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NUG- næringsutvikling på gårdsbruk, er dette noe for deg?
Landbruk Nord går i gang med en ny runde med Næringsutvikling på Gården i 2016.
Dette forutsetter imidlertid minimum deltakere fra 6-7 gårder før vi bestemmer oppstartdato.
NUG er et tilbud til bønder som har bestemt seg for å videreutvikle nåværende drift, starte ny
produksjon eller virksomhet. Selve programmet er utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Det
kongelige selskap for Norges Vel. Programmet er samlingsbasert og gjennomføres med fem
samlinger à to dager på hver samling.
Går du med en liten eller stor idé om ny næring eller videreutvikling av gården?
Meld din interesse til Hilde Nøstvik, telefon 464 72805.
Ingen bindende påmelding før du får mer informasjon på eget møte før oppstart.

Utgiveradresse:
Landbruk Nord
P.b. 113
9059 Storsteinnes
post@landbruknord.no
Tlf.: 77 72 25 40

Redaktør:
Unni Furumo
Forsidefoto: Peter Bruvoll, oppvisning på
Landbruksmessa, Unni Furumo
Baksidefoto: Bengt Lindholm tar inn kyrne til
melking Unni Furumo
Opplag: 600
Trykk: Lyngsalpan Vekst AS
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Årsmøte 2015
Innkalling til årsmøte i
Landbruk Nord
Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord
22. April 2016 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 2015
6. Regnskap 2015 og revisjonsmelding
7. Arbeidsplan og budsjett 2016, 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 2017
9.

Vedtektsendringer

10.

Organisasjonsprosessen i Norsk Landbruksrådgivning (NLR)

Kaffe og noe å bite i blir servert under møtet.
Vel møtt!
Styret
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Styreleder har ordet

Widar Skogan, styreleder

Landbruk Nord (LN) er en
sammenslutning av Norske
Landbrukstjenester (NLT)og
Norsk Landbruksrådgivnings
(NLR) regionale tilbud til bønder
i Troms og Nord-Norge. I tillegg
utfører vi arbeid som bønder
etterspør, men som ingen av
hovedorganisasjonene har som
sitt fag- og tjenestetilbud. Noen
tjenester tilbyr vi i hele landsdelen, mens andre tjenester tilbyr vi i vårt kjerneområde i Midtog Nord-Troms. LN har 466
medlemmer i 31 kommuner.

På denne bakgrunn er det
særdeles trist å registrere at LN
nå presses fra begge nevnte
hoved-organisasjoner om å
enten bli en NLR eller NLT
enhet. Hardest press er det fra
NLR som truer med å ta fra LN
ca 1.6 millioner i statstilskudd
dersom vi ikke gir opp vår ide og
merkevare Landbruk Nord. Se
egen årsmøtesak.
Dersom LN blir enig med NLR
om hvordan vi skal drifte
rådgivningstilbudet til NLR, så
ligger alt til rette for en regional
enhet for Troms og Finnmark
som skal tilby både tjenester og
rådgivning i begge fylker. Vi har
hatt flere møter med enhetene i
Finnmark og vi har invitert
Troms Landbruksrådgivning til å
delta i prosessen.

I LN erfarer vi at våre ansatte i
økende grad samhandler over
profesjonsgrensene. Vi har
klauvskjærer som også lager
gjødselplan og vi har
beredskapsavløser som bidrar
I årsmeldinga kan du lese om et på forsøksfelt. Dette gjør at LN
aktivt driftsår i Landbruk Nord.
kan drive både faglig og
Våre ansatte er et godt team
økonomisk bedre som en
med bred fagkompetanse.
sammenslått enhet enn om LN
Våronnavisa er et godt
skulle deles opp i en
eksempel på vårt faglige arbeid organisasjon under NLR og en
og samarbeid i Nord-Norge.
organisasjon under NLT. Sett fra
mitt ståsted som styreleder i LN
I 2016 markerer LN 10så burde NLT ha gjort som
årsjubileum. For 10 år siden ble LHMS og blitt en del av
LN etablert som en regional
arbeidsområdet til NLR.
samordnet tjeneste- og
rådgivningsenhet etter påtrykk
I 2015 har vi hatt ei positiv
fra partene i jordbruksutvikling i Landbruk Nord
forhandlingene. Etter at LN ble
Eiendom A/S. Bygget er fullt ut
etablert ble det avholdt ekstraor- utleid, strømprisene har vært
dinære årsmøter i NLR og NLT lave, finanskostnadene er
for å få slått sammen disse to
redusert og vi har nå mulighet til
hovedorganisasjonene.
å ta et større utvendig vedlikeEt stort flertall i begge
hold med bl.a. skifte av tak.
organisasjonene gikk inn for
LN er et samvirkeforetak uten
sammen-slåing, men sammen- utbetaling av utbytte til eierne og
slåinga ble ikke gjennomført
har derfor ikke som formål å få
fordi en ikke oppnådde kravet
et høyest mulig resultat på
om 3/4 flertall.
bunnlinja.
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Målet vårt er å tilby landbruksnæringa god rådgivning og gode
tjenester til en fornuftig pris. I
budsjett-arbeidet vurderer vi
prissetting opp mot kostnadsutvikling og forsøker hele tiden å
sikre en tilstrekkelig egenkapital.
Det er derfor viktig for LN å
levere et regnskapsresultat i
pluss slik vi gjør i 2015. Det må
likevel understrekes at LN har
for lav egenkapital i forhold til
kontantstrømmen i foretaket.
For styret må det ha stor
prioritet å få gjort noe med dette.
Som medlem oppfordres du til å
bruke Landbruk Nord og etterspørre tjenester i ditt eget
samvirkeforetak. Det er ikke
bare et forslitt utsagn at
sammen er vi sterke. Det er en
sammenheng mellom høy
omsetning, aktive medlemmer
og muligheten til å løse et
bredere spekter av oppgaver for
landbruksnæringa.
Som medlem oppfordres du til å
møte opp på årsmøte for å gi
din vurdering av drifta og ikke
minst stille forventninger til framtidas LN. På årets årsmøte vil ei
hovedsak være å ta stilling til
styrets forslag om hvordan vi ser
for oss at Landbruk Nord skal
driftes videre.
På vegne av styret vil jeg takke
alle ansatte i Landbruk Nord for
godt utført arbeid i 2015.
Vel møtt til årsmøte!
Widar Skogan
styreleder
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Styrets aktivitet

Styret har i meldingsåret hatt 5
styremøter og behandlet
33saker.
Styret har arbeidet med flere
saker . Det er spesielt arbeidet
mye med økonomistyringen, spesielt oppfølging avdelingsmessig.
Dette er et stort område som er
fokus på alle
styremøtene.
Andre saker det har vært
arbeidet mye med, er bl.a:
Strukturendringsprosessen i
Norsk Landbruksrådgivning
(NLR), denne saken har hatt høy
prioritet og belastet mange med
mye ekstra arbeid utover primærsaker. Landbrukets HMS tjeneste, er også et område NLR skal
ivareta og som skal inn i tjeneste-

porteføljen til LN, så fremst samorganiseringen blir i tråd med
fattet vedtaket i forrige årsmøte til
LN. Dette gikk bl.a ut på at hele
porteføljen og innholdet til LN
skal være med i ny
organisering.
Et annet punkt som har vært veldig krevende dette året, er omleggingen av utbetaling av avløsertilskuddet. Dette gikk i stor
grad tidligere inn til LN som da
hadde midler til forskuttering av
lønn for bonden. Dette får vi ikke
gjøre lenger, da det er
bestemt fra departementet at
avløsertilskuddet skal gå
direkte til bonden. Dette har
skapt mye arbeid for å tilretteleg-

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

ge likviditetsmessige
utfordringer for LN. Vi kan ikke
forskuttere lønn for medlemmene lenger. Den største
konsekvensen ser vi for unge
(nye) bønder som starter opp
med gårdsdrift i januar. Det tar
dem ca. 1,5 år å forskuttere lønn
til avløser, og dette er svært tungt
økonomisk, da de samtidig skal
overta et stort driftsapparat på
gården.
I tillegg har vi arbeidet med å
opprette avdelingskontor på Leknes i Lofoten.
Deltakelse på NLTs høst
samling og årsmøte.
Deltakelse på NLRs kursdager
og årsmøte.

Informasjon om
Troms fylkeskommune
på: www.tromsfylke.no

Senja videregående skole/
Troms landbruksfaglige senter

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

frantz.no

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.

Besøk også vår hjemmeside: www.fagsenter.no
Daglig leder
har deltatt på en rekke møter og
seminarer.
I hovedtrekk kan nevnes:

Organisasjonsbygging

Ulike lov– og regelverk
kurs

Høstsamling i NLT

NHOs HR dag.







NHOs tafiffkonferanse.

En rekke møter i forbin
delse med omorganise
ring i Norsk Landbruksrådgivning (NLR).
Regional samling for
bygdeutvikling i Troms.
Daglig ledersamling i regi
av NLR

Årsmøte NLR.
Ledermøter internt.
Personalsamlinger.
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ÅRSMELDING 2014

Styret
Etter årsmøtet i 2014 har styret hatt følgende sammensetning:
Styreleder

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

Nestleder

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

Styremedlem

Hilde Nyland, Sjøvegan
Driver med melkeproduksjon
på ku i Salangen kommune
Mobil.: 905 20 877
hilde.nyland@nordixnett.no

Styremedlem

Øystein Iselvmo, Kirkesnes
Driver med melkeproduksjon på ku
i Målselv kommune
Mobil: 414 80 020
oeysise@online.no

Styremedlem

Tor Sivertsen
Driver med melkeproduksjon på ku
i Lenvik kommune
Mobil: 900 49 939
helbtor@online.no

1. varamedlem,
møter fast på alle
styremøtene

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

2. vara: Jan Solli, Balsfjord kommune
3. vara: Jan Morten Rognmo, Målselv kommune
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet: Roger Østvik

Verneombud for verneområdet ansatte avløsere: Solfrid Ramberg
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Medlemsvilkår 2016

SERVICEAVGIFT, alle medlemmer

kr. 600,- pr. år.

