STYRET
Etter årsmøte har styret hatt følgende sammensetning:

Styreleder:

Nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Widar Skogan
Driver med melkeproduksjon på ku.
Kjøttproduksjon på sau i Balsfjord kommune.

Alf Arild Sandvoll
Driver med melkeproduksjon på ku
Kjøttproduksjon på storfe i Målselv kommune.

Hilde Nyland
Driver med melkeproduksjon på ku i
Salangen kommune.

Odd Erik Hansen
Driver med mekleproduksjon på ku.
Kjøttproduksjon på storfe i Nordreisa kommune.

Agnethe Kristoffersen
Driver med melkeproduksjon på ku
Oppdrett av Islandshest i Balsfjord kommune.

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune
2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune
3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune
Ansattrepresentanter: Hilde Ovesen, avløser
Ragnvald Tollefsen, administrasjon

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2008 og 48 saker har vært behandlet.
Styret har i meldingsåret arbeidet med mange saker, her kommer en kort oppsummering av
noen hovedsaker:
 Landbruk Nord Eiendom AS – oppfølging, nye leietakere, renovering og et stort
etterslep på vedlikehold har vær hovedoppgavene på eiendommen.
 Overføring av Teknisk byggeplanlegging i Troms og Nordland til Landbruk Nord
(LN)– møtevirksomheter i begge fylkene, personalhåndtering, avtaleverk osv.
 Økonomi
 Hovslagertjeneste – det har vært flere tilbakemeldinger fra hestemiljøet for å få til en
slik tjeneste i LN – vi har nå på plass en opplæringssituasjon på en ansatt som skolerer
seg innen faget.
 Tilbud om gårdsregnskap gjennom LN – denne tjenesten er ikke på plass ennå, det
arbeides fortsatt med dette.
 Landbruksmessa – utsending av invitasjoner, prospekt og innhente sponsoravtaler
 Sertifisering og kontroll av silotaljer og løfteredskaper – her har vi ikke noe system
som kan brukes pr. i dag gjennom LN. Her henviser vi bøndene til seriøse aktører
innenfor faget.

DRIFTA AV LANDBRUK NORD
Ansettelser:
Det har vært rettet stor fokus på å ansette personer med kompetanse på fagområder som våre
eiere etterspør. Det har vært økt fokus på kursing og faglig oppdateringer innenfor alle
fagområder i LN.
Nye ansatte i 2008: Svein Børre Evensen, ansatt som rådgiver i 100% stilling og arbeider på
hovedkontoret på Storstinnes. Ellen Reiersen, ansatt som rådgiver i 50% stilling og arbeider
på avdelingskontoret på Storslett. Hilde Angel, ansatt som regnskapsfører i 50% stilling og
arbeider på hovedkontoret på Storsteinnes.

Medlemmer:
I 2008 har vi mistet 29 medlemmer hvorav 23 medlemmer har sluttet som bønder og
6 medlemmer har meldt seg ut av LN av ulike grunner.
Totalt er det ca. 711 medlemmer fordelt på 34 kommuner og 3 fylker.
Tross nedgang i antall medlemmer har bruken av tjenestene, rådgivningen og veiledningen
vært god.

Landbruk Nord Eiendom AS:
Landbruk Nord BA kjøpte Storsteinnes Utleiebygg A/S
på Storsteinnes 1.1.2006. Eiendommen er faset ut fra
Landbruk Nord BA .Det er dannet eget selskap fra
samme dato som heter Landbruk Nord Eiendom A/S.
Selskapet driver med utleievirksomhet av kontorlokaler
og en Cafè. I året som har gått har det vært mye arbeid
med etablering av NAV kontor i bygget. NAV Balsfjord
flyttet inn i nye lokaler 2.6.2008. Landbruk Nord flyttet

internt i bygget over til nye og større lokaler. Vi hadde bl.a store utfordringer med aktivplass.
Det arbeides aktivt med å ta inn etterslep på vedlikehold av bygget og fortsette arbeide med
fornying av kontrakter for to av leietakerne. Pr. i dag har vi ca. 88 m2 som ikke er leid ut.

