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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
 Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 

 
20. April 2018 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn kl. 11.00 

 
Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på.  

 
Saker til behandling 
 
1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling  

3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 

4. Godkjenning av sakslista 

5. Årsmelding  2017 

6. Regnskap 2017 og revisjonsmelding 

7. Arbeidsplan og budsjett 2018, til orientering 

8. Valg 

 * Valg av leder for 1 år 

 * Valg av nestleder 

 * Valg av styremedlemmer for 2 år 

 * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år 

 * Valg av revisor 

 * Valg av medlem til valgkomiteen for 2019 

9. Endringer og justeringer av vedtekter 

 

 

 

 
Kaffe og noe å bite i blir servert under møtet. 

  
 Vel møtt!  

 
Styret 

Årsmøte 2017 
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Styreleder har ordet 

Widar Skogan, styreleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 ble et merkelig år for Landbruk 
Nord. Det startet positivt med god 
driv i arbeidet.  
NLR (Norsk Landbruksrådgivning)  
inngikk i mars avtale med Landbruk 
Nord (LN) om at vi skulle være en  
regional enhet for Troms og  
Finnmark. I september ble vi sagt 
opp som medlem i NLR. Nå skulle 
hele Nord-Norge driftes av NLR 
Nordland. 
Konsekvensen for rådgivnings-
avdelinga i LN var bortfall av  
rammetilskudd på årlig  
ca. kr. 945 000,-. 
I tillegg har Balsfjord som den største 
landbrukskommunen i vårt område  
bestemt å kutte sitt bidrag på  
kr. 120 000,- en støtte som har vært 
bevilget siden 1979 da det ble opp-
rettet forsøksringer i landbruket.  
 
LN hadde da tre måneder på å  
omstille drifta til å takle et inntektstap 
på nærmere en million kroner. Dette 
har resultert i færre ansatte på alle  
områder.  
LN viderefører arbeidet med  
jordprøver, gjødslingsplanlegging og 
generell rådgivning i jord og  
plantekultur.  

Planavdelinga ble etablert i 2010 
med ansvar for hele Nord-Norge. At 
denne nå driftes av NLR Nordland 
som den største regionale enheten i 
Nord-Norge er ei god løsning. 
 
Når det gjelder avløserordningen, 
beredskap, klauvskjæring og  
landbruksmessa så fortsetter dette 
arbeidet som tidligere. 
 
På årsmøtet i LN i 2017 ble det  
vedtatt en modell med regionmøter 
og valgte årsmøteutsendinger for å 
kunne ivareta vår rolle som regional 
enhet for NLR. Denne modellen blir 
ikke iverksatt og det fremmes forslag 
for årsmøtet om å gå tilbake til  
tidligere vedtekter. 
 
Fra 1.1.2020 skal Troms og Finn-
mark bli til et fylke. I denne  
forbindelse er det foreslått at fylkene 
skal få større oppgaver innenfor 
landbruk og næringsutvikling. Fra 
fylkesrådet i Troms er det overfor 
avtalepartene i jordbruksoppgjøret 
påpekt viktigheten av at det blir en 

egen regional rådgivningsenhet for 
landbruk i Troms og Finnmark fylke. 
Denne rollen kan Landbruk Nord fylle 
og vi krever derfor at tilskuddet til 
landbruksrådgivning for Troms og 
Finnmark over jordbruksavtalen  
tilfaller Landbruk Nord og Finnmark 
Landbruksrådgivning framfor NLR 
Nordland slik det er i dag. 
 
Landbruk Nord kommer fortsatt til å 
være en oppegående landbruks-
bedrift, eid av bønder for å løse opp-
gaver av felles interesse. Prisnivå og 
tjenestetilbud er avhengig av hvor 
mange som velger å bruke  
tjenestene i Landbruk Nord.  
 
 
Takk til alle ansatte, tillitsvalgte og 
medlemmer i Landbruk Nord for  
innsats og samhandling i 2017.  
 
Velkommen til årsmøte.  
 
Widar Skogan styreleder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Annonseplass til Lyngsalpan 
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Hovedsaker styret har hatt fokus på. 
Styret har i meldingsåret hatt  
6 styremøter og behandlet 37 saker. 
Møtene har bestått av 3 fysiske  
møter og 3 telefonmøter. 
 
Styret har også i dette året brukt 
mye tid og resurser på  
omorganisering i Norsk  
Landbruksrådgiving (NLR). 
 
Landbruk Nord har i 2017 vært  
tilsluttet to hovedorganisasjoner: 
Norske Landbrukstjenester (NLT) og 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR. 
 
Det har vært vektlagt i hele  
prosessen at Landbruk Nord skal  
organiseres etter modellen hvor vi 
har samordnet tjeneste– og  
rådgivningstilbudet for medlemmer 
og kunder i en organisasjon. Denne 
formen for organisering mener vi gir 
flest fordeler for medlemmer, kunder, 
samarbeidspartnere, ansatte og 
driftsmessig for Landbruk Nord. 
 
Omorganiseringsprosessen i NLR 
fortsatte i store deler av 2017 og ble  
meget krevende, styret jobbet med å 
få på plass avtale med Vest  
Finnmark - noe vi ikke lyktes med. 
Dette var hovedårsaken til at NLR 
sparket oss ut som medlem  
fra 1.10.2017 med tre mnd.  
oppsigelsestid. Dermed var vi ute av 
NLR som medlem 1.1.2018. 
Styret har hatt ekstra fokus på møter 
og samtaler jmfr. den vanskelige 

situasjonen LN ble satt i. Store  
reduksjoner på personalsiden og 
krevende oppsigelsesprosesser har 
vært svært belastende for hele  
organisasjonen. 
 
Styret har også brukt mye ressurser 
på økonomien i Landbruk Nord  
spesielt, med hovedvekt på bygge-
teknisk planlegging.  
Vi har også sett utfordringer  
økonomisk i rådgivingsavdelingen 
med utvidelse til Øst Finnmark, hvor 
vi ikke har fått stort nok marked i  
forhold til å drifte kontor og ansatt i  
regionen. Den samme tendensen 
ser vi ved avdelingskontoret i  
Nordreisa, markedet og inntjening 
blir svakere og svakere, mens  
lønnskostnader og driftskostnader 
øker. Denne situasjonen overvåkes 
fortløpende. 
 
Den økonomiske situasjon i  
Landbruk Nord er fortsatt 
krevende. I forbindelse med at 
Landbruk Nord mistet 1,9 mill av 
rammetilskudd fra NLR har mange 
krevende tiltak blitt gjennomført  
på kort tid. Vi har redusert  
bemanningen på kontorsiden med  
8 ansatte som utgjør 6,8 årsverk. 
Det er 7 ansatte som fortsetter å  
jobbe i Landbruk Nord og som utgjør  
5,22 årsverk. Det vil fortsatt være 
løpende vurderinger i 2018 om man 
ytterligere må redusere  
bemanningen på kontoret. 

Dette har vært og er krevende  
prosesser både for arbeidstakere og  
arbeidsgiver. 
 
Tjenesteavdelingen  med avløsning, 
beredskap, klauvskjæring har en 
jamn og fin utvikling. 
 
Landbruksmessa ble arrangert i 
2017. Vellykket og godt  
gjennomført messe.  
Landbruksmessa 2019 er allerede i 
planleggingsfasen. Det må settes av 
arbeidskapasiteter i 2018 til videre 
planlegging og arbeid. 
 
Landbruk Nord Eiendom AS er fast 
styremøtesak. Styret drøfter bl.a  
økonomi, oppsigelser av leie-
kontrakter, nye leiekontrakter  og 
generell drift og planer med bygget. 
 
Store vedlikeholdsarbeider er  
gjennomført i 2017, taket er reparert, 
samt generelt vedlikehold. 
Bygget ble vasket og beiset  
utvending, skifte av farge rundt  
vinduene og andre detaljer. I tillegg 
ble en del vinduer skiftet. 
 
I forhold til vedlikeholdsplanen videre 
vil det gjenstå noe vedlikehold og  
tilpasninger til leietakere i 2018. 
 
 
 
 
 

 

Annonse Lyngsalpan Vekst 
 
Lager denne selv. 
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ÅRSMELDING 2017 

 
 

 Styreleder Widar Skogan, Meistervik 
Driver med kjøttproduksjon på sau  
i Balsfjord kommune 
Mobil: 416 83 718 
widskoga@online.no  

 Nestleder Terje Johansen, Brøstadbotn 
Driver med melkeproduksjon på Geit. Driver egen bedrift, Tema AS i 
tillegg til gårdsdriften i Dyrøy kommune. 
Mobil.: 901 70 013 
terje@astema.no 

 Styremedlem Jill-Karina Botngaard,  Svensby 
Driver med melkeproduksjon 
på geit i Lyngen kommune 
Mobil.: 915 46 168 
jill@botngaard.com 

 Styremedlem Jørgen Moe, Vestre Jakobselv 
Driver med kjøttproduksjon storfe/sau  
i Vadsø kommune 
Mobil: 920 45 540 
jmoe_75@hotmail.com 

 Styremedlem Anne Britt Hanstad, Sørdalen 
Driver med melkeproduksjon på ku, kjøttproduksjon og skog i  
Bardu kommune. 
Mobil: 479 03 665 
bit-hans@online.no 

 1. varamedlem, 
møter fast på alle 
styremøtene 

Ole Anton Teigen, Svensby 
Driver med melkeproduksjon på ku i Lyngen kommune. 
Mobil: 995 43 097 
teigen.ole@gmail.com 

 Styremedlem 
For ansatte, kontor 

Anne-Kariin Staff 
Mobil: 466 28 715 
Anne-kariin.staff@landbruknord.no 
 

 Styremedlem 
For ansatte  
avløsere 

Ane Sofie Gout Lundberg 
Beredskapsavløser 

Styret 
Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: 

 
2.   vara:  Trond Hallen, Nordreisa kommune 
 
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet:  Roger Østvik. 
Verneombud for verneområdet ansatte avløsere: Solfrid Ramberg. 
 
. 
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS 
 

Utleiebygget til Landbruk Nord. 