Serviceagviften gir deg:
* Medlemsrettigheter ihht vedtektene
* Møte- og stemmerett på årsmøtet

* 20% rabatt på tjenester
* Medlemsskriv

* Årsmelding tilsendt

* Gratis timeliste- og opplæringsblokker

Rådgivningsavdeling. Kulturavhengig arealkontingent.
Grovfôr og korn

kr. 4,50,- pr. daa.

Potet, Grønnsaker og Bær

kr

Makspris på arealkontingent

27,- pr. daa

kr. 4200,-

Arealkontingenten gir deg:
* Telefonrådgivning
* Mulighet for gårdsbesøk
* Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris (se prisliste)
* Kulturspesifikke meldinger på e-post
* Invitasjon til markvandringer og fagmøter
* Klauvskjæring til medlemspris
Lønnstjenester: Påslag på lønn

Påslagene blir fastsatt av styret

Påslaget dekker:

Påslag:

* LN har arbeidsgiveransvar bl.a oppsett av
arbeidsavtaler, utlønning, arbeidsgiveravgift

* Administrasjon

4,50 %

* Yrkesskadeforsikring

1,10 %

* Ansvarsforsikring

0,30 %

* Sykelønn

2,00 %

* OTP/LO/NHO

2,00 %

Feriepenger, sykepenger, forsikringer
pensjonsordning, A-melding etc.
* Utlysning av stillinger, oppsett av
arbeidsinstrukser mm.
* Dokumentasjon av avløserutgifter

* Dokumentasjon av avløserutgifter ved sykdom Sum
* Organisering av avløserringer

9,30 %

* Rådgivning ang. velferdsordninger, søknad om
refusjoner
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS

Næringseiendommen til Landbruk Nord.
Foto: Unni Furumo

Resultatregnskap 2015
Kontoer/Noter

2015

2014

2013

Driftsinntekter (1)

1 776 692

1 355 927

1 329 096

Sum driftsinntekter

1 776 692

1 355 927

1 329 096

Salgsinntekt

Adm. kostnader (2)

0

Avskrivninger (3)

(149 000)

169 000

(189 000)

Annen driftskostnad

(426 627)

(521 791)

(380 188)

Sum driftskostnader

(575 627)

(352 791)

(569 188)

Driftsresultat

1 201 065

1 003 136

759 908

Renteinntekt

0

494

Sum finansinntekter

0

494

Rentekostnader

(682 398)

(731 340)

(742 137)

Sum rentekostnader

(682 398)

(731 340)

(742 137)

Netto finans

(682 398)

(731 340)

(741 643)

518 667

271 796

18 265

(124 390)

(73 385)

(5 194)

Ordinært resultat

394 277

198 411

13 071

Årets resultat

394 277

198 411

13 071

400 000

150 000

0

0

9 758

(5 723)

48 411

3 313

394 277

198 411

13 071

Ordinært resultat før skatt
Skattekostnad på resultat (5)

Overføringer
Konsernbidrag
Udekket tap (6)
Annen egenkapital (6)
Sum

8

Balanse pr. 31.12.2015
Eiendeler

2015

Budsjett 2016

2014

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger (3&4)
Driftsløsøre inventar (3)
Sum varige driftsmidler

11 201 000

11 337 000

16 000

29000

11 217 000

11 366 000

Finansielle anleggsmidler

Leieinntekt pliktig

Kr.

- 734 677

Leieinntekt mva fri

Kr.

- 752 391

Leieinntekt møterom

Kr.

- 3 000

Viderefakturert renhold

Kr.

- 43 516

Fellesutgifter u/mva

Kr.

- 50 700

Fellesutgifter m/mva

Kr.

- 24 500
- 32 100

Andre fordringer

58 690

0

Strøm utenom felles

Kr.

Sum finansielle anleggsmidler

58 690

0

Sum inntekter

Kr. - 1 640 884

11 275 690

11 366 000

Omløpsmidler

Avskrivninger bygning

Kr.

182 000

Fordringer

Avskrivninger inventar

Kr.

13 000

Sum anleggsmidler

Kundefordringer

0

19 242

Renovasjon, vann , avløp

Kr

33 000

Andre fordringer

41 759

43 537

Lys, varme fellesareal

Kr.

82 800

Sum fordringer

41 759

62 779

Strøm utenom felles

Kr.

24 500

Bankinnskudd, kontanter

192 311

132 171

Viderefakturert renhold

Kr.

43 516

Sum bankinnskudd

192 311

132 171

Annen renholds kostnad

Kr.

2 000

Sum omløpsmidler

234 070

194 951

Brøyting, strøing

Kr.

45 000

11 509 760

11 560 951

Diverse kostnad lokaler

Kr.

25 000

Repr./vedlikehold bygning

Kr.

50 000

Egenkapital og Gjeld

Repr./vedlikehold utstyr

Kr.

60 000

Innskutt egenkapital

Revisjonshonorar

Kr.

20 000

Sum eiendeler

200 000

100 000

Kontorrekvisita

Kr.

500

Overkurs

3 700 000

0

Konsernbidrag

Kr.

150 000

Sum innskutt egenkapital

3 900 000

100 000

Sum

Kr.

731 316

Forsikring

Kr.

63 000

Aksjekapital (100 aksjer)(6)

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital(6)

46 001

51 724

Eiendomsskatt

Kr.

38 500

Sum opptjent egenkapital

46 001

51 724

Bankgebyr

Kr

2 500

3 946 001

151 724

Sum

Kr.

104 000

Gjeld

Driftsresultat

Kr.

805 568

Avsetning for forpliktelser

Renteinntekt bankinnskudd

Kr

- 105 000

Sum egenkapital

Utsatt skatt (5)

195 631

71 241

Rentekostnad

Kr.

398 000

Sum avsetn. for forplikt.

195 631

71 241

Rentekostnad banklån

Kr.

405 000

Sum

Kr.

698 000

Årsresultat før skatt

Kr.

- 107 568

Annen langsiktig gjeld
Gjeld kredittinst. (4)

6 627 945

7 009 229

252 588

4 072 588

Sum annen langsiktig gjeld

6 880 533

11 081 817

Sum langsiktig gjeld

7 076 164

11 153 058

7 937

19 786

Skyldig offentlige avgifter

15 640

41 384

Kortsiktig konserngjeld (4)

400 000

150 000

64 019

45 000

487 596

256 169

7 563 760

11 409 227

11 509 760

11 560 951

Langsiktig konserngj (4)

Leverandørgjeld

Annen korts.gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Arbeidsplan 2016





Utleie av møterom.
Brannøvelse.
Vedlikehold:
- behandling og rensing/evt nytt
tak, få tilbud på dette.
Generell oppfølging av bygget.
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Drift av Landbruk Nord
Landbruk Nord driftes fra
hovedkontoret på Storsteinnes i
Balsfjord kommune. Landbruk
Nord har i tillegg avdelingskontor i Nordreisa, Tromsø og
Leknes i Lofoten, samt en
ansatt som jobber fra hjemmekontor.
Landbruk Nord har tre
Avdelinger, disse driver med:
Tjeneste/avløsningsavdeling.
Denne avdelingen ledes av
Kirsti Skog.
Byggeteknisk planavdeling
innen landbruksbygg, ledes av
Svein Johnsen og
Rådgivningsavdeling, har ikke
hatt avdelingsleder i 2015, men
en av de ansatte som involveres
fra avdelingen i ledelsen.
Daglig leder for Landbruk Nord
er Unni Furumo.

Økonomi:
Fortsatt sliter vi med å få en
tilfredsstillende økonomi. Vi har
ikke oppnådd godt nok resultat
for Landbruk Nord. Årsaken til
dette bunner stort sett i flere år
med til dels store underskudd
på planavdelingen og
rådgivningsavdelingen. Rådgiveravdelingen går for første
gang med et beskjedent overskudd i 2015. Når det gjelder
tjenesteavdelingen er det levert
tilfredsstillende stort nok overskudd som dekker inn underskudd på de andre
avdelingene , samt bidrar til et
positivt resultat i 2015.

