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STYRETS ARBEID
Styret for 2017:
Anne Margrethe S. Stormo
Audun Dahl
Anne-Merethe Toftebakk
Tove Berre
Kristian Stensland
Lill Urskog

Meløy
Fauske
Bodø
Saltdal
Rødøy
Fauske

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Avløsernes representant

Øyvind Mevik
Bjørn Sivertsen
Marit Busch

Gildeskål
Lurøy
Gildeskål

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Valgkomitè:
Brita Svenning Soleng
Hans Strømdal
Torgeir Løkås
Ketil Christoffersen

Fauske
Rødøy
Fauske
Beiarn

Leder valgkomiteen
Medlem valgkomiteen
Medlem valgkomiteen
Varamedlem

Det er i meldingsåret avholdt 5 styremøter, 2 som telefonmøter, og 40 saker er
behandlet. Saker det har vært jobbet mye med, i tillegg til vanlige styresaker, er
landbruksvikarordninga og tilskuddssøknader til kommuner. Vi har også lagt
stor vekt på økonomi og utestående.

MEDLEMMENE
Vi har i 2017 hatt 207 refunderbare medlemmer, det samme som året før.
117 medlemmer har benyttet laget som arbeidsgiver, det er 10 flere enn året før.
Omsetningen har gått ned med ca kr 200.000, fra foregående år.
Målet for 2018 er å få flere til å bruke laget, samtidig som vi tar vare på de
medlemmene som bruker laget i dag.
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AVLØSERNE
Laget har i 2017 hatt 8 ringer med fast ansatte avløsere. 2 ringer har i hele, eller
i store deler av året vært uten avløser. Disse er nå i full drift.I tillegg har vi
enkelte medlemmer som ansetter avløsere på heltid. Mange ansetter
sesongarbeidere til seterdrift og fellesbeite på sommeren. Ellers tar
enkeltbrukere inn avløsere ved behov.
Det ble sendt ut 224 årsoppgaver for 2017, mot 234 året før. Det viser at mange
av våre medlemmer er flinke til å benytte laget til utlønning.
Vi har 6 personer ansatt som landbruksvikarer, samt at vi leier landbruksvikar
hos Rødøy kommune. En av disse jobber for tiden i full stilling, i tillegg til
landbruksvikaren i Rødøy. De resterende har beredskapsstillinger.
2017
Avløsernes representant i styret:
Verneombud:

Lill Anita Urskog, Fauske
Lill Anita Urskog, Fauske

I 2017 ble det arrangert kurs for avløsere og landbruksvikarer i Mosjøen.
Dette ble avholdt i samarbeid med Studieforbundet Næring og Samfunn
Nordenfjeldske. Vi hadde 4 landbruksvikarer og 1 avløser på kurs.
Temaer som ble tatt opp: Risikovurdering, webtemp, smittevern, brunst og
OTP(obligatorisk tjenestepensjon).
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ØKONOMIEN I LAGET
Regnskapet viser et underskudd, kr. 73.307,-før skatt.
Skatt er beregnet til kr. 1643, utsatt skatt, beregnet til kr. 14.812,-. Samlet
underskudd, kr. 60.138,-. Underskudd 2017, kr. 60.138, belastes egenkapital.
Grunnen til underskuddet er merforbruk på landbruksvikarordninga med kr.
199.639,- som vi må dekke selv. Årsaken til merforbruk er for det første, mindre
tilskudd fra Fylket, (4,4 årsverk 2017, mot 4,8 årsverk 2016). I tillegg til store
reiseutgifter for landbruksvikarene.
Sammenligningstall
2015

%

2016

%

2017

%

Adm.påslag

369.043

62.54

424.120

63.17

410.018

69.10

Andre tilskudd

207.585

35.18

239.681

35.70

170.416

28.70

Andre driftsinn

13.500

2.28

7.500

1.13

13.000

2.20

590.128

100

671.551

100

593.434

100

Sum

Andre tilskudd består stort sett av tilskudd fra Bodø kommune, Rødøy kommune
og Beiarn kommune for administrering av landbruksvikarordninga.
Vi har for 2017 hatt tilskudd på kr. 176.000,- for administrering av
landbruksvikar. Beløpet kommer frem under salgsinntekt, og vises ikke under
sammenligningstall.
Renteinntekter 2017 beløper seg til kr. 29.686,-.
Renteinntekter
Bankkonti
Belastning brukere
Renter tilbakebetalt
skatt
Renteutgifter
Tilsammen

