
Rett vikar til rett tid for bønder i Lurøy,
Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Bodø,
Fauske, Saltdal, Sørfold, Hamarøy,
Steigen, Flakstad, Vågan og Vestvågøy

2021

ÅRSBERETNING

LANDBRUKSTJENESTER
SALTEN OG LOFOTEN SA

Våre vertskommuner i 2020:_______________ 

Raus og kraftfull 

Beiarn kommune 

Fauske kommune 

Lurøy kommune 

Rødøy kommune 

Sørfold kommune 

Hamarøy kommune 

Flakstad kommune 

Vågan kommune 

Vestvågøy kommune 

 



Styret for 2021:
Anne Margrethe S. Stormo Meløy  Leder   (på valg hvert år)
Tom Stormo  Saltdal  Nestleder  (på valg i 22)
Kurt Ediassen  Hamarøy Styremedlem  (på valg i 22)
Sten Eliassen  Vågan  Styremedlem  (ikke på valg)
Solveig Utvik  Vestvågøy Styremedlem  (NY – ikke på valg)
Lill Urskog  Fauske  Ansatterepr.  (på valg)
David Olsen  Bodø  Varamedlem  (på valg)
Vidar Hasselberg Fauske  Varamedlem  (på valg)
Grethe Anita Andersen Meløy  Varamedlem  (på valg)

Valgkomité:
Roger Bakken  Bodø  Medlem  (leder – på valg i 22)
Svein Åsbakk  Bodø  Medlem  (ikke på valg, 1 år igjen)
Elisabeth Holand Vestvågøy Medlem  (ikke på valg, 2 år igjen) 
Ketil Christoffersen Beiarn  Varamedlem  (på valg)

STYRETS ARBEID

Det er i meldingsåret avholdt 5 styremøter, derav 4 digitalt via Teams.  Det er behandlet til sammen 35 saker. 
Foruten ordinære styresaker som økonomi og regnskap har styret hatt spesielt fokus på rekruttering, strategiplan 
og har også fulgt nøye opp utestående fordringer. 

KONTORET
Frank Wiik Rendal er ansatt i 100 % stilling som daglig leder.
Hanne Hammernes er ansatt i 80% stilling som kontormedarbeider på hovedkontoret
Mona Trana ble ansatt i 100% stilling fra 01.01.21.

MEDLEMMER
I 2021 hadde vi ved utgangen av året 366 medlemmer, mot 352 i 2020. 

Vi hadde 11 kunder utenom landbruket i 2021. Disse er ikke medlemmer i laget, men ordinære kunder i andre 
bransjer.

AVLØSERE/ANSATTE
Det ble sendt ut 378 årsoppgaver for 2021. 

Laget har i 2021 hatt 23 ansatte i 100% stilling. 

Vi har flere andre avløsere og landbruksvikarer som tar oppdrag på gårder over et stort område. 

Familieavløsning, sesongarbeidere og timebaserte avløsere er fortsatt en stor del av omsetninga.

I tillegg til tradisjonelle avløsere har vi 12 ansatte i andre næringer og «andre oppdrag».

Vi har i 2021 hatt 5 personer ansatt som landbruksvikarer, samt at vi leier landbruksvikar hos Rødøy kommune. 
To av disse jobbet i 2021 i full stilling, i tillegg til landbruksvikaren i Rødøy. De resterende har beredskapsstillinger.

Antall årsverk i 2021 er beregnet til 64, mot 65 i 2020.

2021
Avløsernes representant i styret: Lill Anita Urskog, Fauske
Verneombud:   Lill Anita Urskog, Fauske



KURS OG OPPDATERING
I februar deltok Hanne på et e-kurs for lønnsmedarbeidere, og i september deltok hun i et kurs om sykelønn. 
Vi gjennomførte kurs på Teams i mars, dette fikk de ansatte betalt for. Kurset var i samarbeid med Per Drage i 
NLR, og inneholdt risikovurdering, sikker jobbanalyse.

Alle tre i administrasjonen deltok på NLT sin høstsamling i oktober. Vi deltok på workshops som omhandler 
administrasjon, og opplæring i programvaren Webtemp. 

Styreleder deltok også på høstsamling, samt at hun har vært deltaker i en strategigruppe for ny strategiplan for NLT.

