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RETNINGSLINJER FOR KORONASMITTE
Vi er fortsatt i en smittesituasjon der vi som alle andre
må gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Vi har
interne retningslinjer som medfører at vi oppfyller de
generelle smittevernreglene. I tillegg så har vi noe mer
bruk av hjemmekontor enn det som vi ellers ville hatt.

KURS I EIERSKIFTE

I forhold til medlemmer og kunder har vi for tiden
følgende rutiner:

Vi vil også dette året arrangere kurs for
medlemmer og andre for å gå gjennom de
viktigste forhold knyttet til eierskifte. Kurset går
over en kveld, og vi ser gjerne at både selgere og
kjøpere deltar på samlingen.

•

•

•

Vi ønsker fortsatt at kunder som kun skal
levere bilag e.l. gjør dette i bilagseska ved
inngangsdøra.
Vi kan ta mot kunder forutsatt at de vanlige
smittevernreglene er oppfylt. Slike besøk bør i
all hovedsak være avtalt på forhånd. Hvis det
er mer enn 1 besøkende må en nytte et av
møteromma våre.
Vi ønsker ikke besøk fra medlemmer dersom
medlemmene selv eller andre husstandsmedlemmer har vært utenlands eller i andre
miljø der en særlig eksponert for smitte de
siste 10 dagene.

SØKNADSFRIST FOR ENDRINGER I LEIEFORHOLD FOR MELKEKVOTER

Tid:
Sted:

Tema:
•
•
•
•

Onsdag 4. november kl 18.30-21.30
Spiserommet på kontoret på Særheim,
Postvegen 209, Klepp stasjon

Skatteregler
Økonomi
Rettsregler
Mellommenneskelige forhold

Pris: kr 500 for første deltaker, kr 250 for øvrige
fra samme gård.
Påmelding til tlf: 51786990 eller e-post:
klepp@grl.no innen mandag 2. november.
Ansvarlige for gjennomføring er: Ingvild
Skretting, Åge Bryne og Martin Svebestad
Vi vil sørge for at alle smittevernkrav er oppfylt.

Søknadsfristen er 1. oktober og gjelder alle endringer i
leieforhold for melkekvoter, inklusiv opphør og
etablering av samdrifter i melkeproduksjon.
Som kjent er det pr. i dag ikke lenger adgang til kjøp og
salg av melkekvote.

ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT SOM
FØLGE AV MANGLENDE ARBEIDSKRAFT

HUSK SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONSTILSKUDD 15. OKTOBER

På grunn av koronapandemien er det etablert en
erstatningsordning ved avlingssvikt som følge av mangel
på arbeidskraft under innhøsting i grøntsektoren.
Søknadsfristen her er 31. oktober.

Frist for å søke er 15. oktober, med telledato 1. oktober.
Søknadsfristen er absolutt. Alle søknader sendes inn
elektronisk! Trenger du hjelp til utfylling og innsending,
er det bare å ta kontakt med oss på tlf: 51786990 – så
hjelper vi deg med dette 😊

I vår region synes ikke manglende arbeidskraft å være
noe problem, men dersom noen man er i en slik
situasjon vil første skritt være å ta kontakt med det
landbrukskontoret i kommunen.
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KURS – I DIGITAL BOKFØRING
Vi arrangerer 2 kurs i digital bokføring denne
høsten. Det ene er et grunnkurs for de som ønsker
å komme i gang med dette, mens det andre er et
videregående kurs for de som alt er i gang og som
ønsker tips og råd for mer effektiv bruk og
muligheter til å gjøre mer av arbeidet selv for å
spare regnskapshonorar.
Begge kursa går over et par timer og er gratis.
•
•

Grunnkurs: Torsdag 22. oktober kl 12.3014.30
Videregående kurs: Torsdag 29. oktober kl
12.30.-14.30

Ansvarlige for gjennomføring er Thomas Kvia og
Ove Undheim.
På grunn av smittesituasjonen må en melde seg på
kursene. Påmelding til tlf 51786990 eller e-post:
klepp@grl.no senest 1 uke før samlingen. Det vil
være begrenset antall plasser.