Kontoer/Noter 2017 2016 

   

Driftsinntekter (1) 1 646 968 1 613 726 

Sum driftsinntekter 1 646 968 1 613 726 

Adm. kostnader (2)   

Avskrivninger på varige driftsm. Og immatr.eiendeler  (3) (146 750) (149 750) 

Annen driftskostnad (692 457) (638 826) 

Sum driftskostnader (839 207) (788 576) 

Driftsresultat 807 762 825 151 

Annen renteinntekt 1 899 42 

Annen finansinntekt 70 65 

Sum finansinntekter 1 969 107 

   

Annen rentekostnad (378 558) (566 998) 

Sum rentekostnader (378 558) (566 998) 

Netto finans (376 589) (566 891) 

Ordinært resultat før skatt 431 173  258 260 

Skattekostnad på resultat (5) (88 762) (54 157) 

Ordinært resultat 342 411 204 103 

Årets resultat 342 411 204 103 

   

Overføringer   

Konsernbidrag 340 000  250 000 

Udekket tap (6) 0 0 

Annen egenkapital (6) 2 411 (45 897) 

Sum 342 411 204 103 

Resultatregnskap 2017 
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Eiendeler 2017 2016 
Anleggsmidler   

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger  (3&4) 10 929 00 11 065 00 

Driftsløsøre inventar (3) 59 000 69 750 

Sum varige driftsmidler 10 988 000 11 134 750 

Finansielle anleggsmidler   

Andre fordringer 29 345 44 018 

Sum finansielle anleggsmidler 29 345 44 018 

Sum anleggsmidler 11 017 345 11 178 768 

Omløpsmidler   

Fordringer   

Kundefordringer 12 956 26 806 

Andre fordringer   22 232 66 741 

Sum fordringer 35 188 93 547 

Bankinnskudd, kontanter 936 731 714 268 

Sum bankinnskudd 936 731 714 268 

Sum omløpsmidler 971 919 807 815 

Sum eiendeler 11 989 264 11 986 583 

   

Egenkapital og Gjeld   

Innskutt egenkapital   

Aksjekapital (100 aksjer)(6) 200 000 200 000 

Overkurs 3 700 000 3 700 000 

Sum innskutt egenkapital 3 900 000 3 900 000 

Opptjent egenkapital   

Annen egenkapital(6) 2 515 104 

Sum opptjent egenkapital 2 515 104 

Sum egenkapital 3 902 515 3 900 104 

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser   

Utsatt skatt  (5) 338 550 249 788 

Sum avsetn. for forplikt. 338 550 249 788 

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld kredittinst. (4) 6 470 551 6 892 199 

Langsiktig konserngj  (4) 903 238 653 238 

Sum annen langsiktig gjeld 7 373 789 7 545 437 

Sum langsiktig gjeld 7 712 339 7 795 225 

Leverandørgjeld 9 410 6 255 

Skyldig offentlige avgifter 0 0 

Kortsiktig konserngjeld (4) 340 000 250 000 

Annen korts.gjeld  25 000 35 000 

Sum kortsiktig gjeld 374 410 291 255 

Sum gjeld 8 086 749 8 086 479 

Sum egenkapital og gjeld 11 989 264 11 986 583 

Balanse pr. 31.12.2017 
Landbruk Nord har eid utleiebygget i 13 år. Selskapet  
driver med utleievirksomhet. Dette dreier seg om kontor- 
og cafédrift. 
 
Selskapets stilling og resultat er i samsvar med  
regnskapslovens §3-3 bekreftes det at forutsetningen om  
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av  
regnskapet. 
 
Etter styrets oppfatning er underliggende verdier på  
bygget betydelig over bokførte verdier, i tillegg har  
aksjonær lånt inn ca. kr. 903 238,- i langsiktige lån for å 
sikre oppgjør til eksterne kreditorer. 
 
Omsetningen har falt noe,  men har stabilisert seg på et 
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Arbeidsplan 2018 
 
• Utleie av møterom. 
• Konsept for utleie av kontorplasser. 
• Utleie av ledige lokaler. 
• Brannøvelse, årlig. 
• Oppfølging av vedlikeholdsplan. 
• Generell oppfølging av bygget. 
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Budsjett 2018  - Landbruk Nord Eiendom AS 
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   Vil du opprettholde gode  
avløserordninger og sørge for at  
gjødslingsplanen din er oppdatert? 
DA BØR DU BRUKE LANDBRUK NORD SOM KAN GI 
GODE TJENESTER OG RÅDGIVING INNEN: 

• Vi rekrutterer kvalifiserte avløsere ved sykdom og  

 ferie/fritid. 

• Vi skaffer deg beredskapsavløser ved akutt sykdom. 

• Vi er arbeidsgiver for dine ansatte.  

• Vi rådgiver deg innen lønnsadministrasjon. 

• Vi utfører klauvskjæring. 

• Vi gjennomfører kontroll av åkersprøyter. 

• Vi utarbeider og rådgiver deg med gjødslingsplan. 

• Vi tar jordprøver. 

• Vi er arrangør for landbruksmessa i Balsfjord. 

TA KONTAKT MED OSS: 

Anne-Kariin Staff  -    avløsning/rekruttering tlf.: 466 28 715 

Kirsti Skog -                 lønnsadministrasjon tlf: 926 57 084 

John Grønås -           gjødslingsplan og jordprøver tlf: 950 10 707 

Solfrid Ramberg -     gjødslingsplan , jordprøver og  

                                      klauvskjæring tlf: 480 30 210 

Kristina Berg Vollen - gjødslingsplan, rekruttering tlf: 926 59 472 

Unni Furumo -            daglig leder tlf: 414 70 432 

Hilde Angell -              regnskapsfører  tlf: 959 67 585 

 

www.landbruknord.no 
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Drift 2017 
Landbruk Nord driftes fra  
hovedkontoret på Storsteinnes i 
Balsfjord kommune. Landbruk Nord 
har i tillegg avdelingskontor i  
Nordreisa, Tromsø, Leknes i  
Lofoten, Tana og en ansatt som  
jobber fra hjemmekontor. 
 
Landbruk Nord har tre  
Avdelinger, disse er:  
Tjeneste/avløsningsavdeling.  
Rekrutterer og skaffer kvalifisert  
arbeidskraft til gården etter  
bestilling fra bonden. Lønns-
administrasjon tilrettelegging og 
gjennomføring av kursvirksomhet og 
prosjektarbeid. Avdelingen ledes av 
Kirsti Skog. Avdelingen er  knyttet til  
hovedorganisasjon NLT. 
 
Byggeteknisk planavdeling:  
Jobber bl.a med husdyrbygninger 
oa, driftsbygninger, prosjektledelse, 
byggelederoppdrag, byggesøknader 
(hele søknadsprosessen), samt  
bistår med finansieringssøknader. 
Avdelingen ledes av Svein Johnsen. 
Avdelingen er knyttet til  
hovedorganisasjonen NLR. 
 
Rådgivningsavdeling: Jord– og 
plantekultur, gjødslingsplanlegging, 
jordprøvetaking, taksering- og verdi-
vurdering, kurs, fagdager/markdager 
og noe prosjektarbeid.  Avdelingen 
er knyttet til hovedorganisasjonen 
NLR. 
 
Daglig leder for Landbruk Nord er: 
Unni Furumo. 
 
Medlemmer: 
Medlemmene i Landbruk Nord, er 
bønder som har betalt serviceavgift. 
Gjennom serviceavgiften har du  
rettigheter i forbindelse med  
medlemsdemokratiet,  du kan velges 
som  tillitsvalgt til styret og har  
stemmerett i styret og på årsmøte, 
samt tilgang til enkelte rabatterte 
tjenester i Landbruk Nord.  
 
Pr. 31.12.17 hadde Landbruk Nord  
478 medlemmer.  
 
 

Andre kunder: 
Dette er kunder som kjøper  
tjenester hos oss som ikke er  
medlemsbasert.  
Disse betaler ikke serviceavgift. 
I år har vi ca.80 kunder utenom  
medlemmene som kjøper ulike  
tjenester.  Disse tjenestene er i  
hovedsak: Byggeplanlegging,  
beredskapsavløsning, klauvskjæring,  
taksering– og verdivurdering  av  
landbrukseiendommer.  
 
Økonomi: 
Økonomien er  høyt prioritert område 
i Landbruk Nord. Det er avgjørende 
med en god økonomi for å ha et  
tilfredsstillende handlingsrom til  
utviklingsoppgaver, kursing og  
skolering av ansatte. 
Tjenesteavdelingen har nok et år 
med meget godt resultat. 
Omsetningen på avdelingen er  i 
overkant av kr. 30 millioner.  
 
Rådgivingsavdelingen leverer et  
betydelig svakere resultat enn året 
før.  Omsetningen, minus ramme-
tilskudd: kr. 1 941 140,-  Noe som 
utløser underskudd i overkant av kr. 
508 000,- 
 
Planavdelingen omsetningen, eks 
rammetilskudd på avdelingen er  
kr. 1 777 898,- noe som er en liten 
økning på omsetningen i forhold til 
forrige år. Fortsatt har avdelingen 
utfordringer med å få overskudd. I 
2017 ble underskuddet kr.73 865,- 
 
Landbruk Nord  viser et årsregnskap 
med underskudd kr. 203 985,- 
 
Medlemsskriv: 
Omlegging av rutiner på  
informasjonsskriv til medlemmene 
ble gjennomført dette året. Vi har 
benyttet et nytt verktøy som heter 
eMarketeer hvor vi sender  
elektronisk informasjon til  
medlemmer og kunder. Årsmelding 
kommer som eget skriv i posten. 
Medlemsskrivet  og grovfôrnytt finner 
du på hjemmesida. 
Du får passord ved å henvende deg 
til kontoret på Storsteinnes. 

Landbruk Nord er medlem i: 
 
NHO mat og landbruk som   
bl.a ivaretar   
arbeidsgiverspørsmål.  
Spesielt innenfor feltene: 
 
• Tariff 
• Kompetanse og  
 utdanning. 
• Arbeidsrett 
• HMS/IA 
• Juss 
 
Omorganiseringsprosessen i 
Troms og Finnmark: 
Vår hovedorganisasjon  
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har  
bestem at Landbruk Nord ikke får 
være medlem i NLR på grunn av 
ikke inngått særavtale med  
Finnmark Landbruksrådgiving.  
Landbruk Nord ble meldt ut som 
medlem i NLR med virkning fra 
1.10.2017 og med tre mnd.  
oppsigelsestid, medlemskapet  
opphører fra 1.1.2018. 
 