I 2015 hadde tjeneste/
avløsningsavdelingen en
omsetning på vel kr. 32 mill.
Rådgivning omsetning på
Medlemmer:
kr. 1,5 mill. I tillegg kommer
Medlemmene i Landbruk Nord, offentlige tilskudd som rammeer bønder som har
tilskudd og prosjektmidler
betalt serviceavgift, som gjør at på vel kr. 1,1 mill.
du har rettigheter i forbindelse
Planavdelingen omsetning på
med medlemsdemokratiet, kan kr. 1,5 mill. I tillegg kommer
velges som tillitsvalgt i styret og rammetilskudd vel kr. 1,0 mill.
har stemmerett i styret og på
årsmøte, samt tilgang til
Landbruk Nord viser et
enkelte rabatterte tjenester i
årsregnskap med
Landbruk Nord.
overskudd kr. 342 498,Pr. 31.12.15 hadde Landbruk
Nord 466 medlemmer , dette er Medlemsskriv:
en nedgang på 9 fra året før.
Vi hadde 2 medlemsskriv i
Dette skyldes opphør av driften. 2015, i tillegg til
Årsmeldinga. En gang pr. mnd
Andre kunder:
sender vi ut grovfôrnytt til
Dette er kunder som kjøper
medlemmene.
tjenester hos oss som ikke er
Medlemsskrivet og grovfôrnytt
medlemsbassert. Disse
finner du på hjemmesida.
betaler ikke serviceavgift.
Du får passord ved å henvende
I år har vi 224kunder utenom
deg til kontoret på Storsteinnes.
medlemmene som kjøper ulike
tjenester.
Hjemmesida:
Tjenestene disse kjøper er i
Her legger vi ut fortløpende
hovedsak:
Informasjon som:
teknisk byggeplanlegging,
kursarrangement, fagdager,
byggeledelse, beredskapsmarkdager, ledige avløsere
avløsning, klauvskjæring,
etc. etc.
taksering– og verdivurdering av www.landbruknord.no
landbrukseiendommer.
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Landbruk Nord er medlem i:
NHO mat og landbruk som
bl.a ivaretar
arbeidsgiverspørsmål.
Spesielt innenfor feltene:





Tariff
Kompetanse og
utdanning.
Arbeidsrett
HMS/IA

Landbruk Nord er medlem i to
hovedorganisasjoner som er
serviceinstanser for alle lokale
enheter i Norge.
NLR:
Norsk Landbruksrådgivning

NLT:
Norske Landbrukstjenester

Landbruk Nord Eiendom AS
Landbruk Nord eier dette
selskapet som driver med
Utleievirksomhet. Dette dreier
seg om kontor og en Kafê.
Pr. 31.12.14 var det inngått
kontrakter for alt areal i bygget.
Eiendommen opparbeider seg
god kapital for etter hvert å
kunne ta etterslep på spesielt
utvendig vedlikehold.
Økonomisk går eiendommen
greit med ikke tilfredsstillende.
Årsaken til dette er at alt areal
ikke har vært leid ut, i tillegg til
investeringer i nytt brannanlegg
og en del ventilasjonsarbeider,
samt noe vedlikehold.
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Kort om organisasjonsprosessen i Norsk
Landbruksrådgivning (NLR):

Det stilles bl.a krav
til krav til bl.a.
rammetilskudd,
felles kvalitetsNLR har i årsmøtet 9.11.2015
system for
fattet vedtak om
HMS/BHTSammenslåing av antall
tjenester, felles
enheter fra 38 enheter til 10-12 personalordninger,
enheter i Norge. Dette for bl.a å felles designmanual
danne større og mer slagog profilering, samt
kraftige regioner.
bruk av andre
systemer som
Årsmøtets vedtak i NLR får
utvikles i NLR konsekvenser for LN først og
organisasjonen
fremst ved at vi har et utvidet
sentralt.
innhold i vår tjenesteportefølje
som de fleste andre enheter
Prosessen er drøfikke har. LN sin organisasjons- tet og diskutert mye
form bygger på å serve to
i LN over lang tid.
hovedorganisasjoner som er:
NLT (Norske Landbrukstjenes- Status i dag er at
ter) og NLR (Norsk Landbruks- LN med sitt innhold
rådgivning).
ikke finner det riktig
NLT er primært ikke et område i og tjenlig for LN å
NLR og skiller seg også ut ved underskriver
å ha en forretningspreget
hovedavtalen til
modell ved at denne har all
NLR.
inntjening selv, ikke statlig
subsidiert. NLR bygger på noe
inntjening på salg av tjenester,
men det meste er prosjektrelatert arbeid, medlemskontingent og subsidiert med
rammetilskudd over jordbruksoppgjøret som forvaltes av NLR
sentralt. I utgangspunktet
fungerer dette greit
organisatorisk for LN slik
organisasjonen fungerer i dag.
Vi har tre forretningsområdet
som har egen økonomier og
budsjett, samt avdelingsleder.
Kristina Berg Vollen
I forhold til hovedavtalens
forpliktelser (hovedavtalens
som LN skal forplikte seg til ved
å signere denne, vil få
konsekvenser for innholdet i
LN. Hovedavtalen skal være et
tilleggsdokument som
utfyller vedtektene for NLR hvor
man bl.a avklarer roller og
oppgaver) .

Ny ansatt på Rekrutterings-/
avløseravdelingen.
Landbruk Nord har fått en ny ansatt. Kristina Berg Vollen startet i
jobben 1. desember og har kontorsted på Storsteinnes.
Kristina er utdannet agronom og
driver også et sauebruk i
Balsfjord sammen med sin samboer.
En av hennes arbeidsoppgaver er
å være kontaktperson
mellom bønder, avløsere og
Landbruk .
Kristina har tlf: 926 59 472,
e-post:

kristina.berg.vollen@landbruknord.no
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Klauvskjæring 2015
Solfrid Ramberg har
gjennomført opplærings-program og tatt
eksamen som betyr at hun er sertifisert som
klauvskjærer. Dette gjorde hun i 2014.
Dette sikrer at vi kan tilby en ekstra god
kvalitetstjeneste på klauvskjæring.
Alle sertifiserte klauvskjærere har fra midten av
oktober 2014 rapportert funn ved sykdom
etc. direkte til kukontrollen via bærbare
terminaler.

Avisutklipp fra Nye Troms av to glade
klauvskjørere på oppdrag.

I 2015 har Hermod Soleng,
Solfrid Ramberg og vår
nytilsatte klauvskjærer,
Ann Torill Grønnli skjært
klauver i store deler av Troms
fylke.

Landbruk Nord har fått sin
bærbare terminal. Det betyr at
Solfrid kan rapportere direkte for bonden til
kukontrollen fra gården så fremst det er
internett dekning.
Status:
Totalt er det skjært 1978 dyr.
Vårskjæring : 1191 dyr
Høstskjæring: 787 dyr.
Det er 60 ulike bruk som har
hatt klauvskjæring hos oss.

Vi har ansatt en ny klauvskjærer I tillegg til å være
Som startet hos oss 1.8.2015.
klauvskjærer jobber
Hun heter Ann Torill Grønnli.
Solfrid og Ann Torill som
Beredskapsavløser, ferie/fritid
og sykdom.

Solfrid og Hermod i full sving med klauvskjæring.
Foto: Unni Furumo
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Hermod er blitt pensjonist i
2015, og vi takker han for en
fantastisk ansatt han har vært i
mange år for Landbruk Nord.
Hermod har vært motoren til å
bygge opp denne tjenesten til
bøndene i store deler av
Troms fylke.
Tusen takk, Hermod!
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Avdeling: Rekruttering/avløserordning
Landbruk Nord (LN) skal ifølge vedtektene påta seg oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Og
bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.
(§ 2 i vedtektene)
Landbruk Nord har arbeidsgiveransvaret ansatte på gården,
bonden er oppdragsgiver/
arbeidsleder. Dette medfører at
LN har ansvaret for
arbeidsavtaler, lovgivning,
forskrifter, utlønning,
rapportering og dokumentasjon.
Du som lønner din/dine ansatte i
vårt system har ansvaret for alt
som skjer på din gård. Det vil si
helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Og betale faktura til rett tid – dette er meget viktig for at vi skal
klare å holde våre lave
priser.
Nytt i 2015 var rapportering på
A-melding til Altinn. Dette har
medført at flere har valgt å bruke
LN til å lønne sine
ansatte. Det har vært knyttet stor
spenning til A-meldingen og
hvordan dette skulle gjøres, og
det har vært mye info fra både
det offentlige og vår programleverandør. Nå leverer vi en melding hver måned som
erstatter rapportering til 3 ulike
etater; NAV, skatteetaten og statistisk sentralbyrå.
Dette har gått veldig bra og har
vært en forenkling for Landbruk
Nord.
For å styrke avdelingen har vi
ansatt Kristina Berg Vollen fra
01.12.15. Kristina skal jobbe
aktivt med rekruttering av
arbeidskraft og følge opp
avløserringer og avløsere. I
tillegg skal hun bistå vår
regnskapsfører Hilde Angell som
av helsemessige grunner jobber
i 32% stilling fra 01.01.16. Anne
Kariin Staff er i 100% stilling og
jobber med
beredskapsordningen og
rekruttering. Kirsti Skog er
avdelingsleder og er ansatt i full
stilling. Hilde Nøstvik er ansatt i

80% stilling og har ansvaret for
skranketjenesten og fakturering.
Hilde Nøstvik og Hilde Angell er
felles ressurs for alle
avdelingene.

