
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 

2016 



 

 

 

 

Namdal Landbrukstjenester SA 
 

Namdal Landbrukstjenester er et samvirkeforetak 

med begrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital 

og medlemstall.  

 

Lagets administrasjon ligger i Overhalla kommune 

med avdelingskontor i Grong og Namdalseid 

kommune. 

 

Landbrukstjenestens hovedoppgave er å skaffe 

avløsning slik at medlemmene får regelmessig 

fritid, avlastning i onnetider og avløsning under 

sykdom m.v.  

I tillegg har landbrukstjenesten ansvar for 

landbruksvikarordninga i kommunene 

Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Grong, Høylandet, 

Overhalla, Namsos, Fosnes, Flatanger, Namdalseid 

og Osen. Hovedoppgaven for vikarene er å avløse 

gårdbrukerne ved sjukdom.  

 

Landbrukstjenesten kan også 

administrere/koordinere andre former for 

samarbeidstiltak; maskinsamarbeid, 

håndverksarbeid, vedformidling, skogsarbeid, m.v. 

som kan være med å bedre medlemmene sitt 

driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd. 

 

Det kan også være naturlig å yte andre tjenester 

som styrker landbruket, eller være utviklende for 

lokalmiljøet (generell bygdeutvikling).   

 

Styret 

 
Styret har i meldingsåret bestått av: 

Jo Terje Sagmo  leder 

 Paul Olav Bjerken Nestleder og kretsleder 

 Audun Risvik  styremedl  

 Oddveig Ressem  styremedl 

 Tone Beat Fossli  styremedl 

Sturla Hestø  styremedl og kretsleder 

 Stig M Damås  avløser repr. 

 

Arnstein Berg  Vararepr 

Tormod Bergum  Vararepr 

Jan Tore Moe  Vararepr 

 

Valgkomité: 

1. Steinar Gartland Leder 

2. Anita Aglen 

3. Sverre Høgden 

4. Christian Espenes 

5. Tor Arne Olsen 

6. Gro Warmbo Brørs 
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Bjørn Dag Derås 

Magnus Glømmen 

 

 

Verneombud: 
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Revisor: 
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I meldingsåret har det vært avholdt 6 styremøter, 

hvorav 2 av disse har vært felles med styret i Ytre 

Namdal Landbrukstjenester. Det er behandlet 21 

saker i laget og 4 saker felles med YNL.  

 

Miljø 
 

Namdal Landbrukstjenester har ingen virksomhet 

som påvirker det ytre miljø i negativ grad. 

 

Medlemsutvikling 

 

Ved inngangen til 2016 hadde vi 226 medlemmer 

som var berettiget tilskudd til ferie/fritids-

avløsning. Ved utgangen av meldingsåret 2016 var 

det 221 av våre medlemmer som var berettiget 

tilskudd.   

 

 

 

Avløsning 
Ferie/fritid. 

Totalt dokumentert avløserkostnad for 209 av lagets 

medlemmer var i 2016 kr. 17 564 692,-. Lagets 

medlemmer utløste totalt kr 17 686 037,- i 

avløsertilskudd fra staten. Av dette er kr 2 425 

834,- frivillig innbetalt til laget og godskrevet 

medlemmene.  

 

Sykdomsavløsning/annen avløsning 

Det er i 2016 solgt sykdomsavløsning for kr 5 375 

410,-. Andre oppdrag utgjør kr 2 630 846,- av 

salgsinntektene. 

 

Ansatte 
Lønn. 

Det er innberettet lønn for kr. 24 130 505,- på totalt 

590 personer i 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



Avløsere 

Pr. 31.12.16 har Namdal Landbrukstjenester 

arbeidsgiveransvaret for 19 faste arbeidstakere i 

avløser ring, 6 faste arbeidstakere hos enkeltbrukere 

og andre bedrifter og ca 20 faste arbeidstakere som 

familieavløsere. I tillegg har laget hatt 4,5 faste 

stillinger som sjukdomsavløsere/ landbruksvikarer i 

2016. En stor del av våre arbeidstakere arbeider 

deltid og helg. Totalt antall årsverk i meldingsåret 

er 71,02. Disse er fordelt med 49,41 årsverk Ferie / 

fritidsavløsning, 8,75 årsverk sykdomsavløsning og 

9,86 årsverk andre oppdrag og administrasjon 3 

årsverk. 

 

Administrasjon i 2016 
Hovedkontor i Overhalla 

Daglig leder: 

Bernt Moa  

Ansatt i 100% stilling.  

Lønnsmedarbeider: 

Ann Kristin Espenes  

Ansatt i 55% stilling som lønnsmedarbeider. 

 

Avdelingskontor i Grong 

Helen Molberg  

Ansatt i 55% stilling som kontorleder. 

