INFORMASJON
Nr. 3-2018
Til: Alle frilanstolker og tolketjenester
Sonja Navelsaker, utdannet tolk
Fra:
Samordna
frilansområde
v/Oslo/Akershus
HVEM ER VI?
Redaksjon: Hanne Berge Eker og Sonja Navelsaker

I dette informasjonsbrevet:
Endringer i honorarskjemaet
Endring av tolkesatser
Mailfilter
GOD SOMMER!!

Endringer i honorarskjemaet
Fast trekk ff i timelisten er nå fjernet, da de
ulike fagforeningen sender melding om
dette til utbetaler.
Under oppgavekode finner man nå egen
kode for rettstolking, hvor forhøyet sats er
med i refusjonsskjemaet. Koden er R
I fanearket kost natt reiseutgifter er feltet
for Kostgodtgjørelse med overnatting

utland er det gjort endringer. I de hvite
feltene over den mørkegrønne linjen, fyller
du inn gjeldene kostsats for det landet du
befinner deg i.
Hvis man er i flere land på samme reise,
eller flere land på samme krav, fyller vi inn
satsene for dere. Dere fyller da inn kun
antall døgn, skriv i kommentarfeltet hvilke
land du er på de ulike dagene.
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Satsendringer
De vil gjelde fra 1.mai, vi legger ut nytt
skjema for oppdrag etter 1.mai. Har du
allerede sendt inn krav for oppdrag etter
den dato legger vi det over i nytt skjema.
Har du oppdrag 1.-3 mai du har fått
utbetalt 29.mai må det evt foretas en
etterbetaling. Dette må du i så fall selv gi
beskjed om.

Mailfilter
Legger mailen din seg vilkårlig i
postkasser som reklame, spam e.l? -gjelder
spesielt G-mail-adresser. Oppskrift på filter
er vedlagt påmeldingsbekreftelsen du
mottok når du meldte deg på en e-postliste,
og
du
finner
den
også
her:
https://support.google.com/mail/answer/65
79?hl=no

Frister for innsending av honorarskjema
MAI

JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

Frist for innsending

Utbetalingsdato

03.mai
18.mai
30.mai
07.juni
19.juni
26.juni
01.august
17.august
27.august
03.september
17.september
27.september
08.oktober

29.mai
12.juni
19.juni
26.juni
12.juli
24.juli
28.august
12.september
18.september
25.september
12.oktober
23.oktober
30.oktober

NB!!

Frist for innsending: Mail med honorarskjema må være sendt senest denne dagen og post med
signert refusjonsskjema må være poststemplet senest denne dagen. Vær obs på at noen frister går
over 20-28 dager, dette på grunn helligdager/ferieavvikling

Husk auto signatur på mail med:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Telefonnummer
E-post
Postadresse
Primærtolketjeneste
Opplysning om eventuell avtale om undervisningstolking eller arbeidstolking
Status faglært eller ufaglært
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Honorarkrav skal sendes til: nav.frilanstolker.honorar@nav.no.
Papirversjon m/oppdragskort til:
Samordna frilansområde
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo & Akershus
Avdeling tolk
Pb 324 – Alnabru
0614 Oslo
Samordningsgruppa for frilanstolkområdet ved hjelpemiddelsentralen i Oslo/Akershus består av:
Ragnhild Brevik
67 25 80 13
ragnhild.brevik@nav.no
Hanne Berge Eker
67 25 80 09
hanne.berge.eker@nav.no
Toril Fagereng Wandås
67 25 79 64
toril.fagereng.wandas@nav.no
Linn Hege Pettersen
67 25 79 45
linn.hege.pettersen@nav.no
Marit Eriksen
67 25 79 72
marit.eriksen@nav.no
Anita Harila
21 06 97 87
anita.harila@nav.no
Wendy Sandnes
67 25 80 07
wendy.sandnes@nav.no
Sonja Navelsaker
67 25 80 16
sonja.navelsaker@nav.no
Annette W. Hansen
67 25 79 69
annette.wilhelmsen.hansen@nav.no
Send eventuelt henvendelsen til nav.frilanstolker.honorar@nav.no, så blir du kontaktet.
Spørsmål rundt spesifikt honorarkrav; kontakt den som har behandlet honoraret. Generelle
honorarspørsmål og andre spørsmål stilles nav.frilanstolker.honorar@nav.no
For informasjon til frilanstolkene, se: www.nav.no/tolk.

Sommerferie nærmer seg for de fleste av oss, og det er tid for påfyll av sol, farge og energi til
høsten.
Selv med ferieavvikling og redusert bemanning har vi folk hos oss gjennom sommerukene, så
vi er tilgjengelige hvis dere trenger hjelp til noe.
I løpet av sommeren vil dere møte på nye frilanstolker som går ut av tolkestudiet i disse
dager, ta godt i mot de, gi en HIGH FIVE!

GOD SOMMER TIL DERE ALLE FRA OSS PÅ SAMORDNET
FRILANSOMRÅDE
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