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Vi er der du er
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Norske Landbrukstenester
Vi sørger for driften på gården når bonden blir syk eller ønsker seg ferie og fritid.

NORSKE LANDBRUKSTENESTER (NLT) er en landsdekkende medlemsorganisasjon, som skal arbeide for
medlemslagene sine interesser for å bedre bøndene sin
arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Vi er en paraplyorganisasjon, og utgjør rundt 90 lag. Hovedarbeidet vårt
er å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft, og å sørge
for at medlemslagene tilbyr bøndene tjenester av høy
kvalitet.
NLTs medlemslag- landbrukets vikarbyrå
Våre medlemslag er alltid oppdatert på informasjon som
kan være av nytte for våre rundt 15000 aktive bønder.
Medlemslagene er landbruket sitt eget vikarbyrå som
stiller med kvalifisert arbeidskraft ved akutt sykdom, kriser
og ferie/fritid. Lagene eies av bøndene og er organisert
som et samvirkeforetak.

Norske Landbrukstenester
arbeider for:
• Ha profesjonalitet i alle ledd
• Gi alle tilsette i medlemslaga ein trygg og 		
god arbeidsplass
• Heve status for tilsette i landbruket
• Være inkluderande og garantera mot sosial 		
dumping
• Bidra med å ivareta god dyrevelferd

Flere medlemmer – bedre tilbud
Et av våre strategiske mål er at alle bønder med rett til ferie- og fritidstilskudd, skal få tilbud
om å være medlem hos oss.

Ved å stå sammen oppnår vi flere fordeler, slik som lettere
tilgang på kvalifisert arbeidskraft og større påvirkningskraft for å skape bedre velferdsordninger i landbruket.
Flere av våre medlemslag dekker også etterspørsel av
andre typer arbeidskraft utover landbruk.
Medlem
Vi organiserer og formidler alle former for avløsning
tilpasset det enkelte medlems behov. Laget har
arbeidsgiveransvar for vikaren og utfører alt lønns- og
personalarbeid. Vikaren er automatisk forsikret. Vi fører
lønnsregnskap for medlemmet og skaffer dokumentasjon
av avløserutgiftene.
Vi har kunnskap om reglene i velferdsordningene, og
bistår ved behov. Medlemslaget fungerer som kontaktledd mellom medlem og vikar. Vi bidrar også med
søknadsprosessen ved sykdomsavløsning. I tillegg har
våre medlemmer tilgang til gode private forsikringsordninger.
Vikaren
Gjennom oss får vikaren ordnede arbeidsforhold, enten
det gjelder arbeid på heltid eller deltid. Vi organiserer
opplæring, kurs og etterutdanning. Laget skal også
arbeide for trivsel og sikkerhet i arbeidet. I tillegg har
vikaren tilgang til gode private forsikringsordninger som
ansatt i laget.

Noe av det vi sørger for
• Beredskap ved sykdom
• Kvalifisert arbeidskraft
• Gode forsikringsordninger
• Bistand med papirarbeid
• Pensjonsordninger

Landbruksvikaren er i beredskap
Der er vårt ansvar å tilby en landsdekkende beredskapsordning ved sykdom og krise hos
bonden. Dette skal sørge for at alle foretak skal ha lik tilgang til en landbruksvikar ved
akutte behov.

Det er etablert en vaktordning med kvalifiserte landbruksvikarer som kan trå inn på kort varsel ved akutt sykdom
og krise hos bonden.
Det er viktig at bøndene er flinke til å bruke landbruksvikarene, slik at de blir sikret full sysselsetting. Ved ledig
kapasitet kan landbruksvikaren brukes til avløsing ved
ferie/fritid eller andre oppdrag. Det er etablert 240
årsverk på landsbasis. For bonden er kostnaden pr. dag
knyttet opp til det maksimale tilskuddet under avløsing
for sykdom.

LANDBRUKSFORSIKRING
– SUNT BONDEVETT
Været lar seg ikke styre, det er derfor smart
å forsikre deg mot skader på avlingen.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi kjenner bøndenes utfordringer
bedre enn noen. Vi tilbyr gunstige forsikringer som er skreddersydde.

involve.no

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Les mer og bestill på landbruksforsikring.no, eller ring 05263 for å snakke med en rådgiver.