Overføring byggeteknisk planleggingstjeneste fra Fylkesmannen i Troms og
Nordland:
I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2008 ble partene enige om at ansvaret for de
bygningstekniske planleggingstjenestene i landbruket skal overføres fra fylkesembetene til
Norsk Landbruksrådgivning fra 1.1.2010.
I Troms og Nordland satte vi i gang prosessen allerede fra 1.1.2008. Teknisk
byggeplanlegging skal fases ut fra fylkesembete og overføres til Landbruk Nord for Troms og
Nordland. Landbruk Nord er i gang med å bygge opp en ny avdeling innenfor byggeteknisk
planlegging og slik planene er, vil vi være i gang med avdelingen 1.3.2009.

Økonomi
Det er i år tredje året vi driver i Landbruk Nord drakt, fortsatt har vi mange utfordringer å
jobbe med og ta fatt på. I år fikk vi underskudd på kr. 255 449,- forklaringen på dette er i
hovedsak pensjonsordninger og fordringer etter fusjoneringer som er tapsfør i år. Kostnader
som knytter seg til pensjonsordninger er kompliserte og uforutsigbare også i framtida. Jobb
nr. 1 blir å porsjonere bedriften best mulig for fremtiden. I tillegg er det viktig å styre
utgiftsiden, spesielt med tanke på driftskostnader og skaffe nye inntektsmuligheter.

Klauvskjæring
Hermod Soleng og Jan Poots er klauvskjæringsekspertene i Landbruk Nord. Hovedområdet er
Dyrøy i Sør til Ulsfjorden i Nord. Med to klauvskjærere i deltidstilling er det akkurat at vi
klarer å dekke etterspørselen. I 2008 har vi bestilt ny dansk klauvboks som letter arbeidet til
klauvskjærerne og vil være mer anvendelig for dyrene, vi regner med at denne ikke er på plass
før høsten 2009.
Klauvskjæringen foregår i periodene: 1. april – 30.juni (til utslipp) + høstskjæringa i perioden
15. september til ut oktober (til innsett).

Her klargjøres det for klauvskjæring.

Avløsere/avløsersituasjonen
Det er 638 avløsere/vikarer/andre ansatte som har blitt lønnet gjennom Landbruk Nord. Av
disse har vi ca. 80 utenlandske arbeidstakere som fortrinnsvis kommer fra Russland, Litauen,
Polen. Vi har merkbart klart å forbedret vår kapasitet på å skaffe kvalifisert arbeidskraft til
våre kunder i året som har gått. På rekrutteringssiden har øket omsetningen med ca. 4
millioner. Mye av dette er resultatet at vi har ansatt rekrutteringskonsulent som kan ha 100%
fokus på all avløsning/arbeidskraft
Avløserne sin representant i styret er Hilde Ovesen.
Verneombud er: Oddvar Aamo, Salangen (Sør regionen)

Russiske studenter/praktikanter
Landbruk Nord har fortsatt avtalen med Arkhangelsk landbruksskole ang.
praktikantutveksling i 2008.
I år kom tre praktikanter til Norge. En er i Birtavarre i Kåfjord kommune, en er på Osterøy
utenfor Bergen og en på Vågaholmen i Rødøy og arbeider på gårder.
Etter endt praksisopphold i Norge som kan strekke seg over en periode fra 1 til 2 år, får
praktikantene mulighet til å søke på Høgskolen i Nord – Trøndelag. Dette er et 3 årig studie.
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ANNEN UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT GENERELT
Landbruk Nord formidler utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen gjør vi i tillegg til
den ordinære avløsningen. I året som har gått er det en økende tendens når det gjelder
rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen er helt nødvendig i tillegg til
rekruttering av Norsk arbeidskraft.
Man merker sammen med et langt strammere arbeidsmarked generelt
I år har vi hatt ca 80 utenlandske arbeidstakere på lønningslisten. Dette har styrket
avløsersituasjonen til mange gårdbrukere, noe vi er glade for.