Dette har skapt store utfordringer for 
Landbruk Nord ved at bortfall av 
rammetilskudd på kr. 945 000,- på 
rådgiverstillingene. Konsekvensene 
ble dramatisk ved at oppsigelser av 
stillinger ikke kunne unngås. 
I tillegg store utfordringer ved at 
store deler av driften i  
Landbruk Nord må legges om på 
relativt kort tid. Som innebærer  
endringer og bortfall av  
arbeidsoppgaver.  
Situasjonen drar vi med oss inn i 
2018 hvor vi må videreutvikle  
tjenester vi har. Vi må også skape 
nye tjenester samtidig som  vi har 
færre ansatte og flere arbeids-
oppgaver på hver ansatt. Innen  
økonomi og rammer vi har , må det 
rettes et ekstra fokus på likviditet 
framover. 
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Klauvskjæringssesongen startet rundt april, været var 
bra og mange kunne ta mot oss tidlig på sesongen. På 
vårsesongen ble det totalt skjært 1204 dyr.   
Til tross for at høsten var lang og mye fint vær ble det 
skjært 791dyr. Totalt ble det skjært 1995 dyr i 2017.  
Dette er en økning på 119 dyr totalt fra året før. 
 
Vår klauvskjærer Solfrid Ramberg jobber på kontoret 
utenom klauvsesongen, hvor hun utarbeider gjødslings-
planer og tar jordprøver. 
 
En liten obs melding: 
Utfordringene med infeksiøse / smittsomme klauvsjuk-
dommer øker både i Norge og i utlandet. Den økende 
forekomsten kan i stor grad forklares med at stadig flere 
kyr oppstalles i lausdriftfjøs.  
 
 
 

De vanligste infeksiøse / smittsomme klauvlidelsene er 
klauv-spalteflegmone, interdigital dermatitt,  
hornforråtnelse, digital dermatitt og limax 
(interdigital hyperplasi).  
Årsakene til dem er delvis sammenfallende 
og alle kan opptre samtidig i en besetning.  
Husk innkjøpte dyr skal følges av livdyrattest, utfylt med 
opplysninger i Helsekort klauv som grunnlag. Hold fjøset 
så rent som mulig. 
Sørg for at skrapene fungerer og utfør manuell skraping 
hver dag og etter behov ha en godt fungerende  
smittesluse. 
Husk at du er sjefen! 
Les mer om infeksiøse klauvlidelser, vask og  
desinfeksjon av klauver o.l. på: http://storfehelse.no 
 
Vår klauvskjærer takker for et kjempe fint klauv-år! 
 
Tjenesteavdelingens hovedoppgave i Landbruk Nord er 
å rekruttere og skaffe avløsere til bonden. 
I tillegg har vi arbeidsgiveransvaret for den  
arbeidskraften du som bonde selv rekrutterer til gården 
så fremst Landbruk Nord er arbeidsgiver. For å kunne 
ivareta dette og i tillegg ivareta beredskapsavløsningen i 
landbruket har avdelingen kontinuerlig kontakt med  
bonden og den ansatte på gården. 

Avdeling: Tjenester/avløsning 
Oppsummering av klauvskjærer sesongen 2017 

Klauvskjærer  Solfrid 

 

 

Beredskapsavløser Ane i aksjon med minilaster. 
Foto: Bitten Hanstad 
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Landbruk Nord er arbeidsgiver for 
alle som leverer inn timelister eller 
har faste arbeidsavtaler. Landbruk 
Nord rapporterer til det offentlige,  
forsikringer, feriepenger osv. Du som 
lønner dine ansatte i vårt system er 
ansvarlig for det som skjer på din 
gård – dvs Helse Miljø Sikkerhet. 
 
For å kunne levere en mest mulig 
kostnadseffektiv tjeneste til våre 
medlemmer, har vi kort forfall når vi 
sender ut faktura på lønnsutgifter. 
Dette for at vi skal ha dekning på 
konto før utbetaling av lønn til din 
avløser.  Du kan også velge å inngå 
avtalegiro, da trekkes det automatisk 
fra din konto og du får faktura som 
vanlig til regnskapet. Avtalegiro  
har 9 dagers forfall!  
 
Rekruttering og avløsning 
Salg av lønnstjenester har vært  
stabilt fra 2016 til 2017. Tatt i  
betraktning at det blir færre gårds-
bruk så er det å holde omsetningen 
oppe et mål i seg selv.  
 
 

Beredskap/ sykeavløsning 
I 2017 kom Øst-Finnmark med og vi 
tok utfordringen med å rekruttere  
beredskap avløser. Fra 1.mars 2017 
har Jon Sverre Nilsen vært ansatt i 
full stilling i Tana. Når Jon Sverre 
ikke er på beredskapsoppdrag kan 
hans kompetanse bestilles til ferie/
fritids oppdrag.  
 
I Nordreisa er Einar Georg Woldstad 
beredskapsavløser, stillingen  
kombineres med at Einar har fast 
avtale med ferie avløsning på en 
gård.  
 
I Lyngen er Gry Hege Kviteberg  
ansatt.  Når hun ikke er på  
beredskapsoppdrag jobber hun for 
Lyngen kommune. 
 
Ane Lundberg er beredskapsavløser 
i Balsfjord kommune og er ansatt i 
full stilling. 
 
I Bardu har vi rekruttert flere til  
beredskapsstillingen, men alle har 
gått over til å jobbe i faste  
avløserringer.  

 

I andre områder og når det er flere 
som har behov for beredskaps-
avløseren i samme område  avtaler 
vi med andre faste avløsere oppdrag 
for oppdrag. Det viktigste er at vi 
klarer å skaffe en kompetent avløser 
til situasjonen som er oppstått. 
 
Beredskapsavløsning er perioden da 
du blir sykemeldt og de første 14 
dagene. I denne perioden vil du bli 
fakturert dagsatsen du får  
refundert på ditt foretak. Etter denne 
perioden må du betale de faktiske 
utgifter til avløser. Utfordringen er 
når det blir mye kjøring, derfor  
forsøker vi alltid å rekruttere  
avløsere fra det nærmeste området.  
 
Vakttelefon for beredskap:  
902 35 071 
 
Ferie/fritid og sesongavløsning 
Bestillingene på sesongavløsning 
starter å komme inn på nyåret, og jo 
bedre tid vi får på rekrutterings-
prosessen, jo større sjanse er det å 
lykkes med å rekruttere kvalifiserte 
avløsere. Ofte bestilles den samme 
arbeidshjelpen til neste sesong, det 
kan være lammehjelp eller på  
innhøsting av grønnsaker. 
Vi organiserer også mange deltids-
avløsere som formidles etter  
forespørsel. Helgeavløsning,  
møtedager, ferie osv.  
Ta kontakt så hjelper vi deg! 
 
Har du en fast avløser du selv har 
ansatt kan du kjøpe lønnstjenesten 
og arbeidsgiveransvaret hos  
Landbruk Nord. Du bestemmer om 
du ønsker å bruke fast månedslønn 
eller du sender inn timelister hvis det 
varierer på stillingsstørrelsen.  Vi har 
innleveringsfrist den 1. hver måned. 
Lønningsdag er den 15. mellom den 
1. og den 15. registrer vi lønn,  
sender faktura (kort forfallsfrist). Du 
kan inngå avtalegiro, det vil gi deg 9 
dagers forfall og faktura belastes 
deg rett før lønningsdag. 
 
Overlater du  arbeidsgiveransvaret 
og lønnsadministreringen  til  
Landbruk Nord trenger ikke du tenke 
på A-melding eller forsikring. Det er 
vårt ansvar, Vi er arbeidsgiver og du 
er arbeidsleder.  

 

Brynjar forbereder jobben i fjøset. 
Foto: Bitten Hanstad 



 

16  

Landbruk Nord - Årsmelding 2017 

NUG 
Næringsutvikling på gården er et 
samlingsbasert kurs for gårdbrukere 
som ønsker å lage en forretnings-
plan/ analyse av sin gård med formål 
å videreutvikle/starte ny virksomhet.   
Vi gjennomførte 5 samlinger over  
2 dager fra januar til april. 
Det var 7 gårder som var  
representert med totalt 14 deltakere 
på samlingene. Deltakerne var fra: 
Nordreisa kommune, Balsfjord  
kommune, Målselv kommune,  
Lenvik kommune, Lyngen kommune 
og Skånland kommune. 
 
Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne 
er at de har hatt stort utbytte av  
kurset. De har diskutert og utvekslet 
kunnskap, nye ideer og vi har gode 
tilbakemeldinger på dyktige og  
engasjerte kursansvarlige.  
Deltakerne har etablert et større 
nettverk seg imellom som kan  
brukes i deres videre planer og  
gjennomføring på egen gård.  

 
Deltakerne understreker spesielt 
betydningen og viktigheten med å 
lære seg å se økonomi i alle ledd i 
forretningsplanen og  
investeringsprosesser som svært 
viktige momenter.  
 
Kursdeltakerne har mulighet til hjelp, 
veiledning og oppfølging mellom 
hver samling. Oppfølgingen har blitt 
gjennomført av  
Christian Brevik v/Norsk  
Landbruksrådgivning og Mats Olsen 
v/Norges Vel. Disse to er også  
kursledere på alle samlingene.  
Deres brede kunnskap og erfaring 
fra mange slike kurs rundt om i  
Norge er unik og en annen viktig 
suksessfaktor for vårt kurs.  
 
 
 
 
 
 

 
Kurs i varme arbeider 
Det ble gjennomført fire kurs i varme 
arbeider hvor 43 deltakere  
gjennomførte kurset. 
 
Bardu 3.5.17 – 9 deltakere 
Storsteinnes 28.9.17 – 6 deltakere 
Tana 10.10.17 – 21 deltakere 
Storsteinnes 16.11.17 – 7deltakere. 
 
 
Kurs i varme arbeider vil bli  
arrangert etter behov og  
forespørsel. Ta kontakt! 
 
 
 

 
Kalk - årets beste investering!

Kalk/Dolomitt gir bedret: 
•	næringsopptak	•	jordstruktur	•	fôrkvalitet	•	plantehelse

For bestilling kontakt:
Blomstereng	landbruk	og	maskin	AS,	tlf.	401	68	307

Område: Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Nordreisa 

Stig	Are	Rydningen,	tlf.	902	05	555
Område: Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Sørreisa, Lenvik, Dyrøy og Gratangen

Øvrig	områder,	ta	kontakt	med	din	nærmeste	gjødselforhandler.

www.kalk.no
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Avdeling: Rådgiving innen jord - og plantekultur 

Vinterværet 2016/17 var ikke av den 
beste sorten for overvintringa av  
engarealene på enkelte steder i våre 
to nordligste fylker. Mange fikk mye 
ekstra arbeid med jordarbeiding på 
grunn av isbrann over store areal. 
Spesielt var Målselv og Bardu hardt 
rammet av store ødeleggelser på 
jordene, men også i andre  
kommuner var det betydelige skader. 
 
