
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Styrets årsberetning 

2020 



 

 

 

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, Namdalseid og 

Nærøysund 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 

landbruksvikarordningen i kommunene 

Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Grong, Høylandet, 

Overhalla, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, 

Flatanger, og Osen. Hovedoppgaven for vikarene er 

å avløse gårdbrukerne ved sykdom. 

Bedriften har i tillegg en klauvskjærer i 100% 

stilling. Og en landbruksvikar som tar på seg akutt 

oppdrag innenfor klauvskjæring. 

 

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: 

Paul Olav Bjerken Leder og kretsleder 

 Kåre Petter Wangsfjord Nestleder og kretsleder 

 Audun Risvik  styremedl  

 Oddveig Ressem  styremedl 

 Jonn Ove Volden  styremedl 

Sturla Hestø  styremedl og kretsleder 

 Rune Wik  ansattes repr. 

 Ann Kristin Ottesen ansattes repr.(Sluttet) 

 

Maren Kjerkol Hånes Vararepr 

Øystein Stangring Vararepr 

Kristin Staven  Vararepr 

 

Valgkomité: 

Audun Fiskum  Leder i valgkomité 

Bodil Silset 

Kim Harald Laupstad 

Roy Ovesen   

Jonny Eilertsen      

Sverre Høgden 

  

 

 

 

 

Vararepresentanter valgkomite 

Tormod Bergum 

Magnus Glømmen 

Linda Ryum Olsen 

 

Verneombud: 

Jarle Per Øie  

 

Revisor: 

BDO A/S 

 

I meldingsåret har det vært avholdt 7 styremøter. 

Det er behandlet 46 saker i laget.  

 

Miljø 

Namdal Landbrukstjenester har ingen virksomhet 

som påvirker det ytre miljø i negativ grad. 

 

Medlemsutvikling 

Ved inngangen til 2020 var det registrert 274 aktive 

medlemmer/kunder i bedriftens system som var 

berettiget tilskudd. 

 

Avløsning 
Ferie/fritid. 

Totalt dokumentert avløserkostnad for 274 av lagets 

medlemmer/kunder var i 2020 kr 23 100 405-. 

Omgjøring av søknadsrutiner for tilskudd, gjør at vi 

ikke har oversikt over maksimalt tilskudd til våre 

medlemmer. Alt tilskudd blir nå utbetalt direkte til 

søker, noen medlemmer overfører tilskuddet til 

laget når det blir utbetalt. I 2020 er kr 1 674 199,- 

overført frivillig til laget og godskrevet 

medlemmene.  

 

Sykdomsavløsning/annen avløsning 

Det er i 2020 solgt sykdomsavløsning for  

kr 5 296 091,-.  
Andre oppdrag utgjør kr 3 173 285,- av 

salgsinntektene. I tillegg har laget solgt 

klauvskjærertjenester for kr 413 855,- i 

meldingsåret.  

 

Ansatte 
Lønn 

Det er innberettet lønn for kr 30 757 249,- på totalt 

533 personer i 2020.  

 

Avløsere 

Pr. 31.12.20 har Namdal Landbrukstjenester 

arbeidsgiveransvaret for 27 fast ansatte 

arbeidstakere i avløserringer og enkeltbruk, 3 faste 

arbeidstakere i andre bedrifter og ca 25 faste 

arbeidstakere som familieavløsere. I tillegg har 

laget hatt 6 faste stillinger som sykdomsavløsere/ 

landbruksvikarer i 2020 og ca 1 stilling i beredskap. 

En stor del av våre arbeidstakere arbeider deltid og 

helg. 



Administrasjon i 2020 
Hovedkontor i Overhalla 

 

Ann Kristin Ottesen 

Ansatt i 50% stilling som lønnsmedarbeider. 

Sluttet 11.10.2020. 

 

Tonje Moe Fornes  

Ansatt i 50% fast stilling + 10% midlertidig (tom 

30.04.2021) stilling som lønnsmedarbeider. 