2015
34.439
14.441
0

2016
7.371
10.874
0

2017
13.127
16.621
0

0
48.880

-37
18.208

-62
29.686

Resultatet kommer fram slik:

Administrasjon
Avløsning
Annen virksomh.
Finans
Skatt
Landbruksvikar

2015
-24.110
-19.984
22.741
48.910
-12.250
0

%
-157.6
-130.6
148.6
319.6
-80.0
0

2016
19.337
65.217
27.796
18.208
-32.800
0

%
19.8
66.7
28.4
18.6
-33.5
0

Utsatt skatteford.
Årsoppgjørsdisp

15.307

100

97.758

100

2017
74.691
89.979
-68.024
29.686
-1.643
-199.639

%
124.2
149.6
-113.1
49.4
-2.7
-332

14.812

24.6

-60.138

100
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PÅSLAG
Påslag sykdom, avløsere, har for 2017 vært på 1,5%.
Yrkesskadeforsikring 0,8 %, og ansvarsforsikring 0,2%.
Påslag administrasjon har vært 7,0%, og påslag OPT (obligatorisk
tjenestepensjon), har vært 1,5% hele året. Til sammen 11%.
Alle påslag beregnes av brutto lønn, uten feriepenger.
Påslaget vil bli vurdert fortløpende.

EGENKAPITAL
Egenkapitalen for 2017 er på kr. 1.108.738-.
Andelskapital kr. 48.200,- og fri egenkapital kr. 1.060.538-.
Egenkapitalen er nå på 10.72 %, av omsetning.

KONTORET
Daglig leder er fra 2017 ansatt i 50 % stilling.
Kontormedarbeider ansatt i 40% stilling
KONTORETS ÅPNINGSTIDER
MOBILNUMMER:
E-POSTADRESSE:

08.00-15.30 (Mandag-torsdag)
918 60 615
landbrukstjenester.salten@n-lt.no
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DIVERSE
Årsmøtet 2016, i NLT (Norske Landbrukstjenester), ble avholdt på Thon Hotel
Oslo Airport, 21.03-22.03.17. Fra Nordland deltok; Gjøran Larssen, Brønnøy
Landbrukstjenester og Hilde Dahl Landbrukstjenester Midtre-Hålogaland.

Daglig leder, kontormedarbeider og styreleder deltok på vårsamling på Thon
Hotel Oslo Airport, 23.05-24.05.17. Daglig leder deltok på kurset «WebtempII»,
kontormedarbeider deltok på modul I av kurset «Daglig leder sin rolle i
organisasjonen».

Høstsamling 2017, for avløserlag/landbrukstjenester, ble avholdt på Thon Hotel
Oslo Airport, 01.11.17-02.11.17.
I 2017 var det kun en høstsamling, og lag fra hele landet deltok. Til sammen
møttes ca. 185 personer til samling.
Fra Landbrukstjenester Salten deltok daglig leder Gunn Tostrup, styreleder
Anne Margrethe S. Stormo og kontormedarbeider Tine B. Steinvei.
Daglig leder deltok på kurset «oppdatert som arbeidsgiver» og Tine Steinvei
deltok på kurset «daglig leder sin rolle i organisasjonen- modul 2».
Styreleder var innleid for å holde innlegg om Smittevern og MRSA, og deltok på
fellesprogrammet uten kostnad for laget.
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Virksomhetens art
Landbrukstjenester Salten er et selskap som driver utleie av arbeidskraft til
gårdbrukere og andre. Selskapet er lokalisert i Meløy kommune

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret mener selskapet 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
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle
tiltak i denne forbindelse.
Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse
med utførelse av sitt arbeid.
Sykefraværet har i året vært på totalt 1.015 timer hvorav 71% er langtidsfravær.
Av dette utgjør 26 % svangerskapsrelatert fravær. Fravær utgjør 2,8% av den
totale arbeidstiden i selskapet i regnskapsåret.

Likestilling
Selskapet hadde ved årets utløp 25 ansatte, 6 kvinner og 19 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 4 er kvinner.

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.
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