Likt tidligere år hadde Landbruk Nord 
ute snø- og telemålere som  
kontrolleres av gårdbrukerne selv og 
av oss ansatte. Dette arbeidet er ikke 
gitt økonomisk støtte til de siste åre-
ne fra det offentlige, men vi vil likevel 
fortsette å ha noen stasjoner ute hos 
gårdbrukerne. 
Telemåling er ikke noen garanti for at 
vi kan si om overvintringsskadene 
kommer eller ikke, men er likevel en 
god hjelp for å kunne fortelle noe om 
situasjonen når våren kommer. 
 
Gjødslingsplanlegginga har gått 
etter planen også det siste året. Alle 
som ønsker det har fått oppsatt plan 
og vi forsøker å nå ut til flest mulig av 
våre medlemmer. Det blei satt opp 
ca. 350 gjødslingsplaner for vekstse-
songen 2017. I vår og høst blei det 
tatt svært mye jordprøver.  

Vi greide faktisk å komme nesten 
helt i mål med det som var planlagt 
denne sesongen. I 2018 blir det ny 
runde med jordprøvetaking hos våre  
medlemmer. Som kjent kan ikke en 
jordprøve være eldre enn 8 år, og så 
langt vi har oversikt tar vi kontakt 
med de bøndene som står for tur for 
fornying av jordprøver. 
Gjødslingsplanarbeidet tar mye tid, 
ikke minst på grunn av strenge krav 
fra kontrollmyndighetene.  
 
Kurs i Handtering og bruk av  
plantevernmidler blei holdt på  
Storsteinnes 19 – 20. april. Dette var 
kurs for de som ikke hadde  
autorisasjon fra tidligere, men det var 
også mulighet og ta oppdatering 20. 
april, noe som også noen benyttet 
seg av. 
 
Prognosehøstinga har vi fått  
gjennomført som tidligere, en gang i 
uka fram mot 1. slått.. Avlingene har  
variert noe, både når det gjelder  
kvalitet og kvantitet. Svært våt og 
kald vår og sommer gjord at høstinga 
kom sent i gang flere steder, faktisk 
opp mot 3 uker senere enn i et  
normalår. Prognosehøstinga blei 
gjort på Storslett, Malangen og i 
Målselv. Resultater finnes på  

hjemmesida. 
Landbruk Nord har også hatt  
ansvaret for klimastasjonen/
værstasjonen som har stått i Målselv 
de siste årene. Likeledes er vi også 
med på registreringene som legges 
inn på VIPS (varsling innen plante-
skadegjørere).  Der kan vi si at  
angrep av liten og stor kålflue har 
heldigvis vært lite, det var det også i 
2016. Potetavlingene har vært på det 
jevne, både blant hobbydyrkerne og 
de som driver kommersielt.  

For å utføre jobben med sertifisering kreves det   
godkjente testere som er autorisert av Mattilsynet. 
 
Landbruk Nord har startet opplæring av en tester som 
har gjennomført praktisk opplæring med en godkjent 
funksjonstester. Det gjenstår at vår tester tar eksamen 
og dermed blir sertifisert av mattilsynet for å utføre  
jobben med funksjonstesting av åkersprøyte i  
Landbruk Nord regi.  
  
Vi kom i gang høsten 2017 med noe opplæring og en 
forsiktig start. Det ble gjennomført funksjonstesting i 
Bardu, Balsfjord, Kåfjord og Nordreisa.  
 
Ta kontakt tidlig om du trenger å funksjonsteste din 
åkersprøyte, vi samordner dette når vi har fått  
tjenesten på plass. 

 

Telemåling er blitt et fast gjøremål i 
Landbruk Nord. 

Funksjonstesting av åkersprøyte 
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Markdager 
6. juni gjennomførte vi markdag i 
førsøksfeltet "Grasarter i indre og 
ytre Lyngen"som vi hadde hos Jill og 
Halfdan Bothengaard i  
Sør-Lenangen. Her skulle vi se på 
overvintringa hos de ulike grasartene 
og blandingene, men på grunn av 
sein og kald vår fikk vi ikke det rette 
inntrykket da. Vi tok derimot en  
grundig befaring av feltet i juli og fikk 
da gjort nyttige registreringer.  
Fullstendig rapport fra dette feltet 
ligger på Landbruk Nord sin  
hjemmeside. 
 
Det har i tillegg vært gjennomført 
flere markdager med ulike tema i 
2017. Blant annet arrangerte vi 
markdag med tema 
"Grovfôrproduksjon og kvalitet".  
Dagen blei holt 12. juli hos  
Raimond Kongsli i Balsfjord.  
Utmarkvandring og beitedag blei  
avviklet den 17. august ved Takvatn i 
Balsfjord. Denne dagen hadde Ingvill 
Rognmo ansvaret for.  
 
Markdag var det også på Storslett 
den 21. august.  Foruten Landbruk 
Nord v/ Ellen Reiersen deltok også  
Felleskjøpet og TINE med  
temaene "Ensileringsmidler" og 
"Sporer i melk". Ellen hadde også 
fagdag sammen med TINE i  
Manndalen 30.mai med tema 
"Sporer i melk og husdyrgjødsel".  
 
24. august var det markdag hos  
Ronald Nordheim hvor vi så hvordan 
slange- og spredeutstyr blei brukt til 
spredning av husdyrgjødsel.  
 
11. september var det markdag hos 
Krister Myhre på Storsteinnes i  
demofeltet " Effekt av forskjellig typer 
overgjødsling". Dette feltet blir  
interessant å følge opp i 2018.  
 
12. september var det pløyekurs hos 
Sverre Hågbo i Målselv. Ansvaret for 
denne dagen hadde Arnulf Hole.  
 
 
 
 
 

Som tidligere år har vi hatt  
kontordager ute distriktene. I år  
hadde vi dag på Hansnes og på  
Sjøvegan. Vi har som mål og kunne 
ha flere kontordager ute hos våre 
medlemmer til neste år.  
 
Til slutt vil vi tusen takk til alle som 
har vært villige til å stille arealer til 
rådighet for demo- og forsøksfelt, 
markdager og andre arrangement i 
2017.  
 
Vi takker også kommunene,  
Innovasjon Norge,  
Troms Fylkeskommune og  
Fylkesmannen for støtte og drift av 
ulike prosjekter og aktiviteter i året 
som er gått. 
 
 

 

Faglig påfyll på markdag ved  Frida 
fra Felleskjøpet. 

Lån eller
leasing?

Kontakt oss for et godt
tilbud på finansiering
på din neste traktor.
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DOBLINGSPOTENSIALE
Vinneren av Avlingskampen 2014 hadde 1 158 kg tørrstoff og 987 FEm (forenheter). 
NIBIOs statistikk viser at gjennomsnittsavlingen i Norge er 580 FEm per dekar i 2014. 
Hva er potensialet på ditt bruk?

VERDSETT GRASET DITT
Eng med høyt avlingsnivå gir god uttelling for innsatsfaktorene man setter inn. 
God agronomi er basisen for å produsere grovfôr av god kvalitet kostnadseffektivt.
Kontakt oss, så hjelper vi deg.

www.yara.no

Norsk gras for 
10 milliarder

Har du tenkt på at grovfôret i norsk melkeproduksjon har en 
førstehåndsverdi på 6,2 milliarder kroner per år? 
Tar vi med kjøttproduksjon på storfe og sau er verdien av norsk 
gras nærmere 10 milliarder.
Hva er graset ditt verdt? 

D
igitalfabrikken.no

Knowledge grows

DOBLINGSPOTENSIALE
I 2016 har seks melkebønder fra Lista til Indre Helgeland konkurrert om å ta den 
største og beste grovfôravlinga. Avlingsnivået var imponerende høyt hos alle 
deltakerne. Middelavlingen for alle bøndene ble 1180 FEM per dekar, mens NIBIOs 
statistikk viser et landsgjennomsnitt på 580 FEm per dekar. 

VERDSETT GRASET DITT
Eng med høyt avlingsnivå gir god uttelling for innsatsfaktorene man setter inn.  
God agronomi er basisen for å produsere grovfôr av god kvalitet kostnadseffektivt. 
Se gode gjødslingsråd på yara.no

På bildet: Vinner av avlingskampen Marthe Bogstad fra Ullensaker med Maren Holthe fra 
Norsk landbruksrådgiving Øst.
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Informasjon om 
Troms fylkeskommune 
på: www.tromsfylke.no

Senja videregående skole/
Troms landbruksfaglige senter
Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby
tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og
ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. 

Vi tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for
voksne. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med
andre aktører tilknyttet næringen.

For nærmere opplysninger kontakt: 
Oddny: tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no
Hanne: tlf 901 13 767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no

Besøk også vår hjemmeside: www.fagsenter.no

fra
nt
z.n

o
EL-KONTROLL MED TERMOGRAFERING FOR LANDBRUKET 
Vi har mange års erfaring, og er sertifisert av Det Norske Veritas for å utføre el-kontroll 

med termografering innen landbruk og næring. 

 

Utført kontroll gir deg først og fremst trygghet, - men også redusert forsikringspremie. 

 

Ta kontakt for informasjon og tilbud. 

   

                                                               -   ELEKTROENTREPRENØR   - 

Tlf. 77 83 00 30 / e-post: adm@overbygd-elektro.no 
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Generelt  
Planleggingsavdelinga har i 2017 
hatt hovedfokus på å forberede  
byggesaker for finansiering gjennom  
forprosjekter og utarbeide  
byggetegninger og  
armeringstegninger. Etterspørsel 
etter bistand til gjennomføring av 
konkurranser, forhandling,  
kontraktsinngåelse og byggesøknad 
er jevn.  
Avdelinga har gitt innspill i de interne 
prosessene i LN og er representert i 
Fagforum bygg i Norsk landbruks-
rådgivning. Vi har ansvar for utvikling 
og vedlikehold av NLRs  
kalkylesystem og mal for bygge-
beskrivelse, m.m.  
Bedriftens verneombud for  
kontoransatte i LN er fra  
planleggingsavdelinga.  
Bemanningen er fordelt på avd.  
kontor i Tromsø samlokalisert med 
NIBIO (Roger Østvik og  
Svein Johnsen), på hjemmekontor i 
Leknes (Ketil Edvardsen) og  
hjemmekontor i Tranøy (Hallgeir 
Gravelsæter).     
Avdelingen har faste avdelingsmøter 
via internett annenhver uke. Ansatte i 
Tromsø har kontordag ved  
hovedkontoret hver 2. uke og ansatt 

ved hjemmekontor i Tranøy hver 4. 
uke halve året.  
 