5 i fjøset

Hvor viktig er det for deg som bonde med god
beredskap ved sjukdom?
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Det er trygt å vite at du kan få tak i kompetente avløsere
om det uventede skulle skje og du står der med mange
dyr som skal ha sitt stell, uansett om det er hverdag eller
helg. Det er når du selv er satt ut av spill og trenger hjelp,
at du forstår at du har en krevende jobb, i tillegg til å ikke
ha så mye fast arbeidshjelp.

Svaret er: Heilt nødvendig. Det er stadig færre som har
kunnskap om gardsdrift. Mjølkebruka er i ein særklasse,
der erfaring og kunnskap til avløysaren er heilt avgjerande.
Det finst snart ingen utan om bonden som kan mjølkeproduksjon.
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Troms

Det er alfa og omega med god beredskap. Det er viktig at
dagens ordning videreføres. Det er også viktig at det
rekrutteres inn flere med god kompetanse slik at bonden
hele tiden er sikret noen som har forutsetning for å
«hoppe inn i fjøsen» ved akutt sykdom.

Naustdal

Orkdal

Jeg har selv erfart hvor viktig det er å få hjelp når bonden
plutselig settes ut av spill. Som bonde, er dyrene noe
av det kjæreste vi har. Dyr som stelles godt av folk med
kompetanse på feltet, leverer og har det godt. Stabilitet
og god oppfølging fra mitt lag gjør at både dyr, bonde og
familie kommer greit gjennom ei tøff periode.

Webtemp – Når du har tid
CATHRINE
STAVNUM
Stokke

Det er utrolig viktig for meg å ha en god og tilgjengelig
ordning på sykdomsavløsning. Når man driver med dyr er
det essensielt at dyrene får et godt stell selv når bonden
ramler ut en periode pga sykdom eller skade. Dessuten
er det praktisk i travle perioder med et par ekstra hender
å spille på for å få unna oppgaver i kø. Jeg er takknemlig
for at jeg har en vel-fungerende vikartjeneste å ty til!

Et komplett forretningssystem for bemanningsforetak. Webtemp har blitt brukt av Norske
Landbrukstenester siden 2008.
Enkelt for deg som er bonde – enkelt for deg som er avløser – enkelt for
laget
Som bonde kan du til enhver tid logge deg inn på din side på
nettet. Her kan du:
• Godkjenne eller avvise innleverte timelister
• Ha oversikt over ledige oppdrag og forlenge eksisterende
oppdrag
• Ha full oversikt over din reskontro
• Signere dokumenter elektronisk
• Kommunisere med ditt lokallag, via din postkasse
Er du avløser, kan du selv registrere deg og din CV på nett.
Her kan du:
• Levere timelister elektronisk via PC,
nettbrett eller SMS
• Ha full oversikt over dine oppdrag
• Akseptere oppdrag
• Oppdatere CV
• Kommunisere med laget via din postkasse

Takk for godt samarbeid!
KLP har siden 2013 lært NLTs medlemmer å kjenne når
det gjelder tjenestepensjon.
Vi vet at dere er opptatt av • lave kostnader • rask responstid • enkelhet
For informasjon eller råd kontakt Anne Sofie Oseid
på telefon: 46 41 75 65 eller e-post: aso@klp.no.
Du finner også mer informasjon på klp.no/innskuddspensjon.

NÅR KVALITET VELGES!

Arbeidsklær fra Livold AS i samarbeid med NLT

Unngå helsekø, vi sikrer deg riktig behandling til rett tid
VERTIKAL HELSEFORSIKRING

Garantert time til legespesialist

ü innen 10 virkedager
ü

Garantert behandling/operasjon
innen 28 virkedager

ü

Medisinsk rådgiving før, under og
etter behandling

www.vertikalhelse.no

•

I dag tar det i gjennomsnitt 80 dager før man blir vurdert av en
legespesialist i det offentlige

•

Mellom 250 000 og 270 000 nordmenn står årlig i helsekø

•

Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil

•

Vi hjelper deg tilbake til en aktiv hverdag
Tilbud for deg som er tilknyttet NLTs medlemslag.
Les mer på www.landbrukstenester.no eller ta kontakt
med oss på forsikring@n-lt.no.

Kontakt oss

Besøksadresse
Skålagato 36, 5470 Rosendal
Tlf. 53 48 22 80
E-post: post@n-lt.no
www.landbrukstenester.no
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Postadresse
Norske Landbrukstenester
Postboks 21, 5486 Rosendal