Daglig leder gjennomførte HMS kurs for ledere i november. Dette var et fysisk kurs over 2 dager i regi av Hemis 
i Bodø.

Frank og Mona deltok på et seminar kalt Meløyseminaret i november.

Frank deltok i november på Kjøttkongressen på Mo i Rana, denne i regi av Kjøtt i Nordland.

I desember så deltok daglig leder på ledermøtet til Nordland Bondelag, der han hadde presentasjon av Land-
brukstjenester.

I 2021 ble det totalt gjennomført 26 medarbeidersamtaler med ansatte. Vi har også gjennomført møter med 
Statsforvalteren i Nordland om Landbruksvikarordningen og refusjon ved sykdom. I tillegg ble kundemøter ute 
på gårdene samt møter med flere lokallag i Bondelaget gjennomført.

ØKONOMIEN I LAGET
Omsetningen har gått ned med ca kr. 300.000,- fra foregående år til 25,06 millioner.  
Av dette er ca kr. 1.300.000,- andre oppdrag (entreprenører og andre mindre foretak). 
Overskudd for 2021 er på kr. 96.869,-. 

Laget har i 2021 fått tilskudd kr. 120.000,- fra Bodø kommune til lønn til landbruksvikar. 
Vi har for 2021 fått tilskudd fra Fylkesmannen på kr. 2.129.250,- for administrering av landbruksvikarordninga 
(beløpet kommer frem under salgsinntekt i regnskapet).

PÅSLAG
Påslag sykdom hos ansatte, har for 2021 vært på 2%.
Yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring totalt 1%.
Påslag administrasjon har vært 7,0%, og påslag OTP (obligatorisk 
tjenestepensjon), har vært 2 % hele året. Til sammen ca. 12%.
Alle påslag beregnes av brutto lønn, uten feriepenger.

EGENKAPITAL
Egenkapitalen for 2021 er på kr. 1.098.328,-.
Andelskapital kr. 55.300,- og fri egenkapital kr. 1.043.028,-.
Egenkapitalen er nå på 4,38 %, av omsetning. 

VIRKSOMHETENS ART
Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA er et selskap som driver utleie av arbeidskraft til gårdbrukere og andre. 
Selskapet er lokalisert i Meløy kommune med kontorsted på Meløy.

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT 
Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til 
stede.



ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.

Vi jobber mye med oppfølging av sykmeldte, og langtidssykmeldte arbeidstakere følges opp i tett dialog med lege 
og NAV. Daglig leder har deltatt på dialogmøter med NAV, lege og sykmeldte.

Sykefraværet er 2,18 %. Vi betalte ut kr. 478.000,- i sykepenger av lønnsomsetning på kr. 21.880.000,-. I 2021 
betalte vi ut full lønn/forskutterte sykepenger til alle ansatte som var syk over 16 dager, og dette medførte at vi 
fikk refundert kr. 367.684,- fra NAV.

Å jobbe som avløser eller Landbruksvikar har i våre øyne en altfor lav status, og laget jobber mye med å løfte sta-
tus og stolthet hos de ansatte. Vi synes at jobben de ansatte gjør er utrolig viktig og ønsker at de skal være stolte 
av den.

Vi har hatt spesielt fokus på å få på plass rutiner og rutinebeskrivelser både i forhold til lønn- og personal, og 
også i forhold til interne rutiner på kontoret. Dette har vi i stor grad fått på plass i 2021.

LIKESTILLING
Selskapet hadde ved årets utløp 378 ansatte (som mottok lønn), 128 kvinner og 250 menn.  Arbeidstid og lønn 
er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. 
Styret består av 6 personer, hvorav 3 menn.

YTRE MILJØ
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

ANDRE FORHOLD
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet, for å bedømme selskapets stilling og resultat, som ikke fremgår 
av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter 
styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. 

Selskapet driver ikke organisert aktivitet innen forskning og utvikling.

Anne Margrethe S. Stormo  Tom Stormo          Sten Eliassen
Leder     Nestleder   Styremedlem

Kurt Ediassen    Solveig Utvik    Lill Urskog
Styremedlem    Styremedlem   Ansatterepresentant

Meløy, 22 april 2022