  

Avdelingskontoret Namdalseid 

Maria Reitan 

Ansatt i 90% stilling som kontorleder 

 

Stillingsandeler er økt med totalt 40% i 2016 på 

grunn av intensjonsavtale om drift av Ytre Namdal 

Landbrukstjenester dette året.  

 

Administrativ lønn. 

Det er i meldingsåret utbetalt totalt kr 1 362 164,- i 

administrativ lønn  

Årslønn ved årets slutt: 

Daglig leder:    kr 559 752,-  

Kontorleder i Grong  kr 219 729,- 

Kontorleder på Namdalseid: kr 359 557,- 

Lønnsmedarbeidser:  kr 198 576,-   

 

 

Likestilling 
Ansatte: Kvinner Menn % andel 

kvinner 

Administrasjon 3 stk  1 stk 75 % 

Avløsere   142 stk  444 stk 24,3 % 

Totalt  145 stk  445 stk 590 stk 

 

Lønn og arbeidstid er lik for kvinner og menn. 

 

Landbruksvikarordningen/ Sjukdomsavløsning 
Landbrukstjenesten har også i 2016 hatt ansvar for 

landbruksvikarordningen i 11 kommuner fra Osen i 

sør til Lierne i øst og Namsskogan i nord. 4,5 

stillinger har vært sysselsatt 100%, i hovedsak på 

sjukdomsavløsning.  

 

 

 

 

HMS 
Alle ringavløsere og faste ansatte i Namdal 

Landbrukstjenester er innmeldt i Landbruks-helsa 

og Veivisern bedriftshelsetjeneste.  

 

Kurs/ samlinger 
- Våren 2016 arrangerte vi «minilasterkurs» 

for våre faste ansatte avløsere og 

landbruksvikarer. Dette ble arrangert i 

samarbeid med Inge Eriksen , Levanger og 

de som deltok fikk i etterkant av kurset sitt 

maskinførerbevis som gir de mulighet til å 

kjøre hjullaster. Behovet er økende da flere 

av våre kunder bruker minilaster til 

innkjøring av fòr.  

- I samarbeid med SNS, arrangerte vi 

rekrutteringskurs for avløsere på 

Namdalseid vinteren 2016. 

- Høstsamling for landbrukstjenester i hele 

landet på Gardermoen 25-27 oktober 2016: 

Administrasjonen deltok på samlinga. 

  

    

 

Samarbeidsavtaler 

Ytre Namdal Landbrukstjenester. 

Namdal Landbrukstjenester (NL) og ytre Namdal 

Landbrukstjenester (YNL) inngikk ved årsskiftet en 

intensjonsavtale om at NL skulle drifte YNL i 

2016. Hensikten med avtalen var å rydde opp i en 

noe kaotisk situasjon i YNL og se på mulighet for 

en fusjon mellom de to laga fra 1.1.17. Det ble 

avholdt ekstraordinært årsmøte i begge lag før jul i 

2016 der fusjonsavtale ble vedtatt og fusjon er en 

realitet fra 1.1.17.  

Norsk landbruksrådgivning Namdal 

Namdal Landbrukstjenester samarbeider om enkelte 

kontortekniske løsninger med NLRN. Dette 

faktureres fra NLRN etter fast fordelingsnøkkel. 

Namdalseid Regnskapskontor 

Namdal Landbrukstjenester samarbeider om enkelte 

kontortekniske løsninger med regnskapskontoret. I 

tillegg leies de inn for årsavslutningsarbeid. Dette 

faktureres laget for.  

Grong kommune 

Namdal Landbrukstjenester har også samarbeid om 

enkelte kontortekniske løsninger med Grong 

kommune der vårt avdelingskontor er lokalisert.   

Studieforbundet Næring og samfunn, 

Nordenfjelske. 

Namdal landbrukstjenester fungerer som sekretariat 

for SNS (tidligere BSF) i Overhalla, Grong og 

Namdalseid. Aktiviteten her har vært minimal i 

2016.  

  

 

Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 13 564,- før  

avsetning skatt. Etter avsetning skatt er resultatet kr 

7877,-   



 

Arbeidsmiljø – sykelønn 

Arbeidsmiljøet til den enkelte ansatt avhenger av 

miljøet på den enkelte gård. Sykefraværet blant 

avløserne er fortsatt lavt. Utbetalt sykelønn 

(arbeidsgiverperiode) utgjør kr 289 600,- av en total 

lønnskostnad på kr 22 475 219,- . Sykefravær utgjør 

ca 1,28% av lønnskostnad.  

 

Resultatdisponering 

Årets overskudd avsettes til lagets egenkapital. 

 

Tilskudd laget. 