INNLEVERING AV BILAG FOR 2020

KOMMUNENE HAR TILSKUDDSMIDLER TIL
SMIL OG DRENERING TIL OVERS!
• SMIL-midler – frist 15. september
Her blir vannmiljøtiltak prioritert, men og andre tiltak
kan være aktuelle. Renseparker, fangdammer, åpning
av kanal, erosjonssikring, avrenning fra veksthus mm er
eksempel på tiltak.
• Drenering – frist 31. oktober
Kr 2 000 pr daa ved systematisk grøfting, eller kr 30 pr
meter grøft ved annen grøfting.
Det er mange areal med dreneringsbehov, og det er helt
sikkert noen som har tenkt at de vil drenere i vinter, men
ikke søkt om tilskudd.
Dette er en oppfordring om snarest og senest innen 31.
oktober å søke om dreneringstilskudd. Det blir
behandling etter førstemann til mølla-prinsippet.
MERK – for begge ordningene:
• Kommunen tar kun imot elektroniske
søknader
• Arbeidet kan ikke starte før søknad er innvilget
• Mangelfulle søknader blir ikke prioritert
Ta kontakt med din kommune for å sjekke om det er
midler til overs.
Har du behov for hjelp med elektronisk søknad kan vi
hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss på tlf.
51786990.

Vi minner om innlevering av bilag for 2020, for de som
enda ikke fått har levert noe.
Etter regelverket skal de fleste levere inn bilag minst 3
ganger pr. år, primært hver fjerde måned. Dette vil
framgå av den enkeltes oppdragsavtale.
Det er spesielt viktig å være a jour med regnskapet i en
oppstarts- og/eller i en investerings-fase. Vi ser at
banker i større grad enn før etterspør perioderegnskap
hos sine lånekunder, og det er dessuten viktig å følge
inntekts- og kostnadsutviklingen i løpet av året.
Vi har merket oss at kunder som sender inn MVAoppgave annenhver måned ofte ønsker å fortsette med
dette, selv om de har adgang til å gå over til årsoppgave.
Dette tolker vi som et tegn på at de synes det er
interessant
og
fornuftig
med
2-måneders
perioderegnskap.
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PERMITTERINGSPERIODEN VERT UTVIDA
TIL 52 VEKER

PERSONALNYTT
Torstein Stava

• Permitteringsregler etter 1. sept.

17. august starta Torstein
opp hos oss, hvor han skal
jobbe som regnskapsfører med ansvar for egne
kunder. Han kommer fra
Klepp og har regnskapsfører utdannelse.
Vi ønsker Torstein velkommen til oss 😊

For permitteringer som vert iverksett frå og med 1.
september er ein tilbake til normalen. No er det hovudregelen med 14 dager varslingsfrist og 10 dager
(arbeidsdager) lønnsplikt som gjeld. Dersom arbeidstaker vart permittert før 1. september, vil arbeids-gjevar
berre ha 2 lønnsplikt dager.

• Kor lenge kan arbeidstaker vera
permittert utan lønn?

Lill Susan Kverme

Etter permitteringslønnslova kan arbeidstaker vera
permittert utan lønn frå arbeidsgjevar i inntil 26 veker i
løpet av ein løpande periode på 18 månder. For
arbeidsgjevar som ved utgangen av juni 2020 hadde 19
eller færre veker igjen med fritak for lønnsplikt, vert
fritaksperioden forlenga fram til 31. oktober, sjølv om
grensa på 26 veker vert passert. Arbeidstaker vil i denne
perioden ha rett på dagpenger frå NAV.

1. september starta Lill
opp hos oss, hvor hun skal
jobbe som regnskapsfører
med ansvar for egne
kunder. Lill kommer fra
Varhaug, bor nå på
Vigrestad sammen med
mann og 3 barn. Lill har tidligere jobba som
revisor. Velkommen til oss Lill 😊

• Utvider permittering perioden til 52
veker
Regjeringa varsler 13 august at dei vil utvida
permitteringperioden frå 26 til 52 veker. Endringane
skal innførast frå 1. november og varer til 30. juni 2021.
I tillegg foreslår regjeringa ein arbeidsgjevarperiode II på
fem dager etter 30 vekers permittering. Arbeidsgjevarperiode II vil gjelda alle som har vore permittert i
30 veker eller meir pr 1. jan 2021.

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss

Samtidig som permitteringslengden vert utvida til 52
veker frå 1. nov, går ein tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vert vurdert
innanfor ein periode på 18 månader.

4
5
6

Retningslinjer for arbeidsgjevarperiode II er enno ikkje
utarbeida.
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20. september
20. november
20. januar