nomutdannelse til oppdrag for
Landbruk Nord.
Vi har også en del utenlands
arbeidskraft, mange har
arbeidet flere år som avløser og
har bosatt seg fast. Vi tilbyr kurs
Sykeavløsning og
og kompetanse påfyll til alle avberedskapsavløsning er to
løsere som arbeider i
sider av samme sak: vi hjelper
faste oppdrag (varierende
deg når du blir syk og trenger
stillingsstørrelse) og håper vi slik
avløser. Vi har avtale med flere kan beholde en fast «stamme»
avløser som jobber som
av avløsere og være en synlig
beredskapsavløsere.
arbeidsgiver.
Beredskapsperioden er definert Landbruk Nord har ansvaret for
som de første 16 dagene av en det avtalemessige; dvs. arbeidssykemelding. Etter det må vi fin- avtaler, utbetale lønn, sender
ne langsiktige løsninger med
lønnslipp, yrkesskade-, ansvarssykeavløsere. I noen tilfeller har skade- og sykelønnsforsikring.
du selv ordnet med noen som er Vi har obligatorisk
kjent på din gård og trenger kun pensjonsordning og betaler ut
hjelp til å lage søknaden og do- feriepenger. Vi rapporterer inn
kumentasjon for å få refundert
A-melding og tar oss av skatte
lønnsutgiftene. Vi hjelper deg
trekk og arbeidsgiveravgift.
med det du trenge, ta kontakt.
Som bonde og oppdragsgiver er
du ansvarlig for det som skjer på
Ferie og fritidsavløsning er det din gård. Arbeidsmiljø og sikkervi omsetter mest av. Og det er
het, HMS. Det er viktig at du gir
her vi legger grunnlaget for å
den opplæringen som behøves
rekruttere gode avløsere når du og dokumenterer at opplæring er
blir sykemeldt. Vi har de siste
gitt når du får en ny avløser inn
årene hatt et godt samarbeid
på din gård.
med Gibostad videregående
skole, og vi er glad for å kunne
Beredskapstelefon:
902 35 071
rekruttere ungdom med agro-

Avløser Trygve
Foto: Unni Furumo

13

Landbruk Nord - Årsmelding 2015
Russiske landbrukspraktikanter fra Arkhangelsk
Teknikum Landbruksskole
Vi har hatt 4 praktikanter fra
Arkhangelsk i 2015,
2 i Finnmark og 2 i Troms. Vi
fortsetter med prosjektet i 2016,
og ønsker flere gårder inn i
prosjektet.

5 ganger. Ta kontakt, om dette
kan være noe for din gård.

Avtalegiro
Vi kom i gang med å tilby
avtalegiro på slutten av året. Du
kan inngå avtalegiro med
Landbruk Nord i din nettbank.
Når du betaler faktura fra LN vil
du få se at vi tilbyr avtalegiro,
Kurs for beredskapsavløsere/ klikk på lenken og inngå
andre avløsere
avtalen. Da slipper du å få
i 2015 har vi hatt høstkurs. To- påminnelser om du har husket
talt deltok 11 avløsere på dags- å betalt faktura, spesielt gjelder
kurset. Vi har også hatt timelis- dette faktura for lønn til avløser.
tekafe hver måned med mulig- Det medfører at vi må ha
het for å treffe andre avløsere
dekning for den faktura vi har
og ha en sosial arena for å
sendt til deg for å kunne
treffes.
utbetale lønn til din avløser.
Derfor blir det korte
Næringsutvikling på gården
forfallsfrister og hektiske dager i
(NUG)
forkant av lønnsutbetalingen.
er et kursopplegg for gårdbruInngår du avtale om
kere som ønsker å lage en for- avtalegiro blir faktura trukket av
retningsplan/ analyse av sin
din konto automatisk. Ingen
gård med formål å videreutvikle påminnelser, og avløseren har
eller starte opp ny virksomhet.
lønna på konto til forventet tid.
Vi håper å få mange nok med til
å starte opp høsten 2016. Opp- Beredskapsavløsere
legget er samlinger over 2dager Våre fast ansatte beredskaps-

avløsere:
Einar Georg Woldstad ,
arbeidssted Nordreisa.
Gry Hege Kviteberg,
arbeidssted Lyngen
Solfrid Ramberg,
arbeidssted Balsfjord og omegn
Trygve Henriksen,
arbeidssted Balsfjord/Målselv
Ann Torill Grønnli, arbeidssted
Midt Troms/ Senja
Jenny Olsen, arbeidssted Bardu
I tillegg benytter vi oss av våre
andre ansatte avløsere når det
oppstår behov, inngår
korttidsavtaler. På den måten
har vi ei fleksibel ordning som
fungerer godt. Når vi ikke har
beredskapsoppdrag ved
sykdom kan de benyttes til
vanlig ferieavløsning.
Ta kontakt med kontoret for
info.

Rente

3,40%
driftskreditt:

Hold betalingsevnen
stabil med driftskreditt
14
Med driftskreditt får du større fleksibilitet i den daglige driften, og holder betalingsevnen
stabil i perioder der inntektene svinger. Søk om driftskreditt hos oss!
Les mer på Landkredittbank.no/driftskreditt eller snakk med oss på 815 52 245.
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Avdelingen deltar på møter og
arrangementer av både intern
og ekstern karakter. Det blir
spesielt mange møter det året
vi arrangerer Landbruksmessa,
noe vi gjorde i 2015.

Planleggingsmøter som
involverer faglagene, STIL, Nye
Troms og
arbeidsgruppa i Landbruk Nord.
Vi har også møter med avløser
ringer/ beredskapsordninger

der det er ønskelig og behov
for det.
Timeliste cafeer hver måned,
med varierende oppmøte.

11.februar Karrierecamp for alle 9.klassinger i Balsfjord kommune på Nordkjosbotn.
17-20.februar Forskningskonferanse i Arkhangelsk, Russland.
10.mars
Infomøte med NAV.
17.mars
Info møte hos Fylkesmann angående regelverket for velferdsordningene.
26.mars
Møte hos Fylkesmann med matstrategigruppen.
14.april
IA-møte NAV.
28-30.april Personalsamling.
17.juni
25 års ansettelses, markering for Trygve Henriksen.
27-28. juni LANDBRUKSMESSA.
7-9.sept.
Besøk av 8.klasse fra Storsteinnes skole, utdanningsvalg.
23.sept.
Info møte om NUG, Næringsutvikling på gården.
23.sept.
Kundeforum med Hult & Lillevik, lønnsprogram.
24.sept.
NHO, HR dag.
21-22.okt. Høstsamling NLT.
3.nov.
Regelkurs, Lønn.
5.november Møte med 3.årselever på Gibostad .
19.nov.
Avløser kurs.
23-24.nov. Personalsamling i Tromsø, felles møte med Finnmark om ny regioninndeling.
8.desember Landbrukscafe.

KJERNEBORING – MALING – MUR – FLIS - BELEGG

Omgjøring av fjøs? Vi tar ut golv, retter
av på dragere og legger inn spalteplank

HURTIG OG RIMELIG!
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Mob 942 55 225 | erlend@boligprosjekt.net
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Avdeling: Rådgivning innen jord - og
plantekultur
Våren ble sein, kald og våt. Det
var lite overvintringsskader,
bortsett fra på noen få steder på
kysten. Våronna kom senere i
gang hos de fleste i fylket, og
avlinga på førsteslåtten varierte
fra normal til noe under
normalen. Men utpå sommeren
fikk vi mer sol og noe varme.
Gjenveksten var veldig god, og
mange berget seg en god
andreslått som delvis veide opp
for den litt mindre førstelåtten.
Ellers var temperaturene jamnt
over gode i august.

og på Storsteinnes.
Kjedegraveren graver grøft og
legger rør med filter i en og
samme operasjon. Veldig
spennende, men vi er spente på
om filteret går raskt tett under
våre forhold.

Også i år har vi hatt en del
prosjekter og forsøksfelt. I regi
av NIBIO, er det er anlagt et nytt
grasfelt i Nordreisa i
sommer; ”Forvaltning av
ettervekst”, der det er lagt inn 2
slåtter, og tidlig og sein
andreslått, pluss høsting av
Snø- og telemålinger har vært
etterveksten med jamne
gjennomført i flere år, fra
mellomrom utover høsten. Det
Målselv i sør til Skjervøy i nord. er også anlagt et nytt demofelt i
Vi har riktignok ikke så mange
Lenangen, med ulike grasarter.
som før, men god spredning på Det skulle anlegges et felt til i
plasseringene. Disse målingene indre Lyngen, men feil på utstyr
registreres både av gårdbrukere og lav bemanning gjorde dette
rundt om og Landbruk Nord.
vanskelig. Vi prøver igjen til
sommeren!
Landbruksmessa ble arrangert i
slutten av juni, med mange
Fram mot første slått har vi tatt
utstillere og mange besøkende. prognosehøstinger en gang i
Her ble det utvekslet mange
uka, i Malangen og på Moen i
idèer og mange benyttet
Målselv, samt to ganger i
anledningen til å investere i nytt Storslett-området.
utstyr, både smått og stort. I
Disse høstingene har pågått i
forbindelse med messa, ble det flere år, og viser utvikling og
arrangert demonstrasjon av
kvalitet på graset i tiden fram
kjedegraver i Bardu, Lenangen mot slått.

Timoteien skyter
Foto: Ellen Reiersen
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Ellers er de eksisterende
grasfeltene høstet etter planen.
Vår sjølgående sommerhjelp
Kristina er til uvurderlig hjelp!
Også i år har vi hatt et prosjekt
med fiskegrakse som gjødsel i
økologisk drift. Prosjektet er
gjennomført på Senja, og viste
nok en gang at fiskegraksen
påvirker avlinga i positiv retning.
Ellers kan vi nevne at prosjektet
”Fra skog til beite i Nordreisa”,
ble avslutta i år.
Noen av markdagene som er
arrangert, har vært arrangert i
sammenheng med prosjektet
«Agronomi i arktisk landbruk».
Vi tar ellers gjerne imot tips til
temaer som kan taes opp på
markdager!
Kålmøllen dukket opp i år også,
og forsynte seg av kål og nepe,
akkurat som i fjor. Gledelig er
det at potetavlinga i år ble
normal, og spesielt ble
pimpernellen bra.