Bygningsprosjektering og  
byggeledelse  
Innen bygningsprosjektering var det i 
2017 oppdrag i hele Nord-Norge.  
Planleggingsoppdragene fordelte 
seg slik: 38% på ku, 16% sau, 3% 
geit, 21% kjøttproduksjon på storfe, 
10% kombinerte husdyrproduksjoner 
og øvrige oppdrag (7%). Vi ser en 
svak nedgang i oppdrag på sau og 
ku og en markant økning på  
storfekjøtt.  
 
Antall oppdrag er fordelt slik mellom 
fylkene: Finnmark 12%, Troms 41%, 
Nordland 45% og andre fylker 2%. 
Antall oppdrag er økt i Troms, stabilt 
i Nordland og svak nedgang i  
Finnmark. Tilgangen på oppdrag 
bedret seg utover vinteren og var 
stabilt bra resten av året.  
 
I forbindelse med prosjekterings-
oppdrag er det gjennomført  
befaringer over store deler av  
Nord-Norge. Ordningen med  
midlertidig kontorsted i  
Midt-Finnmark videreført som  
supplement til akutte oppdragsreiser.  

 
Vi har en gledelig økning av  
inntjening innen detaljprosjektering 
og ingeniørtjenester. I antall er det 
imidlertid flest oppdrag med  
forprosjekter.  Det er utført oppdrag 
som byggherreombud i et par saker, 
flere oppdrag som ansvarlig søker og 
oppdrag innen konkurranseutsetting 
og kontrahering.  
 
Andre oppdrag og prosjekter  
I h.t. avtale med Innovasjon Norge er 
det utført kontroll av planunderlag og 
kostnader før finansiering i noen få 
saker. 
Etter oppdrag fra Gjensidige og  
Norges Bondelag var avdelingen på 
oppstartsmøte i Rogaland og  
avdelingen v/Ketil gjennomførte  
inspeksjoner av ristgolv i sauefjøs i 
Nordland. 
Gjennom mentorordningen i NLR har 
avdelingen v/Hallgeir gitt faglig støtte 
til NLR Agder. 
Det er skrevet artikler til  
medlemsbladet og på hjemmesida. 
Antall publiserte artikler er redusert i 
forhold til året før.   

Avdeling: Byggeteknisk planlegging 

 

Gården til Bjørn og Steinar Johnsen ANS i Alta. 
Foto: Svein Johnsen 

EL-KONTROLL MED TERMOGRAFERING FOR LANDBRUKET 
Vi har mange års erfaring, og er sertifisert av Det Norske Veritas for å utføre el-kontroll 

med termografering innen landbruk og næring. 

 

Utført kontroll gir deg først og fremst trygghet, - men også redusert forsikringspremie. 

 

Ta kontakt for informasjon og tilbud. 

   

                                                               -   ELEKTROENTREPRENØR   - 

Tlf. 77 83 00 30 / e-post: adm@overbygd-elektro.no 
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Arrangementer    
 

 
 

Arrangement Ytelse Tema Sted Arrangør 

Landbruksmessa 
2017 

Kundekontakt fra 
stand 

Bygningsrådgivning  Storsteinnes Landbruk Nord  

Landbruk i Nordavind 
2017 

Kundekontakt fra 
stand 

Bygningsrådgivning  Kleiva NLR Nordland  

Kompetansehevingstiltak   
 

 
 

Tiltak Tema  Varighet Sted  Arrangør 

Kurs  Bygg for ferske planteprodukter 
 

1d Gardermoen NLR 

Studietur Bruk av eksisterende bygg og 
utvidelse for melkeku 
 

2d Trøndelag Fylkesmannen i 
Nordland  

Kurs  Prosjektadministrasjon for  
byggrådgivere 

2d Gardermoen NLR 

Kursuka  Diverse tema 3d Gardermoen  NLR 

Utviklingsarbeid 
 
Avdelingen har etter avtale med NLR 
supplert samlingen av 3D objekter 
for bruk i NLRs planleggerkollegium.  
 

 
 
En har også startet arbeidet med 
utvikling av BIM for landbruksbygg.     
 
 

 
 
I samråd med HMS-rådgiver er det 
utarbeidet SHA-plan og avsluttet  
koordineringsoppdrag innen feltet.  
 

 

NY-fjøset til Bjørn og Steinar Johnsen ANS i 
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Kompetansehevingstiltak   
 

 
 

Tiltak Tema  Varighet Sted  Arrangør 

Kurs  Bygg for ferske planteprodukter 
 

1d Gardermoen NLR 

Studietur Bruk av eksisterende bygg og 
utvidelse for melkeku 
 

2d Trøndelag Fylkesmannen i 
Nordland  

Kurs  Prosjektadministrasjon for  
byggrådgivere 

2d Gardermoen NLR 

Kursuka  Diverse tema 3d Gardermoen  NLR 

Utviklingsarbeid 
 
Avdelingen har etter avtale med NLR 
supplert samlingen av 3D objekter 
for bruk i NLRs planleggerkollegium.  
 

 
 
En har også startet arbeidet med 
utvikling av BIM for landbruksbygg.     
 
 

 
 
I samråd med HMS-rådgiver er det 
utarbeidet SHA-plan og avsluttet  
koordineringsoppdrag innen feltet.  
 

 

NY-fjøset til Bjørn og Steinar Johnsen ANS i 
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Regnskap 2017: spesifisert på avdeling rådgivning 
og byggeteknisk planlegging (NLR-områdene) 

 

 Rådgivning Planavdeling Planavdeling Rådgiving 
Driftsinntekter 2016 2016 2017 2017 
        

Salgsinntekter  kr         326 363,10   kr    1 636 086,25  kr 1 674 388,12 kr     391 018,50 

Rammetilskudd  kr         618 000,00   kr       986 080,00  kr    986 082,00 kr     946 000,00 

Prosjekter       kr         391 960,00       kr      324 314,00 

Arealkontingent, gjødslingsplan   kr      1 056 813,65     kr  1 011 707,00 

Annen inntekt    kr         442 061,34   kr        58 147,08  kr  103 510,77 kr     214 100,00 

        

        

Sum salgs- og driftsinntekt  kr      2 835 198,09   kr    2 680 313,33  kr  2 763 980,89 kr 2 887 139,50 

        

Driftskostnader       
        

Varekostnad  kr          85 791,82   kr          1 160,00  kr                     0 kr    102 210 ,97 

Lønnskostnader  kr      1 892 760,75   kr    2 233 467,26  kr  2 327 235,98 kr  2 279 636,65 

Driftskostnader  kr         710 763,30   kr       410 585,73  kr     510 609,73 kr     772 693,48 

Avskrivninger  kr            3 200,00   kr          5 600,00    

        

        

Sum vare- og driftskostn.   kr      2 692 515,87   kr    2 650 812,99  kr. 2 837 845,71 kr  3 154 541,10 

        

Fordeling felleskostn.  kr         384 317,00   kr       192 158,00  kr.   120 710,54 kr   241 421,08 

        

Resultat  kr        -241 634,78   kr      -162 657,66  kr.   -73 864,82 kr  -508 822,68 
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Resultatregnskap 2017 
   Note 2017 2016 

Salgsinntekt   32 488 070 32 286 556 

Annen driftsinntekt 1 4 932 190 4 578 717 

Sum driftsinntekter   37 420 260 36 865 273 

      

Varekostnad   (577 650) (412 886) 

Lønnskostnad 2 (34 574 954) (34 699 121) 

Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (55 000) (55 000) 

Annen driftskostnad   (2 905 350) (2 329 178) 

Sum driftskostnader   (38 112 954) (37 496 185) 

Driftsresultat   (692 693) (630 912) 

    

Inntekt på investering i datter-tilknyttet selskap  340 000 250 000 

Annen renteinntekt 5  10 040 12 293 

Annen finansinntekt  17 971 11 336 

Sum finansinntekter  368 011 273 629 

Annen finanskostnad   0 

Annen rentekostnad   (10 704) (183) 

Sum finanskostnader  (10 704) (183) 

Netto finans  357 308 273 446 

Ordinært resultat før skattekostnad   (335 386) (357 466) 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 131 401 120 320 

Ordinært resultat   (203 985) (237 146) 

Årsresultat  (203 985) (237 146) 

    

Overføringer     

Annen egenkapital 8 (203 985) (237 146) 

Sum   (203 985) (237 146) 
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Balanse pr. 31.12.2017 
 

EIENDELER  Note 2017 2016 

Anleggsmidler     

Immaterielle eiendeler     

Utsatt skattefordel 4 610 235 473 135 

Sum immaterielle eiendeler   610 235 473 135 

      

Varige driftsmidler     

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. 3 23 000 78 000 

Sum varige driftsmidler   23 000 78 000 

      

Finansielle anleggsmidler     

Investeringer i datterselskap 5 3 910 000 3 910 000 

Lån til datterselskap 5 903 239 652 527 

Andre fordringer  7 24 000 44 000 

Sum finansielle anleggsmidler   4 837 239 4 606 527 

Sum anleggsmidler   5 470 474 5 157 662 

      
Omløpsmidler     
Fordringer     

Kundefordringer 6 383 191 322 018 

Andre fordringer  321 636 985 410 

Konsernfordringer 5 340 000 250 000 

Sum fordringer   1 044 827 1 557 428 

      

Investeringer     

Andre finansielle instrumenter 2 & 7 378 024 315 792 

Sum investeringer  378 024 315 792 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 1 898 072 2 164 422 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende                 1 898 072         2 164 422 

Sum omløpsmidler   3 320 923 4 037 642 

Sum eiendeler   8 791 397  9 195 305 
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Balanse pr. 31.12.2017 
  
EGENKAPITAL OG GJELD  Note 2016 2017 
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Annen innskutt egenkapital 8 513 750 513 750 
Sum innskutt egenkapital   513 750 513 750 
      
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital  8  1 246 226 1 042 241 
Sum opptjent egenkapital     1 246 226 1 042 241 
Sum egenkapital         1 759 976 1 555 991 
     
Gjeld    
Avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser 2 & 7 331 893 397 299 
Sum avsetning for forpliktelser  331 893  397 299 
Sum langsiktig gjeld  331 893 397 299 
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  122 535 204 065 
Betalbar skatt 4 12 807 5 699 
Skyldige offentlige avgifter  3 633 627 3 382 082 
Annen kortsiktig gjeld            3 334 467 3 246 261 

Sum kortsiktig gjeld  7 103 435 6 838 107 
Sum gjeld  7 435 328 7 235 406 
Sum egenkapital og gjeld       9 195 305      8 791 397  
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Noter 2017 
Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper. 
Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk 
Regnskaps Stiftelse. 
 
