Land
brukstjenester Sør SA
– vi e
r der du er

Landbrukstjenester Sør SA
– til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør SA er et vikarbyrå for landbruket i Agder. Vi har i dag nærmere
800 avløsere fordelt på rundt 600 medlemmer. Foruten hovedkontor i Åseral, har
Landbrukstjenester Sør avdelingskontorer i Arendal og Lyngdal.

Landbrukskontoret
i Evje og Hornnes og Iveland

www.bygland.kommune.no

Jordbrukssjef Inge Eftevand:
Tlf. 905 17 089 • inge.eftevand@e-h.kommune.no
Skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal:
Tlf. 414 44 017 • lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no

Vår viktigste oppgave er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til
våre medlemmer og landbruksvikarer til alle syke husdyrbrukere. Vi påtar oss alt innen husdyrhold, traktorarbeid,
gjerding og andre nødvendige oppgaver på gården. I
tillegg tar vi oppdrag i forbindelse med skogsarbeid, hagestell og annet forefallende arbeid.
Landbrukstjenester Sør SA administrerer landbruksvikarordningen i sin region
Det vil si at vi plikter å skaffe bonden hjelp ved sykdom
og kriser, selv om vedkommende ikke er medlem. For alle
husdyrbrukere gir det en trygghet for at det alltid er noen
som tar ansvar for nødvendig dyrestell, dersom brukeren
blir forhindret fra å gjøre det selv. Som arbeidsgiver for

våre avløsere, har vi ansvar for blant annet utlønning,
arbeidskontrakter og lovpålagte forsikringer. I tillegg til
formidling av arbeidskraft, hjelper vi også til ved søknad
om avløsertilskudd ved sykdom. Landbrukstjenester Sør
SA ordner med avløsere og landbruksvikarer ved sykdom
eller kriser, høysesonger, ferier og ellers når det måtte
være ønskelig.
Alle som er med og bruker laget, er med på å sikre
beredskap og sikkerhet for bønder på Agder.
Vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår organisasjon
– til beste både for den enkelte bonde, lokalsamfunnet og
regionen.

Se oss på www.landmaaler.no
eller tlf: 915 64 016

Agders Største Oppmålingsﬁrma:
Landmålere med spesialkompetanse innenfor oppmåling av eiendom

Landbruksvikarordningen
– gir deg trygghet ved sykdom
Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikar ved sykdom og
andre akutte krisesituasjoner. Dette gjelder også dem som ikke er medlem i et avløserlag.
Våre dyktige landbruksvikarer sørger for at bønder over hele Agder får hjelp til nødvendig
dyrestell.

Landbrukstjenester Sør SA administrerer landbruksvikarordningen i Agder-fylkene
Landbruksvikarordningen i Agder omfatter i dag omlag
45 vikarer fordelt på 10 årsverk, som skal gi husdyrbrukerne i regionen avløsning ved sykdom og i kriser.
Ordningen sikrer deg at nødvendig dyrestell blir ivaretatt
på en profesjonell måte. Alle våre landbruksvikarer er i
kombinerte stillinger som landbruksvikar og avløser, slik
at du vil kunne ha samme personer i arbeid om du skal
ha litt fri eller om du er syk.
For landbruksvikar ved sykdom er det maksimal egenbetaling pr dag tilsvarende den maksimale dagsatsen for
avløsertilskudd ved sykdom. Ved bruk for mer enn 7,5
timer pr dag, må en betale for antall dagsverk. Bonden
kan også velge å bruke sin faste avløser, familie eller
andre som sykdomsavløsere i stedet for å benytte

landbruksvikarene. Ektefelle, samboer eller andre som har
næringsinntekt fra gården, kan ikke være avløser. Det
kreves sykmelding fra første dag både ved bruk av
landbruksvikar og annen avløser, dersom det skal kunne
gis avløsertilskudd ved sykdom. Det gis også tilskudd ved
foreldrepermisjon. Bonden må selv henvende seg til
Landbrukstjenester Sør SA ved behov for landbruksvikar.
For å kunne beholde gode landbruksvikarer, som skal
være klar den dagen du trenger hjelp, er det viktig å
holde disse med jobb også ellers i året. Ved å bruke en
landbruksvikar når du vil ha litt fri eller trenger ekstra
hjelp på gården, er du med å sikre en god og solid
ordning, som står klar den dagen du blir sykmeldt. Vi har
landbruksvikarer i alle aldrer og stillingsprosenter – fra
unge studenter som jobber litt i helgene til de som har
vært heltid i faget i over 30 år.

VI KJØPER
TØMMERET DITT
Skur og slip av alle treslag
Mjåvannsveien 118, Kristiansand
Tlf. 38 08 11 80 • www.negskog.no

Ordner også med hogstlag/planting

Fordeler
Å være en del av Landbrukstjenester Sør SA har mange fordeler – enten du er bonde, avløser
eller driver innen andre næringer.

Landbrukstjenester Sør SA:
• Organiserer og formidler alle former for avløsning i 		
landbruket
• Har arbeidsgiveransvar for den ansatte
• Utfører alt lønns- og personalarbeid og sørger for at 		
dette er i henhold til lover og offentlige bestemmelser
• Sørger for at den ansatte har nødvendige forsikringer 		
til en svært gunstig pris for oppdragsgiver
• 1 lønnsslipp pr mnd pr ansatt – uansett hvor mange 		
oppdragsgivere. Fulle OTP-rettigheter (obligatorisk 		
tjenestepensjon) for alt som jobbes gjennom oss
– ikke fradrag for hver oppdragsgiver
• Skattefri og arbeidsgiveravgiftsfri kjøregodtgjørelse for
alle som bytter oppmøtested minst hver 14. dag og
 har dette som hovedyrke gjennom samme arbeidsgiver
– Landbrukstjenester Sør SA
• Rimeligere regnskapsføring for oppdragsgiver – 1 bilag