Kjedegraveren graver grøft og legger
grøft i samme operasjon.
Foto: Ellen Reiersen
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Før sesongen startet, utarbeidet
vi 336 gjødslingsplaner, og det
er til sammen tatt 337 jordprøver i 2015. Til god hjelp i
jordprøvetakinga har vi hatt vår
uunnværlige sesonghjelp, Kristina, og vår altmuligkvinne,
Solfrid, som i tillegg både
skjærer klauver og lager
gjødslingsplaner. Etterslepet på
jordprøvetakinga begynner nå
heldigvis å bli innhentet i flere
kommuner. Noe gjenstår, men

vi tar unna det vi makter før
snøen kommer hver høst.
I år var Kursuka i regi av NLR,
lagt til Stjørdal, og to av våre
rådgivere var tilstede.
Det har ellers vært en jevn
strøm av oppdrag på takster og
verdivurdering.
Det har vært avholdt
kontordager i Salangen og
Dyrøy, hvor medlemmer har
kunnet stikke innom for oppsett
av gjødslingsplan.
På bemanningssida har Tonje
Beate Lyngvær slutta hos
Landbruk Nord. Vi takker for
tiden hun har jobba hos oss, og
ønsker henne lykke til videre.
Avdelingskontoret på Storslett
har i løpet av året flyttet til
Rådhuset, og har fått et større
miljø rundt seg.

Vår assistent Solfrid lager
gjødslingsplan til
Hallgeir Gravelsæter.
Foto: John Grønaas

Vi har arrangert nybegynner- og
oppdateringskurs i bruk og
håndtering av plantevernmidler,
og rådgiveravdelinga har bidratt
med fagstoff til Vekstnytt i
Nationen og Våronnavisa, i
tillegg til medlemsskrivet.
I Norsk Landbruksrådgiving er
de 39 enhetene i landet i gang
med å slå seg sammen til 10-12
enheter.
Vi er spente på hva som skjer i
2016.
Til slutt vil vi rette en stor takk til
de som har stilt arealer og tid til
rådighet for både forsøksfelt,
markdager og andre møter i
2015!
Vi takker også kommunene,
Innovasjon Norge,
Troms Fylkeskommune og
Fylkesmannen for støtte til
diverse prosjekter.

Gjennom hele året deltar vi på, Tusen takk!
eller arrangerer møter og
kurs i egen regi eller i
samarbeid med andre. Vi
samarbeider ellers med blant
annet Troms Landbruksfaglige
senter og NIBIO (tidligere
Bioforsk), og er glade for at
NIBIO ser ut til å kunne fortsette
på Holt.

Mye godt å gnage på her! Straumfjorden.
Foto Ellen Reiersen

Hei matmor og matfar! Her er vi!
Foto Ellen Reiersen

17

Landbruk Nord - Årsmelding 2015
Forsøks-, demonstrasjonsfelt og prosjekter 2015
Tema

Forsøk/ demonstrasjon

Sted

Grovfôr

Fiskegrakse som gjødsel i økologisk drift. FMLA, LN

Lenvik: Asbjørn Hansen

Grovfôrprognoser. LN

Malangen: Ole R. Olsen
Moen: Thorleif Brandskogsand
Storslett: Morten Fredriksen,
Arnold Olsen

Tilvekst hos kje på beite, forts 2016. FMLA, LN

Nordreisa: Morten Risto

Beiteprosjekt i Nordreisa, Skog og Landskap. FMLA,
LN

Nordreisa: Gunhild
Skogstad og Kristian Berg

Hundegras og/eller fleirårig raigras i blandingar til
hyppig hausting. NIBIO, LN

Holt i Målselv:
Svein Børre Evensen

Raudkløversortar i blanding med gras, utgått pga
overvintringsskader. NIBIO, LN
Rettleiingsprøving timoteisortar, utgått pga
overvintringsskader. NIBIO, LN

Storjorda i Målselv:
Halvard Olufsen
Storjorda i Målselv:
Halvard Olufsen

Forvaltning av ettervekst, forts 2016. NIBIO, LN

Nordreisa: Arnold Olsen

Husdyrgjødsel, næringsinnhold, forts 2016. FMLA,
LN

Nordreisa, Lenvik,
Balsfjord, Målselv

Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og
Alta, forts 2016. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, FMLA i Troms og i Finnmark, Finnmark Landbruksrådgiving, LN
Bringebærsorter i Målselv. Fagerlidalen Gartneri, LN

Målselv: Fagerlidalen Gartneri,
Ivar Dahl

Grønnsaker

Overvåking av kålflue, VIPS

Målselv: Olav Grundnes

Potet

Demofelt potetsorter. LN

Skibotn: Svein Eriksen

Graveprøver (prognosehøsting). GPS

Målselv: Olav Grundnes,
Dag Idar-Nilsen
Storbukt: Alf Andreassen
Takvatn: Ole Sørensen
Vikran: Ola Andreassen
Storsteinnes:
Hans Andreassen jr,
Kjell Erik Sørum,
Odd-Bjørnar Myhre
Rundhaug: Øystein Iselvmo
Skibotn: Svein Eriksen,
Atle Aronsen
Kåfjord: Eilif Larsen
Nordreisa: Trond Hallen
Skjervøy: Ellen Reiersen

Bær

Telemålinger
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Snø- og telemålinger 2014-15. LN

Målselv: Fagerlidalen Gartneri,
Ivar Dahl
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Arrangementer 2015

Høst i Normannvik
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Deltakelse på kurs, arrangementer og møter, rådgivere
Tittel
Konferanse Agronomi

Økomelk, styremøte
Fagmøte, kjøttfe
Jordbærkurs
Årsmøte, Landbruk Nord
Jordarbeidingsdemonstrasjon
Regional samling om bygdeutvikling
Landbruksmessa

Arrangør, sted
Haraldvollen, Målselv.
Fylkesmannen i Troms, Troms
landbruksfaglige senter i samarbeid
med «Agronomi i arktisk landbruk».
TINE, økomelk-prosjektet. Bodø
Nortura, «Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark».
Målselv
NLR Helgeland, Landbrukstjenesten
Midtre Hålogaland. Kvæfjord
LN. Vollan Gjestestue
Felleskjøpet. Hans Jan Kjoshaug,
Storsteinnes
FMLA. Reisafjord Hotell, Nordreisa

Dato
10.02.

Deltakere
Arnulf,

11.03.
13.04

Ellen
Tonje

24.04.

John

27.04.
04.06.

Arnulf
Arnulf

16.06.

Ellen

LN, faglagene, Storsteinnes

27.06-28.06.

Fiskegrakse som gjødsel

Forskningsdagene. Finnsnes

23.09.

Fagdag/markvandring i jordbær og bringebær
Inn på tunet

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland.
Kvæfjord
FMLA. Verna og Dagfinn Viken, Fallvik,
Nordreisa
Fylkesmannen i Troms. Sydspissen
hotell, Tromsø
NLR. Oslo Gardermoen

01.10.

Arnulf, John,
Tonje, Ellen
Ellen m/
innlegg
John

01.10.

Ellen

13.-14.10.

Ellen

09.-11.11.

Arnulf, Ellen

Samråd Landbruksfamilien
Kursuka, NLR

Bringebærfelt i Fagerlidal, Målselv.
Foto John Grønås.
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Ensil tarløvnanrsomheten!
og bedrer

Kjøp ensileringsmiddel i god til før slåtten og sikre grunnlaget
for en god fettprosent i melka til neste sesong!
Sukker er et av utgangspunktene for en god fettprosent i melka.
Ensil har gjennom forsøk gitt svært høye sukkernivåer i grovfôret.
Effekt av forskjellige ensileringsmidler på
innholdet av vannløselige karbohydrater/sukker

www.felleskjopet.no
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Avdeling: Byggeteknisk planlegging
Generelt
Planleggingsavdelinga har i 2015
hatt hovedfokus på å
forberede byggesaker for finansiering gjennom forprosjekter og
møter med finansieringsinstitusjonene. Informasjon om
veien videre etter forprosjekt er
vektlagt. Etterspørsel etter
bistand til gjennomføring av
konkurranser, forhandling,
kontrakts-inngåelse og byggesøknad er jevn. Det er levert arbeidstegninger og armerings tegninger i
en rekke saker.
Avdelinga har gitt innspill i de interne prosessene i NLR og bidratt
aktivt i nettverket til Norsk landbruksrådgivning. Vi har en representant i fagutvalget og har ansvar for utvikling og vedlikehold av
NLRs kalkylesystem, mal for byggebeskrivelse, m.m. Avdelingsle-

Lån eller
leasing?
Kontakt oss for et godt
tilbud på finansiering
på din neste traktor.
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der deltok i arbeidsgruppe som
skaffet til veie grunnlagsdata for
regionaliseringsreformen i NLR i
Nord-Norge.
Arbeider med å skaffe tilgang til
tegningsarkivene fra fylkesmannsembetene ble sluttført.
Digitale tegninger som var tilgjengelig i embetene er overført til
Landbruk Nord. Resten
bestilles fra andre arkiv etter behov.
Bedriftens verneombud for
kontoransatte i LN er fra
planleggingsavdelinga.
Bemanningen er nå stabil etter
flere utfordrende år. Avd. kontor i
Tromsø (Roger Østvik og Svein
Johnsen) er samlokalisert med
Troms landbruksrådgivning og
NIBIO. I Leknes er nytilsatte Ketil
Edvardsen samlokalisert med

