Rapportering av
landbruksvikarvirksomhet
i avløserlag
Rapporteringsfrist: 1. februar og 1. juni
Sendes fylkesmannen

Tøm skjema
1 Grunnopplysninger om avløserlaget
Avløserlagets navn

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontonummer
│Poststed

E-postadresse

Telefonnummer

2 Landbruksvikarer og andre sykdomsavløsere fordelt på ansettelsestype
Antall landbruksvikarer
Antall andre ansatte avløsere som
utfører sykdomsavløsning

Fast stilling

Tilkallingsvikar

Annet

Fast stilling

Tilkallingsvikar

Annet

Opplys kort hva slags avtale de som ikke er ansatt i fast stilling har med avløserlaget (lønn, arbeidstid, hvor avløser de – f.eks. bare hos
familie/naboer, o.l.)

3 Utført avløsning
Antall dager landbruksvikar har utført sykdoms- eller kriseavløsning
Antall dager landbruksvikar har utført annen avløsning
Antall dager andre avløsere har utført sykdoms- eller kriseavløsning

4 Beredskap og dekningsområde
Antall foretak som har fått sykdoms- eller kriseavløsning
Antall foretak som ikke har fått
sykdoms- eller kriseavløsning på forespørsel

De første 14
dagene

På et senere
tidspunkt

Oppgi årsaken til at foretak evt. ikke fikk landbruksvikar eller annen avløser
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Navn på kommuner med tilbud om landbruksvikar

Oppgi navn på evt. kommuner i avløserlagets ansvarsområde uten landbruksvikartilbud og årsaken til dette
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5 Regnskapsrapportering
Innvilget, ikke utbetalt tilskudd pga. overskudd året før

Pris på tjenestene – rapportér de av prisene dere opererer med
per dag

Sykdoms- og kriseavløsning
Annen avløsning

per ½ dag

per hverdag

per time
per hellig- eller helgedag

Tall fra regnskapet for landbruksvikarvirksomheten
Inntekter

Evt. utfyllende opplysninger

Innvilget tilskudd
Betaling fra brukerne for sykdoms- og kriseavløsning

Betaling fra brukerne for annen avløsning 
SUM

0,00

Kostnader

Evt. utfyllende opplysninger

Lønn landbruksvikarer
Feriepenger
Pensjon
Arbeidsgiveravgift
*Oppgi hva slags personalkostnader

Forsikring
Evt. kommunalt tilsatt landbruksvikar
Bilhold
Reise- og bilgodtgjørelse
Andre personalkostnader*

Oppgi faktiske kostnader til kurs/opplæring

Administrasjon, rekruttering og opplæring
(oppgi maks 40 000 per tildelt årsverk)
SUM

0,00

Overskudd/Underskudd

0,00

6 Daglig leders underskrift
Rapporteringen gjelder
landbruksvikarvirksomheten
i kalenderåret

Evt. merknader

Landbruksvikarvirksomheten er utført i samsvar med forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet.
Jeg er kjent med at brudd på forskriften kan medføre hel eller delvis avkorting av tilskuddet og at overskudd motregnes mot innvilget
tilskudd for påfølgende år. Videre er jeg kjent med at feilutbetaling kan rettes ved krav om tilbakebetaling.
De gitte opplysningene er riktige. Rapporteringen pr. 1. februar bygger på foreløpig regnskap, mens rapporteringen pr. 1. juni bygger på
regnskap som er godkjent av revisor og årsmøte.
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Sted og dato
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