at dere betaler timer og timelønn. Dersom dere har fast lønn (beløp for helg 

etc.) må vi få vite hvor stor stillingsprosent den ansatte har. Ring oss hvis dere er usikre på dette.  

Dere finner timelister på kontorene og på vår hjemmeside (husk da å ta med side 2) 

Det er viktig å gi oss beskjed så snart en person begynner å jobbe og når de slutter, sluttdato. 

  

Nyansatt på kontoret 

Berit trapper ned i 2015. Hun vil som hovedsak kun jobbe litt på kontoret på Nærbø. 

Vi har ansatt en ny person i full stilling fra 05.01.15. Hun heter Anette Erga. Anette vil på sikt sitte 

på kontoret på Nærbø,  jeg flytter ned til kontoret på Varhaug. Vi håper på denne måten å forbedre 

kvaliteten på begge kontorene. 

Den første tiden vil vi begge sitte på Nærbø på grunn av opplæring.   

 

 

Frikort 2015 

Alle som skal ha frikort i 2015 må bestille dette elektronisk på skatteetaten.no. 

Frikortbeløp er i år kr 50.000,- 

 

Utlendinger med D-nummer 

Nyansatte  må møte på skattekontoret i Stavanger eller Eigersund. 

Har du møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll i 2014, trenger du ikke 

gjøre det på nytt for å få skattekort for 2015. Da kan du sende eller levere søknad om skattekort for 

utenlandske borgere ferdig utfylt til skattekontoret. Dette skjema finner du på skatteetaten.no eller 

på et av våre kontor. 

 

 

Telefon Nærbø : 900 58 324 (ikke SMS) Telefon Varhaug: 51 79 36 65 

Mail Nærbø:       siri.fuglestad@n-lt.no   Mail Varhaug:   landbrukstenester.ha@n-lt.no 

Mobil Siri :           900 39 402 SMS    

  

 

Hilsen Siri 
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