Norsk landbruksrådgivning Lofoten. Hallgeir Gravelsæter har
hjemmekontor på
familiegården i Tranøy.
Avdelingen har faste avdelingsmøter via internett annenhver uke.
Det er avholdt to interne samlinger
og. Ansatte i Tromsø har kontordag ved hoved-kontoret hver 2.
uke og ansatt ved hjemmekontor
hver 4. uke halve året.
Bygningsprosjektering og byggeledelse
Innen kjerneområdet bygningsprosjektering var det i 2015 oppdrag
over hele Nord-Norge. Planleggingsoppdragene
fordelte seg slik: 32% på ku, 30%
sau, 6% geit, 18% kjøttproduksjon på storfe. Blant de
øvrige oppdragene (11%) er ysterier, mikrobryggerier, tørker og
redskapslagre. Vi er ser en markant økning på oppdrag
innen spesialisert kjøtt-produksjon
Siden etableringen av tjenesten i
Landbruk Nord er det utført ca. 50
planleggingsoppdrag pr. år. Det er
en svak øking i 2015. Den markante
økningen til 40% i Nordland
tilskrives i stor grad etablering av
kontoret i Lofoten.
Henholdsvis 30 og 25% av oppdragene er i Troms og
Finnmark, mens 4% er utenfor
landsdelen. Avdelingen har bl.a.
bistått NLR-Sørøst med
prosjektering. Det er bra pågang
på oppdrag, men avklaring av finansiering skaper forsinkelsen og
uheldig opphoping av saker.
I forbindelse med prosjekteringsoppdrag er det gjennomført befaringer over store deler av NordNorge.
Det er ikke utført byggelederoppdrag i 2015, men flere oppdrag som ansvarlig søker og oppdrag innen konkurranseutsetting
og kontrahering.
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Andre oppdrag og
Arrangementer
prosjekter
ArrYtelse
I h.t. avtale med Innovasjon
angement
Norge er det utført kontroll
Fagdag
Forelesninger
av planunderlag og
kostnader før finansiering i
noen få saker.
Fagdager
Forelesninger
På oppdrag for NLR-Nord
Trøndelag er det utført
verdi-setting av bygg/ innFagdag
Forelesning
redning i grisehus som skal
saneres.
To ansatte ble innkalt vitner
i to tvistesak vedr.
landbruksbygninger.
Det er skrevet artikler til
medlemsbladet og på
hjemme-sida.

Landbruksm
essa i
Balsfjord

Plakat og PCbaserte presentasjon

Samling for
NLR i NordNorge

Foredrag

Tema

Sted

Arrangør

Muligheter og
krav til bonden
som byggherre
Husdyrbygninger

Bardu

Lokalt
initiativ

Lofoten

NLR
Lofoten

Høytørker

Hadsel

Landbrukstjenesten midtre
Hålogaland

Avdelingas tilbud, generelt
om landbruksbygg
Ansattes meninger om
framtidig
organisering.

Storsteinnes

NBL, NBSL og
LN

Gardermoen

NLR

Tabell. Arrangementer planleggingsavdelingen har ytt bidrag til.

Kompetansehevingstiltak
Tiltak

Tema

Varighet

Sted

Arrangør

Nordisk
Byggtræff 2015

Trender i Norden, velferdsavd,
ventilasjon for kalv, ammoniakkreduksjon, bygg for kjøttprod., hestestaller, saufjøs, mm. Flere
gårdsbesøk
Driftsopplegg, økonomi, helse og
fôring, i-mek, smittesikring mm.
Utferd
Focus Konstruksjon. Ulike
aspekter ved belastning,
kapasitet og utførelse av
konstruksjoner
Regionreform, diverse

3d

Island

NJF + islandske
kolleger

3d

Mastemyr

NSG

6x1/2 time

Internett

Focus Software

2d

Tromsø

Landbruk Nord

SHA i prosjektering, standardisering av bygg, avstivning av bygninger, nye normer ventilasjon og
gjødsel, mm. Utferd
Lønnsomhet i stordrift, økonomi,
bioenergi, endringer i SAK og
TEK, miljøfjøs, leverandørpresentasjoner, mm
Årsmøte AGRAR
ArchiCad 19

2d

Gardermoen

NLR

3d

Stjørdal

NLR og Agrar

2t

Tromsø

Graphisoft

Geitdagene 2015
Webseminar

Personalsamling
Seminar for bygningsråd-givere
Kursuka

Nyhetskurs

Utviklingsarbeid
Avdelingen har utviklet drøyt 100 3
-D tegnesymboler på oppdrag for
NLR. Symbolene gir 3D form og
dimensjoner på innredning og utstyr
og brukes av NLRs
bygningsrådgivere over hele landet.

Tilbudet «byggherreombud
modul 1» er under testing med ok
tilbakemelding. Planlagt
testing av modul 2 m/fjernhjelp bortfalt da det ikke lyktes å selge inn
tilbudet. Byggherreombud er en
mindre omfattende tjeneste enn full
byggeledelse og er tenkt tilbudt i
Avdelingen bygger opp sin
større geografisk område.
kompetanse på bioenergianlegg og Utvikling av avdelingens bidrag
påtar seg nå prosjektering av anlegg innen koordinering av sikkerhet,
for gårdsvarme og varmesalg.
helse og arbeidsmiljø på byggeplass
Satsingen på bioenergi i NLR er
er stilt i bero til regionstrukturen i
bestilt av avtalepartene i landbruket. NLR er avklart.

Planavdelingen har utarbeidet en
markedsplan med særlige tiltak i
2016.
Her peker en bl.a. på
betydningen av uavhengig
rådgivning, kompetansen i NLRnettverket og utfordringene i
forhold til andre markedsaktører.
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«2024» Løsdrift på små og mellomstore kubruk
Om 8 år er krav om løsdrift i
storfeholdet innført. I alle fall om
politiske omkamper ikke lykkes.
Fra byggestart til ferdigstilling
har du normalt 3 år. Fra ide til
byggestart går det gjerne et par
år, ofte lengre om det butter mot
med finansiering, byggetillatelser o.l. Vi nærmer oss
punktet da det kun er tida og
veien. Norsk landbruksrådgivning som Landbruk Nord
er tilknyttet har sterkt fokus på
utfordringen.

kvalitet til en fornuftig pris.

fullisolerte bygninger.

Norsk landbruksrådgivning
utvikler ekspertise for optimalisering av bl.a. høstelinjer og
fôringslinjer fra jordet til forbrett.
Hittil har enkle og fleksible
løsninger som hjulgående
fôrrivere, minilastere og
traktorer vært foretrukne
grovfôrlinjer i små og mellomstore kufjøs. Mekaniske
gjødselskraper har vært mye
brukt selv i små løsdrifter.
Moderne systemer med flyt- og
vakuumutgjødsling kombinert
med spaltegolv er meget
interessante alternativer i
mindre bygninger.

Forsøk med golv av kompost,
halm- eller flistaller har så langt
under våre forhold ikke gitt de
kostnadsreduksjonene en håper
på selv om dyrevelferden kan
være bedre.

Tilrettelegging av drift handler
om å tilpasse funksjonene og
de tekniske løsningene til det
driftsopplegget som passer best
for gården. På små og mellomstor bruk er dyreflokken mindre
Det er mulig å gjøre mer for å
og mer oversiktlig. Dette kan
berge små og mellomstore
utnyttes for utnytting av beiter,
kubruk. «2024» trenger ikke
enkel kalveoppstalling,
være kroken på døra. Men da
synkronisering av arbeid og
må man ikke akseptere at «alt
tilsyn etc. Mens konsentrert
under 300 tonn i melkekvote er Årlige faste servicekostnader for kalving skaper store utfordringer
urealistisk» slik en
melke-roboter oppgis å ligge på i de store besetningene kan det
rådgiverkollega ble fortalt i et
omlag 30-45 000 kr/år for
være smart i en liten/middels
møte med bønder og folk fra
besetning på 30 kyr. I tillegg
besetning.
landbrukssamvirket nylig. Alle
påregnes reparasjoner,
aktive gårdsbruk er viktige for
utskiftinger og større oppTa gjerne kontakt om du står
livet på bygda.
graderinger som ikke
overfor 2024-utfordringen.
inngår i serviceavtalene.
De senere åra har melkeTilsvarende årlige kostnader for
robotens kapasitet vært førende melkestaller forventes å utgjøre
for mange bruksutbyggingsom lag 30%. For en besetning
saker. Bygninger for rundt 50
på 30 kyr vil investeringskyr er reist selv på bruk med for kostnaden for en ny tilpasset
liten sikkerhet om areal for
melkestall utgjøre omlag
grovfôrdyrking og spredning av 50-70% av prisen på en ny
husdyrgjødsel. Også små og
melkerobot med fri kutrafikk.
mellomstore bruk må fokusere
Dette tilsier at det er viktig å
på avkastning av
regne på de samlede utgiftene
jordbruksdrifta. I tillegg kan
pr. liter melk.
disse brukene utnytte sin evne
til bedre å tilpasse seg andre
Flere utviklingsprosjekter har
inntektsmuligheter.
gitt nyttige erfaringer med
alternative bygningsløsninger.
Fokus på avkastning handler
En har testet uisolerte og
om smart investering, god
lettisolerte bygningsskall som
agronomi og godt tilrettelagt
gir lavere kostnader der klimaet
drift. Agronomiprosjektet
ligger til rette for løsningene.
fokuserer på utvikling av
Disse løsningen er utfra gjenkompetanse og praktiske tiltak
nomførte beregninger om lag
for å få nok grovfôr av høy
20-30% billigere en tilsvarende
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Uisolert løsdrift, 15 båser, 1x6 parallellstall, individuell kraftfôrtildeling, oppført i
kystklima. Tilrettelagt for utvidelse. Noen oppgitte mål avviker fra dagens
anbefalinger. (et pilotprosjekt i Landbruksbygg i Arktis).
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Resultatregnskap 2015
Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter
Varekostnad