pr. utlønning – alle kostnader inkludert
• Alle kostnader til avløser kan det søkes avløsertilskudd
på – også lovpålagt yrkesskadeforsikring og OTP
(obligatorisk tjenestepensjon)
• Informerer om rettigheter og regler i velferdsordningene
• Hjelper til med søknader om avløsertilskudd ved sjukdom
• Ordner papirarbeid ved utenlandsk arbeidskraft
• Oppsett over Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på flere språk
• Har også arbeidsgiveransvar for små firmaer innen
annen næring – f. eks tømrere og skogsentreprenører
Vi har ansvar for at alt papirarbeidet ordnes og at den
ansatte får lønn og sjukepenger til rett tid. Oppdragstaker
har ansvaret for sikkerheten hos seg. Ring oss hvis du har
behov for arbeidskraft i landbruket eller ønsker at vi skal
overta arbeidsgiveransvaret for dine ansatte.

Vi leverer drivstoff til landbruket
i Aust og Vest Agder








Tlf 909 40 300 • www.agderolje.no












Rekruttering – vi trenger flere,
dyktige landbruksvikarer og avløsere
Kunne du tenke deg å være landbruksvikar/avløser? Landbrukstjenester Sør SA kan gi deg en
variert hverdag med stadig nye utfordringer. Jo flere vi kan rekruttere, desto bedre tjenester
kan vi yte!
Alle som har fylt 15 år, kan bli avløser. Du bør like å være i
fysisk aktivitet, oppholde deg i friluft og være glad i å
arbeide med dyr. Ved ansettelse blir det lagt særlig vekt
på at avløseren er ansvarsbevisst og er til å stole på.
Du trenger ikke formell utdanning for å bli avløser, men
fagkunnskap er selvfølgelig alltid en stor fordel.

Heltidsavløser – for deg som ønsker å
• Arbeide i landbruket
• Ha et selvstendig og ansvarsfullt arbeid
• Skaffe deg allsidig erfaring til egen gårdsdrift
• Få nyttig praksis til videreutdanning eller lignende
• Bo i hjembygda

Landbrukstjenester Sør SA og våre faddergårder kan
hjelpe deg med nødvendig opplæring. Etter læreperioden
vil du som avløser få ansvaret for det daglige stellet på
gårdene når bøndene er syke eller skal ha ferie. Noen
bønder ønsker også annet arbeid, som gjerding, fjøsvask
og traktorarbeid.

Deltidsavsløser – for deg som ønsker å
• Bestemme din egen arbeidstid
• Skaffe deg arbeidserfaring
• Ha litt jobb ved siden av
• Finansiere skolegang, bilkjøp eller lignende
• Fylle tiden du har til overs med noe nyttig
• Få avveksling i hverdagen

Landbrukstjenester Sør SA tilbyr nybegynnerkurs. Vi
holder også kurs for erfarne avløsere, slik at de har
mulighet til å oppdatere seg faglig og være sosiale med
andre avløsere.

Skoletilbud ved Søgne videregående skole:
Naturbruk

- Landbruk og gartneri - Hest og hovslager
- Anleggsgartner - Naturforvaltning

Teknikk og industriell produksjon
Påbygg til generell studiekompetanse

SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE
www.sogne.vgs.no

Ta kontakt med Landbrukstjenester Sør SA!

FÅ ØKT
HANDLEFRIHET MED LEASING!
Vi tilbyr finansiering til alle typer landbruksutstyr.
Prøv Brage Finans, enkelt og greit. www.brage.no

15 advokater
dekker alle
rettsområder

Vi kan hjelpe med

• Skatt

• Odelsspørsmål

• Generasjonsskifter

• Konsesjonssaker

• Fast eiendoms

• Jordskifte

BJØRGULV
RYGNESTAD
Advokat

rettsforhold

Samarbeidsadvokat

Vestre Strandgate 23

T (+47) 38 17 87 10

for Norges Bondelag

Postboks 716

E post@wigemyr.no

4666 Kristiansand

W wigemyr.no

Vi leverer diesel
i Aust- og Vest-Agder
Kontakt oss for ett godt tilbud på gårdstank.
E-post: post@bova.no

Prestegårdsskauen 2 , 4790 Lillesand • Tlf. 38 09 26 00/37 27 54 14

Landbrukstjenester Sør SA
– vi er der du er

Hovedkontor og avløsertilskudd ved sykdom
Gardsvegen 9, 4540 Åseral
Telefon 37 02 66 99
Lønningskontor
PB 25, 4575 Lyngdal
Telefon 37 02 66 99

Regnskap og daglig leder
Skrubbedalsveien 5, 4848 Arendal
Telefon 37 02 66 99

E-post: landbrukstjenester.sor@n-lt.no | www.landbrukstjenester-sor.no

Aust Agder Bonde og Småbrukarlag kjemper for økt
matproduksjon på norske ressurser over hele landet.
Det betyr at utmark, grasproduksjon og jordvern må tas på alvor.

NORSK BONDE- OG
SMÅBRUKARLAG
Fylkesleder Kjell Gunnar Blakstad - mobil 476 68 773
E-post: kjell.blakstad@hotmail.com

www.fkra.no

www.bondelaget.no/agder • Tlf. 38 07 19 71

Tlf. 37 40 34 00 • Gaupemyrheia 16, 4790 Lillesand
E-post: post@slaktereide.no
www.slaktereide.no

A-K Maskiner avd Vigeland

A-K Maskiner avd Vigeland
Hestehaven, 4520 Lindesnes
Tlf: 38 25 55 40 • www.a-k.no

En komplett leverandør av
maskiner og redskap
til landbruket.