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god 
regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om 
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og 
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). 
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold 
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
 
Aksjer i datterselskap 
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene. Det vil bli foretatt nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
 
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Samvirkeforetaket har ikke mottatt utbytte fra datterselskapet i året som har gått. 
 
Pensjonsordninger 
Selskapet har to pensjonsavtaler gjennom et forsikringsselskap en gjennom selskapets organisasjon. 
Pensjonsordningene er tilskuddsbaserte ordninger. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. I 
tillegg er det en ytelsesbasert AFP ordning, hvor 63 personer inngår i ordningen og en er gått ut i pensjon. 
I tillegg er det inngått en pensjonsspareordning for nøkkelpersoner, der fondet er balanseført og 
pensjonsforpliktelsen står som gjeld inkludert påhvilende arbeidsgiveravgift. 
 
Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til 
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved 
utgangen av regnskapsåret (23%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også 
medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. 
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 Noter 2017 

 Datautstyr  Inventar  Utstyr  Totalt 
                
Anskaffelseskost 01.01 253 924  154 736  278 411  687 071 
Tilgang/avgang til kostpris 0  0  0  0 
Anskaffelseskost 31.12 253 924  154 736  278 411  687 071 
Akkumulerte avskrivning 01.01 229 924  154 736  224 411   609 071 
Årets avskrivninger 16 000  0  224 411  609 071 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 245 924  154 736  448 822  1 218 142 
Bokført verdi 31.12 8 000  0  -170 411  -531 071 

        
Avskrivningsmetode lineært  lineært  lineært   

 5 år  5 år  7 år   

Spesifikasjon av lønnskostnader: 2016 2017 
Lønn 31 946 076 32   011 482 

Arbeidsgiveravgift 1 333 730 1 282 712 
Pensjonskostander 959 501 944 056 
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner 459 814 336 704 
Totalt 34 699 121 34 574 954 
Antall ansatte 618 548 
Årsverk 112 113 

Note 3—Avskrivning på varige driftsmidler 

Offentlige tilskudd 
Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd 
resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Investeringstilskudd 
resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres mot den kostnads- eller 
inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med tilknytning til bestemte driftskostnader behandles som 
kostnadsrefusjoner. 
 
Selskapet driver med utleie av arbeidskraft og andre tjenester i landbruket og er i betydelig grad avhengige av 
tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd vil i selskapets tilfelle gi et misvisende bilde av aktiviteten og 
bruttoføring legges derfor til grunn. 
 
Note 1 - Annen driftsinntekt 
Samvirkeforetaket har mottatt offentlig tilskudd med kr 4,44 mill i 2017 mot kr 4,11mill i 2016. 
Selskapets drift og tjenestetilbud er helt avhengig av offentlige tilskudd og tilskuddene er derfor 
inntektsført som ordinære inntekter. 
 
Note 2 – Lønnskostnader og andre ytelser 
Selskapet har hatt 113 årsverk i regnskapsåret. 

Lønn til daglig leder utgjorde kr 686 171 og andre ytelser kr 21 079 
Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr 174 900. 
Selskapet har tegnet pensjonsforsikring for ansatte i henhold til loven om obligatorisk tjenestepensjon. 
Ordningen er innskuddsbasert. Selskapets bokførte pensjonskostnader tilsvarer betalt premie. Det er 
inngått en tilleggsavtale vedrørende pensjon for ansatte som har mistet en god ordning fra tidligere år. 
Innskuddet i sparefondet er balanseført, med motpost pensjonsforpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp eks mva: 
Revisjon kr 60 000, andre tjenester kr 24 500, totalt kr 84 500. 
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Noter  2017 

 

Note 5 – Investering i og lån til datterselskap 

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens § 1-6, og har med hjemmel i 
regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. 

Datterselskapet er balanseført iht. kostmetoden. 
                                                         Eier-            Stemme-       Balanseført 
Datterselskap:                                              andel %          andel % Årsresultat      EK 31.12. 

Landbruk Nord Eiendom AS 100%                100%              100%                     342 411               3 902 515  

Konsernfordringer og -gjeld:  

 Gruppe i balansen:                        Pr 31.12.        Pr 01.01. 
 Langsiktige fordringer 903 238          653 238 
     ------------------- ------------------- 
 
Samvirkeforetaket har stilt sikkerhet ovenfor Sparebank1 Nord med kr 1 500 000 med pant i debitormassen for 
langsiktig gjeld i datterselskapet i forbindelse med kjøp av bygget i 2006. Eiendommen er overført formelt i 2007, 
men overføringen er ikke tinglyst. 
 
Avdragsplan vil bli fastsatt når styret ser at datterselskapet kan bære likviditeten, gjelden er  
renteberegnet men det er ikke tatt sikkerhet for utlånet. 
 

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2017 2016  
Formuesskatt 5  699 12 807  
Endring i utsatt skatt -137 100 -133 127  
Skattekostnad -131 401 -120 320  

    
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:    
Resultat før skattekostnad -335 386 -357 466  
Permanente forskjeller - 346 412 -253 899  
Endring i fremførbart underskudd 94 115 419 733  
Endring midlertidige forskjeller 587 683 191 632  
Årets skattegrunnlag 0 0  
Nominell skattesats 24% 25%  
Betalbar skatt - -  
    
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:    
Anleggsmidler -68 293 -39 588  

Netto pensjonsforpliktelser -397 303  -331 893  
Fremførbart underskudd -2 187  595 - 1 599 917  
Grunnlag for beregning av utsatt skatt -2 653 191 -1 599 917  
Nominell skattesats 23% 24%  
Utsatt skatte (+) Utsatt skattefordel (-) -610 234 - 473 136  

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 

Endringen i skattesatsen fra 24 % til 23 % medfører økning i skattekostnaden på kr 26 531,- i 2017. 



 

30  

Landbruk Nord - Årsmelding 2017 

Noter 2017 

Note 6 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
Selskapets fordringer er vurdert til pålydende. Det er ingen av fordringene som er balanseført som 
kortsiktige som har forfallstid lengre enn 1 år etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og forpliktelser. 
Bundne skattetrekkmidler utgjør pr 31.12. i år kr 1 241 769 og kr 378 024 bundet opp mot særinnskudd. 
Det er opprettet en sparefond for pensjon til ansatte som har mistet opprinnelig pensjonsavtale. Midlene 
er bundet til dette formålet og tilhørende forpliktelse er balanseført som langsiktig gjeld. 
Samvirket har leaset flere driftsmidler, det er betalt forskuddsleasing som er balanseført som langsiktig 
fordring og kostandsførers lineært over leieperioden. Total årlig forpliktelse ligger rundt kr 150 000 i året, 
hvor en har en løpetid over 28 måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 

 
 

  

  

 
Stamplantestasjonen for Nord-Norge 

Rå videregående skole 

 

Vi kan levere følgende planterslag på bestilling for sesongen 2019. 

-  Grøntanleggsplanter- for nordnorsk klima 

-  Bærplanter  

 Bringebær, ’Vene’, ’Balder’ og ’Borgund’  

 Solbær og rips, rota stiklinger av vinterherdige sorter. 

- Stauder, historiske  se  plantearven.no 

Noe plantemateriale kan også være tilgjengelig vår 2018 
For leveranse 2019- bestillingsfrist 1.mai. 

Kontakt oss på  

e-post: post.ra@tromsfylke.no 

telefon: 77789434 / 77789400 
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Bundne skattetrekkmidler utgjør pr 31.12. i år kr 1 241 769 og kr 378 024 bundet opp mot særinnskudd. 
Det er opprettet en sparefond for pensjon til ansatte som har mistet opprinnelig pensjonsavtale. Midlene 
er bundet til dette formålet og tilhørende forpliktelse er balanseført som langsiktig gjeld. 
Samvirket har leaset flere driftsmidler, det er betalt forskuddsleasing som er balanseført som langsiktig 
fordring og kostandsførers lineært over leieperioden. Total årlig forpliktelse ligger rundt kr 150 000 i året, 
hvor en har en løpetid over 28 måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 

 
 

  

  

 
Stamplantestasjonen for Nord-Norge 

Rå videregående skole 

 

Vi kan levere følgende planterslag på bestilling for sesongen 2019. 

-  Grøntanleggsplanter- for nordnorsk klima 

-  Bærplanter  

 Bringebær, ’Vene’, ’Balder’ og ’Borgund’  

 Solbær og rips, rota stiklinger av vinterherdige sorter. 

- Stauder, historiske  se  plantearven.no 

Noe plantemateriale kan også være tilgjengelig vår 2018 
For leveranse 2019- bestillingsfrist 1.mai. 

Kontakt oss på  

e-post: post.ra@tromsfylke.no 

telefon: 77789434 / 77789400 
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Årsberetningen 2017 
Landbruk Nord SA 

Virksomhetens art: 
Bedriften driver virksomhet på følgende hovedområder: Rekruttering av arbeidskraft, organisert  
klauvskjæring og velferdsordningene i landbruket. Rådgivning innenfor jord- og plantekultur,  
forsøksarbeid og taksering av landbrukseiendommer. Byggeteknisk planlegging innen  
landbruksbygg. Hovedkontoret er på Storsteinnes i Balsfjord kommune, avdelingskontorene er på Storslett, 
Tromsø, Leknes, Tana, samt hjemmekontor på Senja. 
 
Fortsatt drift: 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for  
antagelsen ligger resultatprognoser for år 2017 selv om samvirke har hatt utfordringer det siste året. Samvirke er  
iht styrets oppfatning, i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet: 
Omsetningen i selskapet økt fra kr. 36,8 mill i 2016 til 37,4 mill i 2017. Økningen var budsjettert, økt fokus på  
prosjekter har gitt positivt bidrag. Det er budsjettert med et lite fall i omsetningen i 2018 pga bortfall av tilskudd. 
 