Begynte 01.11.2020.  

 

Sergei Sazanchuk 

Kontormedarbeider når vi ikke har landbruksvikar 

oppdrag til han. 

 

Avdelingskontor i Grong 

Helen Molberg  

Ansatt i 60% stilling daglig leder 

  

Avdelingskontoret Namdalseid 

Maria Reitan 

Ansatt i 75% stilling som kontorleder.  

 

Avdelingskontoret på Rørvik 

Lise Irene Høyforslett 

Ansatt i 50% stilling som kontormedarbeider. 

Sykmeldt siden 19.03.2020 

 

Administrativ lønn 

Det er i meldingsåret utbetalt totalt kr 980 625,- i 

administrativ lønn. 

  

Årslønn ved årets slutt: 

Daglig leder:   kr 336051- 

Kontorleder:    kr 433658,- 

Lønnsmedarbeider:   kr 262968,- 

 

Likestilling: 
Lønn og arbeidstid er lik for kvinner og menn. 

 

Landbruksvikarordningen/ Sykdomsavløsning 
Namdal Landbrukstjenester har i 2020 hatt ansvar 

for landbruksvikarordningen i 12 kommuner. 6 

årsverk har vært sysselsatt 100%, i hovedsak på 

sykdomsavløsning.  

 

HMS 
Alle ringavløsere og faste ansatte i Namdal 

Landbrukstjenester er innmeldt i NLR Trøndelag 

HMS og Veivisern bedriftshelsetjeneste.  

 

Kurs/ samlinger 
- I februar arrangerte Namdal 

Landbrukstjenester SA kurs for alle faste 

ansatte på Rock City i Namsos. Med tema 

som bla: smittevern, sykdomstegn, 

kusignal, pensjon, fellesforbundet og bht 

24 stk deltok. 

- Helen og Maria deltok på HMS kurs for 

ledere i november 

Det har ikke vært noen kurs og samlinger 

utover dette. Pga pandemien Covid 19 

 

Samarbeidsavtaler 

Norsk landbruksrådgivning Namdal 

Namdal Landbrukstjenester samarbeider om enkelte 

kontortekniske løsninger med NLR Trøndelag avd. 

Overhalla. Dette faktureres fra NLR etter fast 

fordelingsnøkkel. 

Namdalseid Regnskap 

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, 

Nordenfjeldske. 

Namdal Landbrukstjenester fungerer delvis som 

sekretariat for SNS (tidligere BSF) i Overhalla, 

Grong og Namdalseid. Aktiviteten her har vært 

minimal i 2020. 

 

Økonomi 
Covid 19 og nedstengning av landet 12.03.2020, ble 

merkbart for omsetningen i Namdal 

Landbrukstjenester. Planlagte operasjoner og 

feriereiser ble utsatt, og det ble noe utfordrende å få 

plassert landbruksvikarene. Men pga redusert 

arbeidsgiveravgift i termin 3, landet vi 

regnskapet ganske bra. 

Regnskapet viser et overskudd resultat på  

kr 32955,- etter skatt.  

Regnskapet er gjort opp under forutsetning for 

fortsatt drift og styret bekrefter med dette at 

forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.  

   

Resultatdisponering 

Årets overskudd avsettes til lagets egenkapital. 

 

Arbeidsmiljø – sykelønn 

Arbeidsmiljøet til den enkelte ansatt avhenger av 

miljøet på den enkelte gård. Sykefraværet blant 

avløserne er fortsatt lavt. Utbetalt sykelønn 

(arb.giverperiode) utgjør kr 752 399,- av en total 

lønnskostnad på kr 32 230 129,-.  Sykefravær 

utgjør ca 2,3% av lønnskostnad.  