Landbruksvikarordninga har utløst statlig tilskudd 

på til sammen kr 1 202 390,-. Dette har 

sammenheng med forskrift for ordninga der pris for 

bruk av landbruksvikar blir styrt av 

tilskuddsordninga for den enkelte bruker. Dette gir 

et gap mellom fakturerbar bruk og kostnad med den 

enkelte stilling. Det ytes et tilskudd på kr 270 200,- 

pr årsverk landbruksvikar fra staten. Namdal 

landbrukstjenester er tildelt 4,2 årsverk for Nord – 

Trøndelag og 0,25 årsverk for Sør – Trøndelag 

(Osen). Av totalt tilskudd er kr 160 000,- forbeholdt 

administrasjon av ordninga. 

 

Tilskudd ferie /fritid 

Totalt tildelt avløsertilskudd 2016 i regionen: 

    Kr 24 031 563,- 

Totalt tildelt avløsertilskudd til våre medlemmer: 

    Kr 19 038 375,- 

Dokumenterte kostnader for våre medlemmer: 

    Kr 17 564 692,- 

Avløsertilskudd kanalisert gjennom laget: 

    Kr 2 425 834,- 

Oppslutning i laget av landbruksforetak med 

tilskuddsrett i området er ca 55 %. 

 

Påslag/ prissetting 

Bedriften prissetter sine tjenester ved prosentpåslag 

av brutto lønn. Dette påslaget har vært 12% i 2016. 

Laget har ikke tilleggs påslag for 

sykdomsavløsning. 

 

Fremtiden 
2016 har vært et spennende og aktivt år i laget der 

administrasjonen har vært delvis utleid til Ytre 

Namdal Landbrukstjenester for drifting av YNL.  

Resultatet av dette er at de to laga fusjonerte fra 

1.1.17 og utfordringene fremover blir både 

oppbygging av ny tillit i ytre Namdal samt å skaffe 

medlemmer i hele laget tilfredsstillende tilgang på 

kvalifisert arbeidskraft. Vi konkurrerer i et stramt 

arbeidsmarked og det å få tak i nok kvalifisert 

mannskap er stadig mere utfordrende.   Moderne 

gårdsbruk med høy teknologi gjør at det stilles store 

krav til den enkelte ansatte. Det vil trolig være stor 

satsning på større bruk med robot også i årene som 

kommer og det stiller større kompetansekrav til den 

enkelte ansatte. Fusjonen med YNL gir oss 

imidlertid mulighet til ekspansjon med salg av 

lagets tjenester til gårdbrukere i kommunen Vikna, 

Nærøy, Bindal og Leka. YNL har i flere år hatt en  

svak markedsandel i området og her er mulighetene 

mange med blant annet klauvskjæring som en del 

av lagets tjenester.  

I 2016 har det vært merkbart at gårdbrukere nå kan 

benytte andre landbruksentreprenører for 

dokumentasjon av avløser kostnader. Dette vil 

trolig være merkbart på lagets omsetning også i 

fremtiden.   

For å møte økt konkurranse er det viktigere enn 

noen gang at lagets økonomi og egenkapital styrkes 

samtidig som det etterstrebes en enda mere 

profesjonell rolle som arbeidsgiver i området. 

Hvorvidt vi lykkes med dette arbeidet avhenger 

også i stor grad av tilstrekkelige ressurser til drift av 

laget, prissetting, jordbruksoppgjør og regjeringens 

vilje til satsning på norsk landbruk samt andre 

eksterne påvirkninger.  

Arbeidsgiveransvar for et stort antall arbeidstakere 

på tross av endringer i tilskuddshåndtering og større 

konkurranse, viser lagets styrke i markedet. Selv 

med nedgang i antall bruk, ser det ut som behovet 

for organisert ferie og fritid, og ikke minst sikkerhet 

ved sjukdom, fortsatt er til stede.  

Vi er fortsatt optimistisk og er helt sikker på at 

namdalsk landbruk også i fremtiden vil være sterkt 

representert i landets matproduksjon. For å 

produsere mat på en sikker og god måte, trengs det 

kompetent god arbeidskraft og gode 

velferdsordninger. For å styrke og utvide de 

ordningene som er fremforhandlet i tidligere 

jordbruksoppgjør, er næringa selv og deres 

fagorganisasjoner viktige medspillere. Nye unge 

gårdbrukere er opptatt av å ha en organisert fritid, 

noe som forhåpentligvis også i fremtiden vil styrke 

drift av bemanningsforetak.  

   

Avslutning 
Styret vil rette en stor takk til de ansatte for den 

innsats hver enkelt har lagt ned i løpet av året. Takk 

til våre trofaste medlemmer og til nye medlemmer 

for oppslutningen om laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhalla 18.1.17 

 

 

 
Jo Terje Sagmo    Paul Olav Bjerken  Audun Risvik 
Leder     nestleder    styremedlem 

 

 

 

 
Tone Beate Fossli   Sturla Hestø   Oddveig Ressem 
Styremedlem     Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

Stig Morten Damås       Bernt Moa 
Ansattes repr i Styret       Daglig Leder 

 

 

 