Årsresultatet ble i 2017 et underskudd på kr 203 985 mot et overskudd i 2015 på kr 237 146. Samvirkes ledelse 
har etter gjennomførte fusjoner og overtagelse av nye tjenesteområder forsøkt å hente inn effektivitetsgevinster, 
ledelsens grep har redusert andre driftskostnader i forhold til den økte aktiviteten. Restruktureringen av samvirke 
har gitt utfordringer med hensyn til inntjening i alle avdelinger. Styret ser at sammenslåing av ulike kulturer og  
holdninger til inntjening og aktivitet har vært svært vanskelig. Etter styrets oppfatning begynner alle avdelinger å ta 
inn over seg de utfordringene som foreligger når samvirke ikke klarer å skape positive resultater. Det har vært en 
svært positiv utvikling i slutten av 2017 og det er forventet at denne utviklingen vil fortsette inn i 2018 etter avvikling 
av en avdeling som ikke klarte å skape resultater. 
 
Det har i 2017 medgått noe i underkant av kr 1,8 mill i utgifter til forskning og utvikling, deler av forskningen er  
finansiert med offentlige tilskudd. Utgiftene er kostnadsført løpende, da kravene til balanseføring ikke anses å være 
tilfredsstilt. Utgiftene er medgått til forskning på flere områder innen landbruket. Det forskes både på nye produkter 
og metoder for å videreutvikle og sikre landbruksnæringen. Forskningen har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke 
å resultere i vesentlige endringer i samvirkes omsetning, men er mer ment å komme medlemmene til gode. 
 
Det har i løpet av året ikke vært investert i maskinvare. 
 
Samvirkes likviditetsbeholdning var kr. 1,9 mill per 31.12.17, noe lavere enn året før. Samvirkes evne til  
egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.   
 
Samvirkes kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2017 77 % av samlet gjeld og egenkapital, samme som fjoråret.   
Samvirkes finansielle stilling er tilfredsstillende, og kan pr. 31.12.2017 nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine 
mest likvide midler. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 8,8 mill, sammenlignet med kr. 9,2 mill året før. Egenkapitalandelen var 
17,6 %, sammenlignet med 19 % pr. 31.12.2016. 
 
 
Arbeidsmiljø og personale: 
Sykefraværet i samvirke var på totalt 3 100 timer i 2017 mot 3 200 timer i 2014, som utgjorde ca.4,8 % (5 % i 2015) 
av total arbeidstid i samvirke. Samvirke har dermed sett resultater av igangsatte tiltak for å få redusert  
sykefraværet. Samvirke vil arbeide videre med å redusere antall sykedager, og har satt i gang tiltak i form av  
treningstilbud, tilbud om fysioterapi og plan for rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte. 
 
Det har ikke vært rapportert om alvorlige arbeidsulykker eller skader i løpet av 2017 
Styret oppfatter arbeidsmiljøet for å være godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.   
 
Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.   
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Årsberetningen 2017 
Landbruk Nord 

Likestilling: 
Samvirke har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Samvirke har 
i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Samvirke har tradisjonelt rekruttert fra 
miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.  
 
Av selskapets 548 ansatte er 291 kvinner. Styrets leder er mann, men andelen kvinner i ledende stillinger er likevel 
høy. Det er totalt 113 årsverk og flesteparten av de ansatte er deltidsansatte, sesongarbeidere og helgearbeidere.  
Av de deltidsansatte er 315 menn og 233 kvinner. 
 
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.  
 
Miljørapport: 
Samvirke forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som er normalt for selskaper som leier ut  
ansatte. 
 
 
Årsresultat og disponeringer: 
Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd på kr 203 985.- dekkes av Samvirkes opptjente egenkapital. 
                                                      

 
 
 
 



 

32  

Landbruk Nord - Årsmelding 2017 

Årsberetningen 2017 
Landbruk Nord 

Likestilling: 
Samvirke har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Samvirke har 
i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Samvirke har tradisjonelt rekruttert fra 
miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.  
 
Av selskapets 548 ansatte er 291 kvinner. Styrets leder er mann, men andelen kvinner i ledende stillinger er likevel 
høy. Det er totalt 113 årsverk og flesteparten av de ansatte er deltidsansatte, sesongarbeidere og helgearbeidere.  
Av de deltidsansatte er 315 menn og 233 kvinner. 
 
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.  
 
Miljørapport: 
Samvirke forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som er normalt for selskaper som leier ut  
ansatte. 
 
 
Årsresultat og disponeringer: 
Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd på kr 203 985.- dekkes av Samvirkes opptjente egenkapital. 
                                                      

 
 
 
 

 

33  

Landbruk Nord - Årsmelding 2017 

 
 
 
 
 
 



 

34  

Landbruk Nord - Årsmelding 2017 

 

Budsjett 2018 

Konto 
nr. Navn Sum Budsjett: Adm./ Tillitsvalgte (1, 7) Messa (15) Klauv (18)

 Tjenestesida                     
(2,3,10,11,31,32,34) Rådgivning (16)

3000 Salgsinntekt -63 000,00kr                  -18 000,00kr                            -10 000,00kr                   -35 000,00kr                            
3016 Klauvskjæring -700 000,00kr                 -700 000,00kr                
3020 Lønnstjenester -26 375 120,00kr             -400 000,00kr                          -25 975 120,00kr                     
3021 Rådgivningspakker og jordprøver -886 200,00kr                 -886 200,00kr                          
3040 Annonseinntekter -24 000,00kr                  -24 000,00kr                            -kr                                       
3055 Salg beredskap -800 000,00kr                 -800 000,00kr                          
3080 Rabatter 70 000,00kr                    70 000,00kr                    
3120 Lønn avg.fri -1 052 575,00kr              -1 052 575,00kr                       
3230 Annen inntekt -4 700,00kr                    -1 500,00kr                              -3 200,00kr                              
3410 Rammetilskudd -kr                            -kr                                       -kr                                       
3411 Kursinntekt -32 000,00kr                  -32 000,00kr                            -kr                                       
3412 Kursinntekt SNS -4 000,00kr                    -4 000,00kr                              
3460 Adm.tilskudd -268 000,00kr                 -268 000,00kr                          
3465 Tilskudd landbruksvikar -1 540 000,00kr              -1 540 000,00kr                       

3492 Prosjekttilskudd -6 000,00kr                    -6 000,00kr                              -kr                                       
3610 Leieinnt.Kalkvogn -5 000,00kr                    -5 000,00kr                              
3755 Serviceavgift -394 400,00kr                 -394 400,00kr                          
3900 Kontortjenester -500,00kr                      -500,00kr                                 -kr                                       
3920 Solgt utstyr -130 341,00kr                 -130 341,00kr                           -kr                                       
3925 Refusjon utg.m/mva -10 000,00kr                  -10 000,00kr                            

-kr                            

SUM inntekt: -32 225 836,00kr             -1 020 741,00kr              -kr                     -640 000,00kr          -29 635 695,00kr             -929 400,00kr                 

Varekostnad:

Sum Varekostnad: 182 500,00kr                  41 500,00kr                    -kr                     30 000,00kr             111 000,00kr                  -kr                            

Lønnsutgift:

Sum Personal 30 226 966,29kr              1 681 551,47kr                117 062,72kr            411 530,49kr            27 206 303,69kr              810 517,92kr                  

Driftskost.av-og nedskr.:

SUM driftskostn.av-og nedskr. 1 020 221,00kr                174 674,50kr                  19 800,00kr             93 500,00kr             487 314,00kr                  244 932,50kr                  

Annen driftskostnad:

Sum annen driftskostnad 1 008 900,00kr                174 925,00kr                  -kr                     60 050,00kr             735 675,00kr                  38 250,00kr                    

Sum driftsutgifter 32 438 587,29kr              2 072 650,97kr                136 862,72kr            595 080,49kr            28 540 292,69kr              1 093 700,42kr                

Finansinnt./-kostnad:

8040 Renteinnt. Fra LNE -250 000,00kr                 -250 000,00kr                          
8051 Renteinnt.Bankinnskudd -30 000,00kr                  -30 000,00kr                            
8055 Renteinnt.Kundefordr. -4 000,00kr                    -4 000,00kr                              
8060 Valutagevinst -kr                            -kr                                       
8070 Purregebyr Kunder -11 000,00kr                  -11 000,00kr                             

-295 000,00kr                 -295 000,00kr                 

8150 Rentekostnad annet -kr                            -kr                                       
8155 Rentekostnad, kunde/lev. 100,00kr                        100,00kr                                  
8160 Valutatap -kr                            -kr                                       

100,00kr                        100,00kr                        

Sum Finansposter -294 900,00kr                 -294 900,00kr                 

Resultat -82 148,71kr          757 009,97kr          136 862,72kr     -44 919,51kr     -1 095 402,31kr       164 300,42kr          
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Arbeidsplan 2018 
LN fortsetter med samme tjenesteportefølje som tidligere. Lønnsadministrasjon, rekruttering, beredskap,  
klauvskjæring, kursaktivitet, gjødslingsplanlegging, og jordprøvetaking . 
 
Det vil være mange arbeidsoppgaver som må følges oppi forhold til omorganisering vi har vært gjennom. 2018 vil 
være et år hvor vi må justere til ny kurs for hvordan Landbruk Nord  skal «bygges» videre.  

Økonomi 
 
Styrke aktiviteten og rådgivnings-
tilbudet gjennom bl.a nye prosjekter 
og oppgaver. 
Fokus på kurs 
Fokus på fagdager – jordarbeid og 
jordprøvenes viktige misjon i forhold 
til gjødslingsplanen. 
Fokus på rekruttering av ansatte, 
samt avløsere til bonden. 
 
 
 

Markedsføring 
 
Nytt verktøy innført: eMarkteer er et 
komplett kommunikasjonsverktøy for 
e-post, SMS, undersøkelser (letter 
bl.a arbeidet med påmeldinger,  
undersøkelser og konkurranser), 
kurs og skjemaer. 
 
Strategiplan 2018 – 2021 
 
Nåværende plan gikk ut i 2017.  
Starte arbeidet med ny strategiplan 
for 2018 -2021. 