2015

2014

30 558 289

30 994 786

5 087 817

6 541 882

35 646 105

37 536 669

(672 512)

(1 351 236)

Lønnskostnad

2

(32 419 761)

(34 147 255)

Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler

3

(57 040)

(60 418)

(2 570 375)

(2 505 643)

(35 719 687)

(38 064 552)

Driftsresultat

(73 582)

(527 884)

Inntekt på investering i datter-tilknyttet selskap

400 000

150 000

38 713

104 914

9 508

11 600

448 221
(3 514)

266 514
0

(609)

(194)

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Annen renteinntekt

5

Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Verdireduksjon av finansielle instrumenter
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader

(4 123)

(194)

Netto finans

444 099

266 320

Ordinært resultat før skattekostnad

370 517

(261 564)

(28 019)

108 523

Ordinært resultat

342 498

(153 041)

Årsresultat

342 498

(153 041)

342 498

(153 041)

342 498

(153 041)

Skattekostnad på ordinært resultat

4

Overføringer
Annen egenkapital
Sum
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Balanse pr. 31.12.2015
EIENDELER

Note

2015

2014

340 008

360 239

340 008

360 239

133 000

151 000

133 000

151 000

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

4

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.

3

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

5

3 910 000

110 000

Lån til datterselskap

5

252 128

4 072 636

Andre fordringer

7

70 000

57 000

Sum finansielle anleggsmidler

4 232 128

4 239 636

Sum anleggsmidler

4 705 136

4 750 875

307 848

450 544

552 988

352 042

400 000

150 000

1 260 836

952 586

149 582

0

149 582

0

2 876 948

2 749 039

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

6

Andre fordringer
Konsernfordringer

5

Sum fordringer
Investeringer
Andre finansielle instrumenter

2&7

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2&7

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 876 948

2 749 039

Sum omløpsmidler

4 287 367

3 701 625

Sum eiendeler

8 992 503

8 452 500
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Balanse pr. 31.12.2015
Note

2015

2014

513 750

503 250

513 750

503 250

1 376 071

1 033 573

Sum opptjent egenkapital

1 376 071

1 033 573

Sum egenkapital

1 889 821

1 536 823

160 904

0

Sum avsetning for forpliktelser

160 904

0

Sum langsiktig gjeld

160 904

0

289 678
7 788
3 580 348

285 374
2 600
3 633 210

Annen kortsiktig gjeld

3 063 964

2 994 492

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

6 941 778
7 102 682

6 915 677
6 915 677

Sum egenkapital og gjeld

8 992 503

8 452 500

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital

8

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

2&7

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

4

Storsteinnes 20. mars 2016
31. desember 2015

Widar Skogan
styreleder

Øystein Iselvmo
styremedlem

Tor Sivertsen
styremedlem

Terje Johansen
nestleder

Hilde Anita Nyland
styremedlem

Anne Britt Hanstad
1. vara

Solfrid Ramberg
ansattrepresentant avløsere

Arnulf Hole
ansattrepresentant kontoransatte

Unni Furumo
referent

28

Landbruk Nord - Årsmelding 2015

Noter 2015

29

Landbruk Nord - Årsmelding 2015

Noter 2015
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 4,28 mill i 2015 mot kr 4,42 mill i 2014.
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.
Spesifikasjon av lønnskostnader:

2015

Lønn

30 194 186

31 620 765

1 245 393

1 366 280

623 181
196 097

692 887

Totalt

32 258 857

34 148 155

Antall ansatte

548

562

Årsverk

113

100

Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostander
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner

2014

468 223

Lønn til daglig leder utgjorde kr 634 860 og andre ytelser kr 36 500
Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr 179 000.
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 758000, andre tjenester kr 24 200 totalt kr 102 200.
Note 3—Avskrivning på varige driftsmidler
Datautstyr

Inventar

Utstyr

Totalt

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang/avgang til kostpris
Anskaffelseskost 31.12

253 924
0
253 924

154 736
0
154 736

239 371
39 040
278 411

648 031
39 040
648 031

Akkumulerte avskrivning 01.01
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31.12
Bokført verdi 31.12

197 924
16 000
213 924
40 000

151 736
3 000
154 736
0

147 371
38 040
185 411
93 000

497 031
57 040
554 071
133 000

Avskrivningsmetode

30

lineært
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5 år

5 år

7 år
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Noter 2015
Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Formuesskatt
Endring i utsatt skatt
Skattekostnad

2015
7 788
20 231
28 019

2014
2 600
-111 123
-108 523

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i fremførbart underskudd
Endring midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Nominell skattesats
Betalbar skatt

370 517
-399 843
-142 182
171 508
0
27%
-

-261 564
-150 004
401 985
9 583
0
27 %
-

- 18 945

-11 855

- 160 904

-1 322 366

- 1 180 184
25%
- 340 008

-1 334 221
27 %
-360 240

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Anleggsmidler
Fremførbart underskudd
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Nominell skattesats
Utsatt skatte (+) Utsatt skattefordel (-)

Endring i skattesatsen fra 27% til 25% medfører økning i skattekostnaden på kr. 28 149 i 2015.

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.
Datterselskap:

Eierandel %

Stemmeandel %

Årsresultat

Balanseført
EK 31.12.

Landbruk Nord Eiendom AS 100%

100%

100%

394 277

3 946 000

Konsernfordringer og -gjeld:
Gruppe i balansen:
Langsiktige fordringer

Pr 31.12.
252 128
-------------------

Pr 01.01.
4 072 588
-------------------

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.
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Noter 2015
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 1 338 833 og kr 100 000 bundet opp mot
særinnskudd.
Det er opprettet et 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 120 000 i året, hvor de fleste har en løpetid over 14 måneder etter regnskapsårets slutt.

Note 8 - Annen egenkapital
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Årsberetningen 2015
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, samt et 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 2015 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 falt fra kr. 37,5 mill i 2014 til 35,7 mill i 2015. Nedgangen var ikke
budsjettert, bortfall av to større kunder. Det er budsjettert med en liten økning i 2016.
Årsresultatet ble i 2015 et overskudd på kr 342 498 mot et underskudd i 2014 på kr 153 041.
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 og varierende. 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 2015 og det er forventet at denne utviklingen vil fortsette inn i 2016.
Det har i 2015 medgått noe i underkant av kr 1,4 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 vært investert i maskinvare kr 39 040, finansiert over driften.
Samvirkes likviditetsbeholdning var kr. 2,88 mill per 31.12.15, noe høyere enn året før. Samvirkes
evne til egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.
Samvirkes kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2015 79 % av samlet gjeld og egenkapital, noe bedre
enn fjorårets 82 %. Samvirkes finansielle stilling er tilfredsstillende, og kan pr. 31.12.2015
nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler.
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 9 mill,sammenlignet med kr. 8,4 mill året før.
Egenkapitalandelen var 21 %, sammenlignet med 18,1 % pr. 31.12.2014.

Arbeidsmiljø og personale:

Sykefraværet i samvirke var på totalt 3 200 timer i 2015 mot 3 400 timer i 2014, som utgjorde ca.5
% (5 % i 2014 arbeidstid i sum) av total virke. 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 2015
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 2015
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 245 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 303 menn og 245 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 disponering av årets resultat på kr 342 498.- tilføres Samvirkes opptjente
egenkapital.
Storsteinnes, den 20. mars 2016
31. desember 2015

Widar Skogan
styrets leder

Terje Johansen
styrets nestleder

Hilde Nyland
styremedlem

Øystein Iselvmo
styremedlem

Solfrid Ramberg
ansattrepresentant avløsere
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Tor Helberg Sivertsen
styremedlem

Unni Furumo
daglig leder

Arnulf Hans Hole
ansattrepresentant kontoransatte
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Budsjett 2016
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Arbeidsplan 2016
Landbruk Nord har mange og omfattende oppgaver. I arbeidsplanen er det trukket fram saker
vi skal ha en høyere prioritet på I 2016
Strukturendringsprosessen i
Norsk Landbruksrådgivning
(NLR).
Dette vil prege styrets arbeid,
samt omorganisering internt og
eksternt i Landbruk Nord.
Medlemspleie/
medlemsoppfølging
Hver kunde og hvert medlem
skal følges opp fortløpende.
Økonomi
Styret vektlegger en god
strategi for å bygge en bedre
egenkapital, samt en god
beholdning av likvide midler.
Det vektlegges snarest tiltak og

Landbruksmessa 2017
I 2017 arrangeres Landbruksmessa for 20. gang. Det vil
etableres en gruppe på 2-3
personer som arbeider med
Rette fokus mot faglagene både dette.
lokalt og nasjonalt når det
gjelder avløserordningen, bl.a
flere utbetalinger av
avløsertilskuddet.
planlegging for dette.
Markedsføring
Større fokus på markedsføring
av våre tjenester og rådgivning.

