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Sunnfjord Landbrukstenester driv formidling av arbeidskraft, utlønning og tenesteytingar for 

sine medlemmar i Naustdal, Førde, Hyllestad og Høyanger nordside. 

Laget har arbeidsgjevaransvar. 

 

Kontoret har ope dagleg frå 0900 – 1500, og det blir fortsatt drift i 2014.  

 

Styret har i meldingsåret vore samansett slik: 

Knut Horne  Styreleiar 

Asbjørn Høydal Nestleiar 

Anne Berit Holsen Styremedlem   

Bjarne Ness  Styremedlem 

Ann Elen Endestad tilsette sin rep. i styret  

 

Vararep: 

Oddvar Aase  1.vara    

Kåre Ullaland  2.vara    

      

Valnemnd:  

Rune Nydal leiar 

Jonny Følling 

Per Magnar Sognnes 

     

Revisor:  Deloitte 

 

Sunnfjord Landbrukstenester har i året som gjekk hatt 3 styremøter og 12 saker er 

protokollerte.  

Antal medlemmar i laget er 416,  av desse er det 208 som har brukt laget til utlønning. Noko 

av grunnen til differansen i desse tala er at Høyanger nord er lagt inn som medlemmar, dette 

p.g.a av landbruksvikaren, og det er mange av desse som ikkje brukar laget til utlønning. 

 

Som rekneskapen viser har vi i år eit overskot på kr 22.246,-  

 

 

 

Tilsette i laget 

 

Vi tilsette ny landbruksvikar frå september. 

I tillegg har vi hatt 2 avløysarringar drift, 1 i Førde og 1 i Hyllestad . Vi har og hatt nokre 

freelanse avløysarar som har jobba ein del, så har vi også brukt ein del aust europearar som 

avløysarar, noko dei fleste brukarane har vore fornøgd med.  

Vi har og mange familie/deltidsavløysarar, og dette fungerer bra. Vi har formidla  

mestparten, men ein del har ordna dette  sjølv. 

 

Vi har to tilsette på kontoret i kvar sin 50% stilling. 

Blant dei tilsette i laget og i styret, er både kvinner og menn representerte. 
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Lønnsutgifter avløysing 2013:   

 
Type avløysing Timar Totale utgifter Pr. time 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Ferieavløysing 58988 61777 11179059 10952953 189,48 177,30 

Sjukdomsavløysing 6162 11598 1137493 2079005 184,61 179,26 

Andre oppdrag 19489 7740 4517138 1677358 231,78 216,71 

 84639 81115 16833690 14709316   

 

 

 

Landbruksvikar 

 

Første halvår var det ikkje tilsett fast landbruksvikar, etterspurnaden var ikkje så stor, så 

sjukdomsoppdraga vart løyste ved bruk av beredskapsavløysarar. 

I periodar med mykje sjukdom har vi også brukt ringavløysarar som landbruksvikarar. 

 

Frå september vart Vegard Hellem tilsett i 100% stilling og skal 

jobbe i heile området vårt. 

Han kjem frå Lavikdalen og har bopel både der og i Førde. 

I samarbeid med kommunen administrerer vi også 

landbruksvikar/sjukeavløysar i Solund, der vi har sagt at vi kan 

ordne den administrative delen. Vi har jamnleg kontakt med dei, 

men det har heller ikkje i år vore noko aktivitet når det gjeld 

sjukdomsavløysing der ute.  

 

Vervekampanje 

 

NLT si storsatsing dette året har vore ein landsomfattande vervekampanje. Bakgrunnen er alle 

millionane av ubenytta avløysartilskot som kvart år går inn att til staten. NLT har laga ein del 

materiell/kurs som laga kan bruke i denne samanhengen. Vi i Sunnfjord landbrukstenester har 

ikkje komme skikkelig i gang med denne jobben enno, men Kari skal delta på dette salskurset 

på nyåret. I tillegg er det sett av tid til å jobbe med dette neste år. 

 

Fusjoneringsplanar 

 

Vi har i løpet av året vore i kontakt med Gaular avløysarlag der vi har diskutert fusjon. 

Styra i begge laga går inn for fusjon, og saka skal opp på årsmøte i begge laga til våren. 

Vi legg opp til at årsmøta vert haldne på same stad, slik at om begge laga går inn for fusjon 

kan vi slå saman siste del av møte og då ta felles val. 

 

 

Sosiale samankomstar 

 

Den 12. desember hadde vi styremøte med påfølgjande julemiddag. Møtet vart holdt på Førde 

rådhus og middagen vart innteken på Pikant. I tilegg til landbruksvikar og dei faste 

avløysarane hadde vi invitert Gjermund Stuve frå NLT med oss denne dagen. Han fekk litt tid 

til å informere om Vervekampanjen. 

Alle frammøtte fekk ei lita julehelsing frå laget.  
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Flyttesjau 

 

I September flytta vi til det nye rådhuset, 

der vi har fått oss trivelege lokaler i 4.etg. 

I forkant av flyttinga fekk vi 

rydda/makulert i ein del gamle 

papir/permar. Det vart innkjøpt ein del 

møblar til det nye kontoret, og det som var 

brukande av dei gamle møblane vart lagra i 

nokre lokaler som Førde kommune eig på 

Prestebøen. 

 

 

 

Maskinprisar 

 

Vi brukar felles maskinprisar for alle landbrukstenester/avløysarlag. 

Dei ligg på nettsida vår.  

 

Arbeidsmiljø 

 

Vi har betalt ut kr.131.453,- i sjukeløn i år, samanlikna med i fjor er 

dette ein stor auke. 

  

Når det gjeld det ytre miljø, kan nemnast at det ikkje har vore faktorar som har påverka dette i 

vesentlig grad for inneverande år. 

 

Kurs/møter 

 

I slutten av august vart det arrangert kurs for landbruksvikarar på Sotra. Frå Sunnfjord 

landbrukstenester deltok ein landbruksvikar og ein frå adm. 

På den årlege haustsamlinga 12-14.nov. deltok vi i adm. i lag med styreleiar Knut Horne. 

Denne samlinga er i regi av Norske Landbrukstenester. 

I oktober hadde vi i administrasjonen ein presentasjon av Sunnfjord landbrukstenester på Mo 

og Jølster vidaregåande skule.  Dette er fjerde året vi deltek her. 

 

Internett 

 

Sunnfjord Landbrukstenester har oppdaterte internettsider: 

http://www.landbruk.org   e-post: post@landbruk.org  

 

og vi vil oppmode våre medlemmar å bruke sidene aktivt for informasjon og kontakt med oss 

i styret og administrasjonen. Vi er også stadig på jakt etter e-post adresser til tilsette og 

medlemmar.  Bunken vekst, men fortsatt manglar vi ein del. 

 

 

http://www.landbruk.org/
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Renter 

 

Rentesatsane på medlemmane har i år vore 7 % på uteståande, dette utgjer kr. 135155,- og 

0,75 % på inneståande, som utgjer kr. 16601,-  

Renter i bank har vore kr. 79924,- på til gode og kr. 729,- på utgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________             _____________________           _______________________ 

Knut Horne                               Asbjørn Høydal     Anne Berit Holsen  

 

 

 

_________________             _____________________           _______________________ 

Bjarne Ness                            Oddvar Aase   (1 vara )  Ann Elen Endestad (tilsett)

   

 

 

 

 

_________________________              ________________________ 

Kari Stokkebekk ( adm )                      Jonny Lofnes ( adm ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førde 24.februar 2014 