Planlegging av Landbruksmessa 
2019 
 
Landbruksmessa er inne i året da 
den ikke arrangeres. Det er likevel 
dette året som krever planlegging 
med å få avtaler etc. på plass.  
I tillegg til markedsføring og sette 
program.  

Valgkomiteens forslag til innstilling til årsmøte 
Styret: 
Widar Skogan, Balsfjord    Styreleder, gjenvalg 1år 
 
Terje Johansen, Dyrøy      Styremedlem  og nestleder                                                
                                           gjenvalg 2 år 
                   
Jill Botngaard, Lyngen       Styremedlem  ikke på valg 
                              
Jørgen Moe, Tana             Styremedlem  ikke på valg 
 
Anne Britt Hanstad, Bardu Styremedlem , gjenvalg 2 år 
 
Vara til styret for 1 år: 
 1. Ole-Anton Teigen, Lyngen             
 2. Marita Soleng, Balsfjord    NY       
 
Valgkomiteen for 3 år:  
Elise Blixgård, Nordreisa           
May Hege Bårdsen, Straumsbukta   
 
Vara til valgkomiteen for 1 år: 
Ole Sørensen, Balsfjord, gjenvalg 
Peter Bruvold, Lyngseidet, gjenvalg  
Judit Camilla, Balsfjord, gjenvalg 
 
Møteleder: 
Ole Sørensen, Balsfjord  ikke på valg 
 
Vara møteleder: 
Jens O. Løvlid  Balsfjord  ikke på valg 
 

 
Godtgjørelse til styret: 
Ikke klart fra valgkomiteen da årsmeldingen gikk til  
trykking. Blir lagt fram på årsmøte. 
 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Ivar Jørgensen, Balsfjord 
Elise Blixgård 
May Hege Bården 
 
 
 
Storsteinnes 12.mars 2018 
For valgkomiteen  
 
 
 
Ivar Jørgensen 
Leder valgkomiteen 
Sign. 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR LANDBRK NORD SA              Sak 9 
                                                Foreslåtte endringer står i RØD tekst 

 
§ 1 Organisasjon 
 
Landbruk Nord SA, organisasjonsnummer 871404062, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. 
Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune. 
 
§ 2  Formål 
 
Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til landbruket, og påta seg 
oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Drive forsøksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeutvikling 
og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffek-
tivitet i all sin virksomhet.  
  
§ 3 Ansvar 
 
Landbruk Nord skal stå som arbeidsgiver for daglig leder, kontoransatte og kan  
ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar.  
Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende  
forskrifter. 
 
§ 4 Medlemskap 
 
Landbruk Nord SA skal være åpent for alle brukere som har rett til tilskudd for avløserutgifter og/eller har 
fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg. Alle medlemmer plikter å 
betale serviceavgift som årsmøtet vedtar for hvert år. 
 
 § 5 Anvendelse av årsoverskudd 
 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke be-
sluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme an-
vendelsen innenfor følgende rammer:  
 - Godskriving av foretakets egenkapital 
        - Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
        - Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 
 
§ 6 Rettigheter og plikter 
 
Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres behov. 
Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene. 
Når Landbruk Nord står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å 
betale sine kostnader til rett tid. Landbruk Nord skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rett-
ledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Landbruk Nord skal ha oversikt over 
krav som er særlig viktig for bedriften. 
Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende  
Regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne  
etter gjeldende krav i AML og KSL 
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§ 7 Utmelding/Eksklusjon 
 
Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen mel-
dingen om utmelding kom frem til styret. 
Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å 
oppfylle sine forpliktelser overfor Landbruk Nord, kan ekskluderes fra Landbruk Nord. Styret kan fremme 
slikt krav. Det kan også fremme krav om erstatning for det tap som Landbruk Nord er påført. Senest 8 da-
ger før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale 
seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 
Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet ikke krav på innbetalt serviceavgift. Det kan heller ikke stilles 
krav om andel av Landbruk Nords midler (formue). 
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord SA. 
 
 § 8 Årsmøtet  og medlemsmøte (rød tekst fjernes) 
  
Årsmøtet er Landbruk Nords øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert  
år, Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes  
medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel. 
Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) 
uker før årsmøtet holdes. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen 
kan møte med mer enn en fullmakt. 
 
Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemmetall avgjør  
møteleders stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning. 
 
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet. 
 
(rød tekst fjernes) 
Medlemsmøte blir holdt i forkant av ordinært årsmøte i hvert valgdistrikt: 
Medlemmene i Landbruk Nord deles inn i fire valgdistrikt som er: 
Øst Finnmark 
Midt- og Vest Finnmark 
Balsfjord, Tromsø og Nord-Troms 
Midt – og Sør Troms 
Det avholdes distriktsmøter som velger årsmøteutsendinger og    
varautsendinger, representant til styret, samt at det tas opp faglige og  
organisatoriske tema på møtet. Det gis årsmøterepresentasjon for hvert   
påbegynte 70. medlem. 
 
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og et varamedlem slik at alle fire  
valgdistrikt er representert. Funksjonstid skal være tre år og lengst sittende medlem er leder i  
komiteen.  
 
På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
   1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
   2. Valg av møteleder og referent.  
   3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka. 
   4. Styrets årsmelding. 
   5. Regnskap og revisjonsmelding. 
   6. Arbeidsplan for kommende år, til orientering 
   7. Budsjett for kommende år, til orientering 
   8. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
   9. Valg 
valg av styreleder for 1 år. 
valg av styremedlemmer for 2 år. 
valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år. 
valg av nestleder 
valg av revisor 
valg av medlem og varamedlem til valgkomite 
10. Andre saker som er med i innkallingen. 
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§ 9 Daglig ledelse 
 
Samvirkeforetaket skal ha en daglig leder som styret tilsetter og eventuelt avsetter. Daglig leder er ansvarlig for å 
lede foretaket og skal sørge for at styrevedtak blir satt ut i livet. Styret avtaler lønn og instruks for stillingen. 
 
§ 10 Styret 
 
Landbruk Nord SA ledes av et styre på inntil 7 medlemmer som velges på årsmøtet. De ansatte har rett til å bli 
representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk, med styremedlem og varamedlem valgt av og blant de  
ansatte. Denne representanten(e) kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt for 2 år om 
gangen. Hvert år er 2 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.  
Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig, eller minst 3 av medlemmene i styret krever det. Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Har et styremedlem forfall, skal dette 
meldes fra til Landbruk Nord SA i god tid, slik at varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens 
stemme. 
 
§ 10.1 Styrets oppgaver 
 
Styret skal lede Landbruk Nords oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og 
skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
 
Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får  
tjenlige løsninger. Styret er ansvarlig for at hele Landbruk Nords virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. 
  
Videre skal styret bl.a.: 
 
1. Ha ansvar for at Landbruk Nords økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en administrasjons- 
   avgift. Forvalte Landbruk Nords midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler. 
2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er valgkomiteens oppgaver. 
3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler. 
4. Ha ansvar for Landbruk Nords årsberetning/årsmelding. 
5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
6. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i forhold til  
    arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og  
    trivsel. 
7. Arbeide aktivt for å utvikle Landbruk Nord videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de har behov  
    for. 
8. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i  
    lokalmiljøet. 
9. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig  
    leder). 
10. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på  
      Landbruk Nords vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem. 
 
Landbruk Nord forpliktes ved underskrifter av Landbruk Nords styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele 
prokura. 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager  
etter hvert møte. 
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§ 9 Daglig ledelse 
 
Samvirkeforetaket skal ha en daglig leder som styret tilsetter og eventuelt avsetter. Daglig leder er ansvarlig for å 
lede foretaket og skal sørge for at styrevedtak blir satt ut i livet. Styret avtaler lønn og instruks for stillingen. 
 
§ 10 Styret 
 
Landbruk Nord SA ledes av et styre på inntil 7 medlemmer som velges på årsmøtet. De ansatte har rett til å bli 
representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk, med styremedlem og varamedlem valgt av og blant de  
ansatte. Denne representanten(e) kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt for 2 år om 
gangen. Hvert år er 2 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.  
Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig, eller minst 3 av medlemmene i styret krever det. Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Har et styremedlem forfall, skal dette 
meldes fra til Landbruk Nord SA i god tid, slik at varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens 
stemme. 
 
§ 10.1 Styrets oppgaver 
 
Styret skal lede Landbruk Nords oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og 
skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
 
Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får  
tjenlige løsninger. Styret er ansvarlig for at hele Landbruk Nords virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. 
  
Videre skal styret bl.a.: 
 
1. Ha ansvar for at Landbruk Nords økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en administrasjons- 
   avgift. Forvalte Landbruk Nords midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler. 
2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er valgkomiteens oppgaver. 
3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler. 
4. Ha ansvar for Landbruk Nords årsberetning/årsmelding. 
5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
6. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i forhold til  
    arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og  
    trivsel. 
7. Arbeide aktivt for å utvikle Landbruk Nord videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de har behov  
    for. 
8. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i  
    lokalmiljøet. 
9. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig  
    leder). 
10. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på  
      Landbruk Nords vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem. 
 
Landbruk Nord forpliktes ved underskrifter av Landbruk Nords styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele 
prokura. 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager  
etter hvert møte. 
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§ 11 Valgkomité 
 
Landbruk Nord skal ha en valgkomité på (3) medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år går (1) medlem ut, første 
gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges (1) varamedlem til valgkomité. Den som har sittet lengst fungerer 
som leder. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor. Revisor 
skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fast-
sette instruks for valgkomiteen. 
  
§ 12 Tvister 
 
 Tvist mellom Landbruk Nord og et eller flere av Landbruk Nords medlemmer som ikke blir løst i   
 minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene   
 velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter   
 innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av   
 sorenskriveren. Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet  
 har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om      
 saksomkostninger. 
 
 § 13 Vedtektsendring 
 
Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva end-
ringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 
4/5 flertall. 
 
§ 14 Oppløsning – Fusjon 
 
Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av møte-
deltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem av Landbruk Nord, og har betalt medlemskon-
tingent.  
Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre. 
For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre. 
 
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever 
da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 
 
Eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, skal henstå i fem -5- år i tilfelle et foretak med samme formål 
blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Årsmøtet fatter vedtak om allmennyttig formål som skal motta 
midlene dersom nytt foretak ikke er dannet innen fem år. 
 
 
Vedtektene er godkjent av  
årsmøtet 21.april 2017 
 
Vedtektene gjelder fra 21. april 2017 
 
 
 