Landbruk Nord er 10 år i 2016
Jubileumsår, det er 10 år siden
Landbruk Nord ble etablert i
nåværende drakt. Det må legge
opp en plan for hvordan vi skal
markere dette.

.

Se hjemmesida vår:
www.landbruknord.no

Følg oss på facebook
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Avlingsverdi
Avlingsverdi er summen av avlingsmengde og avlingskvalitet. Valg av gjødseltype påvirker avlingsverdien
og dermed totaløkonomien på gården.
Aktuelle gjødseltyper til gras, enten alene eller i kombinasjon med husdyrgjødsel:
• YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6
• YaraMila® Fullgjødsel® 22-2-12
• OPTI-NK™ 22-0-12 (3S + Se)
• OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

• Høyt svovelinnhold som er viktig for avlingsnivå og
kvalitet
• Balansegjødsling med kalium, kalsium, magnesium
og bor for optimal avling og god dyrehelse
• Ikke mer fosfor enn nødvendig. P-innhold godt
tilpasset grasdyrking

Med mineralgjødsel fra Yara får du gjødsel med
balansert innhold av næringstoffer, tilpasset norsk
landbruk. Du er sikret høy leveringsdyktighet,
produktkvalitet og gode spredeegenskaper.

Scan kode med smarttelefon for
mer informasjon om mineralgjødsel
og avlingsverdi og Yaras øvrige
gjødselsortiment.

Yara er eneste produsent med klimagaranti, og
garanterer mindre enn 3,6 kg CO2-ekv. pr. kg N.
Kontakt din forhandler av Yara-gjødsel.

www.yara.no
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Valgkomiteens forslag til innstilling til årsmøte
Styret:
Widar Skogan, Balsfjord Styreleder/styremedlem
Gjenvalg leder 1år
Hilde Nyland, Salangen Styremedlem
Ikke på valg
Øystein Iselvmo, Målselv Styremedlem
Ikke på valg
Terje Johansen, Dyrøy Styremedlem og nestleder
Gjenvalg 2 år
Anne Britt Hanstad, Bardu Styremedlem NY
Vara til styret for 1 år:
1. Ole-Anton Teigen, Lyngen
2. Jan Morten Rognmo, Målselv

NY
Gjenvalg

Valgkomiteen for 3 år:
1.
Odd-Johan Movinkel, Bardu
2.
Ivar Jørgensen, Balsfjord
3.
Elise Blixgård, Nordreisa

NY

Vara til valgkomiteen for 1 år:
1.
Ole Sørensen, Balsfjord
2.
Peter Bruvold, Lyngseidet
3.
Judit Camilla, Balsfjord

NY

Sak 9:

Møteleder:
Ole Sørensen, Balsfjord

Velges for 2017

Vara møteleder:
Jens O. Løvlid Balsfjord

Velges for 2017

Godtgjørelser til styret:
Styreleder
42 000
Nestleder
16 000
Styremedlem 6 300
Møtegodtgjørelse pr dag 1 900
Det beregnes halv godtgjørelse for møter inntil 4 timer
Protokollerte telefonmøter kr 500 pr møte.
Kjøring og reise : trekkfrie satser 2016.
Valgkomiteen har bestått av:
Solgunn Nedrum Robertsen, Lyngen
Odd -Johan Movinkel, Bardu
Ivar Jørgensen, Balsfjord
Storsteinnes 8.mars 2016
For valgkomiteen
Solgunn Nedrum Robertsen
Sign.

VEDTEKTER FOR LANDBRK NORD SA

§ 1 Organisasjon
Landbruk Nord SA, organisasjonsnummer 871404062, er et andelslag etter samvirke-prinsippet med
avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.
Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for Landbruk Nords gjeld. Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune.
Endring til: Landbruk Nord SA, organisasjonsnummer 871 404 062, er et samvirkeforetak med
vekslende medlemstall. Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune.
§ 2 Formål
Landbruk Nord SA skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til
landbruket, og påta seg oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Drive forsøks-virksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet,
god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.
§ 3 Ansvar
Landbruk Nord SA 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/andeler Endring til: 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. Hvert medlem
(driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr 500,-, som betales pr faktura. Andelen forrentes ikke. Andelen følger landbrukseiendommen. Ved eier/brukerskifte kan andelen overføres
til ny eier/bruker. I tillegg har styret fastsatt serviceavgift.
Endring til: 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 hver år.
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§ 5 Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt
et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv
bestemme anvendelsen 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 SA står som arbeidsgiver for
arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid. Landbruk Nord SA skal ha
tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.
Landbruk Nord SA 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
§ 7 Utmelding/Eksklusjon
Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen
meldingen 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 SA, kan ekskluderes fra
Landbruk Nord SA. Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremmes krav om erstatning for det tap som Landbruk
Nord SA er påført. Senest 8 dager 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. Ingen endring på overnevnte tekst.
Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt Landbruk Nord SAs økonomi gir rom for dette. Innbetalt serviceavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av Landbruk
Nord SAs midler (formue).
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord SA.
Endring til: 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
Årsmøtet er Landbruk Nord SA 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.
Endring: tilleggstekst: Styret gis fullmakt av årsmøtet til å avlegge medlemsmøter/
valgdistriktsmøter som blir holdt i forkant av ordinært årsmøte i naturlig
avgrensede områder for å opprettholde medlemsdemokratiet i en større
region. Her bestemmes antall representanter som blir valgt som
utsending til ordinært årsmøte.
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.

Endring ny §8 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.
§ 9 Styret Endres til §10
Landbruk Nord ledes av et styre på (5) medlemmer som velges på årsmøtet. Ett av
styremedlemmene skal være en ansatt som er oppnevnt av og blant de ansatte i laget.
Denne representanten 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 i god tid, slik at
varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
Endring ny §9 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 vara
medlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
§ 9.1 Styrets oppgaver Endres til § 10.1
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 nødvedig
fastsette en administrasjonsavgift. 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. Ansette og si opp personale og fastsette lønn og ansettelsesforhold.
Endring: fjernes ansette og si opp personale og fastsette lønn og
ansettelsesforhold.
7. 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.
8. Arbeide aktivt for å utvikle Landbruk Nord videre slik at medlemmene til en
hver tid får de tjenester de har behov for.
9. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best
mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.
10. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av
styreleder, et styremedlem og daglig leder).
11. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak,
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 styre-medlemmene innen 14
dager etter hvert møte.
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§ 10 Valgkomité Endres til §11
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 fastsette instruks for valgkomiteen.
§ 11 Tvister Endres til §12
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.
§ 12 Vedtektsendring Endres til §13
Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i
innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel 2/3
flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall.
§ 13 Oppløsning – Fusjon Endres til §14
Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning
krever 3/4 flertall av møtedeltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem
av Landbruk Nord, og har betalt medlemskontingent.
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 årsmøte 22. april 2016
Vedtektene gjelder fra 22. april 2016
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Sak 10:

Organisasjonsprosessen i Norsk Landbruksrådgivning (NLR
Styrets framlegg som ble behandlet i styremøte 7.3.2016 i sak 30/15:
Bakgrunn for saken:
NLR har i årsmøtet 9.11.2015 fattet vedtak om omorganisering av antall
enheter fra 39 enheter til maks 12 enheter i Norge. Årsmøtets vedtak i NLR får
konsekvenser for LN først og fremst ved at vi har et utvidet innhold i vår tjeneste
portefølje som de fleste andre enheter ikke har. LN sin organisasjonsform bygger
på å serve to hovedorganisasjoner som er: NLT (Norske Landbrukstjenester) og
NLR (Norsk Landbruksrådgivning).
NLT er primært ikke et område i NLR og skiller seg også ut ved å ha en
forretningspreget modell ved at denne har all inntjening selv, ikke statlig
subsidiert. NLR bygger på noe inntjening på salg av tjenester, men det meste
er prosjektrelatert arbeid, medlemskontingent og subsidierte rammetilskudd
bevilget over jordbruksoppgjøret som forvaltes av NLR sentralt. I
utgangspunktet fungerer dette greit organisatorisk for LN slik vi er bygd opp i
dag. I forhold til hovedavtalens forpliktelser hvor det bl.a stilles krav til bl.a.
rammetilskudd, felles kvalitetssystem for HMS/BHT- tjenester, felles
personalordninger, felles designmanual og profilering, samt bruk av andre
systemer som kreves av NLR vil bli problematisk for LN som også skal innfri
NLT sine forpliktelser.
Prosessen er mye drøftet og diskutert. Status i dag er at LN med sitt innhold
ikke finner det riktig og tjenlig for LN å underskriver hovedavtalen til NLR.
Innstilling til forslag til vedtak i årsmøte til LN:
1. LN er etablert for å løse et mangfold av oppgaver som landbruksnæringa
etterspør. I LN blir NLT og NLR behandlet som to likeverdig organisasjoner.
2. Årsmøtet vedtar å videreføre LN med bredest mulig rådgivnings- og
tjenestetilbud. Avdelingene i LN kan ha en tydeligere NLT og NLR profil for å
imøtekomme hovedorganisasjonenes krav.
Som en sammenslått enhet må LN få en annen avtale med NLR enn den
hovedavtalen som gjelder for rene NLR-enheter.
3. Dersom NLR fastholder sine krav om at LN må endre navn og innhold til en ren
NLR-enhet med sidevirksomheter for å få del i statstilskudd, så må styret avvikle
de tjenestetilbud som er avhengig av statstilskudd og videreføre Landbruk Nord.
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