LANDBRUKSVIKARORDNINGEN - BEDRESKAPSORDNING
Landbruk Nord har administrert landbruksvikarordningen i Lyngen og Salangen kommune.
Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten.
Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning.
Lyngen: Gry Hege Kviteberg er ansatt i 100% stilling i Lyngen kommune som
landbruksvikar. Gry har vært 31 dager på oppdrag i forbindelse med ferie/fritid og 74 dager i
oppdrag ved sykdom. Totalt har Gry Hege vært på 105 dager i oppdrag fordelt på 8 bruki Lyngen
kommune som landbruksvikar.

Salangen: Svein Tunheim er ansatt som landbruksvikar i 70% stilling. Svein har vært i 31
dager i oppdrag ved sykeavløsning fordelt på 4 bruk.

ANSATTE ADMINSTRATIVT

Daglig leder
Unni Furumo
Kontorsted: Storsteinnes

Avdelingsleder lønn
Kirsti Skog
Kontorsted: Storsteinnes

Avdelingsleder rådgivning
Kristin Sørensen
Kontorsted: Storsteinnes

Rådgiver
Gunnlaug Røthe
Kontorsted: Storsteinnes

Sekretær
Hilde Vågsbø
Kontorsted: Storsteinnes

Regnskapsfører
Hilde Angell
Kontorsted: Storsteinnes

Rådgiver
Ragnvald Tollefsen
Kontorsted: Sjøvegan

Rådgiver
Ellen Reiersen
Kontorsted: Storslett

Rekrutteringskonsulent
Geir Atle Larssen
Kontorsted: Storsteinnes

Assistent
Natalia Nemytova
Kontorsted: Storsteinnes

Rådgiver
Svein Børre Evensen
Kontorsted: Storsteinnes

I tillegg har vi 700 avløsere som arbeider ute på gårdene, da er det tatt med familieavløsning,
deltidsavløsning. Av disse er det ca. 30 i faste stillinger. Av utenlandsk arbeidskraft har vi i
året som har gått hatt ca. 80 arbeidstakere på lønningslisten. Disse kommer fra bl.a Litauen,
Polen, Tyskland og Russland.
Vi retter en spesiell takk til alle avløsere som gjør en viktig og formidabel jobb ute på gårde

REGNSKAP 2008
NOTER 2008
ÅRSBERETNING 2008
BUDSJETT 2009

ARBEIDSPLAN 2009

 Etablering av byggeteknisk avdeling
-

Det skal etableres en egen planleggingsavdeling i Landbruk Nord. I
regi av dette vil det også bli etablert avdelingskontor i Tromsø. Det
vil også være et sterkt fokus på å jobbe med en avdeling i Bodø.

 Landbruksmessa 2009
- Landbruksmessa går av stabelen for 15. gang, 27. – 28. juni 2009.
Dette er et stort arrangement som vil kreve mye arbeid fra styret.
Det er satt ned egne styringsgrupper som skal ha ulike
ansvarsområder.

 Grovfòrrådgivning
- I forbindelse med omlegging til nytt fòrplanleggingsverktøy
(NorFor) og stadig endrede klimatiske vekstbetingelser, ønsker
styret et økt fokus på grovfòrrådgivninga, både gjennom den faglige
organiseringa av rådgiverne i LN, og forsøksvirksomheten.

 Kurs for bønder i arbeidsledelse
-

I løpet av 2009 har vi som mål å lage et eget kurstilbud for
medlemmene i arbeidsledelse på egen gård.

 Informasjon og markedsføring
-

Styret ønsker å øke sin innsats på markedsføring av Landbruk Nord,
når de representerer på møter, konferanser, og i kontakt med
relevante samarbeidspartnere.

 Lage markedsplan
-

Landbruk Nord har fått mange områder i markedet å forholde seg
til, derfor er det svært viktig at vi får etablert en
Markedsplan i Landbruk Nord. Denne er et meget nyttig
arbeidsverktøy for å sikre at vi bruker ressursene rasjonelt. Hvordan
skal vi komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv
måte? Skal vi sende brev? Ringe? Sette inn annonser i
fagtidsskrifter? Få presseomtale? Delta på fagmesser? Bruke
internett? Når skal du gjøre hva etc.