 

Tilskudd laget 

Landbruksvikarordninga har utløst statlig tilskudd 

på til sammen kr 2 174 480,-. Dette har 

sammenheng med forskrift for ordningen der pris 

for bruk av landbruksvikar blir styrt av 

tilskuddsordningen for den enkelte bruker. Dette gir 

et gap mellom fakturerbar bruk og kostnad med den 

enkelte stilling. Det ytes et tilskudd på kr 283 900,- 

pr årsverk landbruksvikar fra staten. Namdal 

Landbrukstjenester er tildelt 7 årsverk fra 

Trøndelag. Det er søkt om 1 årsverk fra Nordland. 

 

 

 



Ferie/ fritidstilskudd 

Søknadsrutinene for ferie/ fritidstilskudd er fortsatt 

slik at vi ikke kan få oversikt over medlemmenes 

maksimale tilskuddsramme. Medlemmet selv får 

opplyst sin foreløpige maksimale tilskuddsramme 

ved søknadsomgangen i oktober men i og med at 

dyretall kan korrigeres helt frem til 10 januar i året 

etter søknadsåret, finnes det ikke oversikt over hvor 

mye maksimalt tilskudd som er generert for våre 

medlemmer.     

 

Påslag/ prissetting 

Bedriften prissetter sine tjenester ved prosentpåslag 

av brutto lønn. Dette påslaget har vært 12% i 2020. 

Laget har ikke tilleggspåslag for sykdomsavløsning. 

Påslaget har vært uforandret siden 2011. 

 

Fremtiden 
Å drive landbrukstjenester som skal yte tjenester til 

primærnæringen er både spennende og utfordrende. 

Med stadig nye endringer i regelverk og 

forutsetninger, har 2020 ikke vært noe unntak i så 

måte. Som vanlig venter mange helt til slutten av 

året med å lønne ut. Maksimalt tilskudd for det 

enkelte foretak vites ikke før søknadsomgangen i 

oktober. For landbrukstjenesten innebærer dette at 

budsjettering blir utfordrende. Vår hovedoppgave er 

å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft som skal 

avløse hos den enkelte bonde, både ved sjukdom og 

ferie og fritid. Vi konkurrerer i et stramt 

arbeidsmarked og det å få tak i nok kvalifisert 

mannskap krever stadig mer av oss som 

profesjonell arbeidsgiver, både økonomisk og 

administrativt. Moderne gårdsbruk med høy 

teknologi gjør at det stilles store krav til den enkelte 

ansatte. For å møte økt konkurranse er det alltid 

viktig at lagets økonomi og egenkapital styrkes, 

samtidig som det etterstrebes en enda mer 

profesjonell rolle som arbeidsgiver i området. 

Hvorvidt vi lykkes med dette arbeidet avhenger i 

stor grad av tilstrekkelige ressurser til drift av laget, 

prissetting, jordbruks-oppgjør og regjeringens vilje 

til satsning på norsk landbruk samt andre eksterne 

påvirkninger.  

Arbeidsgiveransvar for et stort antall arbeidstakere 

på tross av endringer i tilskudds håndtering 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 sykdom, fortsatt er til stede. Bedriften 

har også et betydelig samfunnsansvar med 5-600 

personer som, mer eller mindre, har sitt levebrød 

med oss som arbeidsgiver.  

Vi er fortsatt optimistisk og er helt sikker på at 

namdalsk landbruk også i fremtiden vil være sterkt 

representert i landets matproduksjon. Nye unge 

gårdbrukere er opptatt av å ha en organisert fritid, 

noe som forhåpentligvis også i fremtiden vil styrke 

drift av landbrukstjenestene.  

   

 

 

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,   

 

 

 
Paul Olav Bjerken   Kåre Petter Wangsfjord  Audun Risvik 
Leder     Nestleder    Styremedlem 

 

 

 

 
Jonn Ove Volden    Sturla Hestø   Oddveig Ressem 
Styremedlem     Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

Rune Wik    Helen Vibeke Molberg   
Ansattes repr i Styret   Daglig Leder 

 

 

 

 

 


