I tje
neste
for landbruket

Namdal Landbrukstjenester
Å være bonde er et av de mest krevende yrker man kan ha i dagens samfunn.
Det å levere rett kvalitet til rett tid, med dagens rammer rundt landbruket, krever
det meste og litt til av den norske bonden.
Namdal Landbrukstjenester er eid av 300 gårdbrukere
i 12 kommuner, fra kysten til riksgrensa mot Sverige.
På vegne av våre eiere forvalter vi ca. 600 arbeidstakere
som jobber innenfor ulike husdyrproduksjoner, med
hovedvekt på storfe og melkeproduksjon.

Tryggheten og forutsigbarheten du trenger

Hos oss får du en totalpakke av tjenester som gjør at du
kan fokusere all energi på å bygge en sterk og fremtidsrettet gårdsdrift i stedet for å drive med papirarbeid.

Vi tar oss av og administrerer:
•
•
•
•
•
•

Beredskap ved sykdom.
Avløsning
Lønn
Personal-/arbeidsgiveransvar
Velferdsordninger
Søknadsskriving

Med 600 ansatte avløsere har vi et rikt erfaringsgrunnlag å høste av, og vi strekker oss langt for
tilby det du trenger, når du trenger det. Vi stiller opp
enten det er slåttonn eller influensa som skaper
utfordringer.
Vi har alltid oppdatert kompetanse på alt fra
søknadsskriving og tilskuddsordninger til landbruksforvaltning. For deg som bonde blir det da lettere
å bygge bro mellom dine behov og de ordninger
som er tilgjengelige fra det offentlige.
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Leverandør av kraftfôr og
driftsmidler til landbruket.
Gjødsel, spon, mineraler,
ensileringsmidler etc.
Rådgivere
Johan Halseth Torgersen
Ytre Namdal/Helgeland - Tlf: 995 39 385
Karoline Løvli Zahl
Rådgiver Drøv - Tlf: 466 28 641
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Vi kan bidra med
avlønning og administrering
Vi tar oss av alle oppgaver knyttet til lønn, som trekk, feriepenger og innberetninger
og betalinger til stat og kommune. Hver enkelt bonde får månedlig tilsendt en ryddig
oversikt over lønnskostnader.
Forsikring
Vi samarbeider med Norske Landbrukstjenester om å tilby
skreddersydde forsikringer med markedsledende betingelser
når det gjelder yrkesskade og ansvar innen alle typer arbeid.
• Ansvars-/skadeforsikring
• Yrkesskadeforsikring
• Obligatorisk tjenestepensjon for alle ansatte
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Samarbeid med det offentlige
Vi jobber aktivt mot med det offentlige for å sikre at våre
medlemmer har effektiv tilgang på støtte og informasjon fra
det offentlige. Vi har god dialog med landbruksforvaltningen,
arbeidstilsynet, NLR HMS og NAV. Vi er videre
tilknyttet Norske Landbrukstenester og
Landbrukets Arbeidsgiverforening.

SKOGEIERE I
NAMDALEN!

· Tilbud om rådgivning
· Gratis og uforpliktende befaring

Kontakt oss på:

· Kapasitet for å utføre markberedning,
planting og ungskogpleie

www.sbskog.no

· Samarbeid m/dyktige skogentreprenører

tgn@sbskog.no / 926 85 232

SB Skog har:
· Konkurransedyktige tømmerpriser

ofj@sbskog.no / 971 50 190

Meld dine
behov!
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Bli medlem
Namdal Landbrukstjenester organiserer og formidler alle former for avløsning,
tilpasset det enkelte medlems behov. Og har arbeidsgiveransvar for avløserne
og utfører alt lønns- og personalarbeid.
Vi fører lønnsregnskap for medlemmet og skaffer dokumentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om
avløsertilskudd. Vi holder oss oppdatert på medlemmenes
rettigheter og reglene på velferdsordningene. Og bistår ved
behov. Alle våre medlemmer har tilgang til gode private
forsikringsordninger.
Gjennom oss får den ansatte ordnede arbeidsforhold, enten
det gjelder arbeid på heltid eller deltid. Vi sørger for alle avtaler, lønn og arbeidsplaner. Vi organiserer opplæring og kurs.
Og arbeider hele tiden for trivsel og sikkerhet.

Fordeler med å være medlem:
• Beredskap ved sykdom
• NL har arbeidsgiveransvaret, og tar seg
av alt lønnsarbeide
• Ansvars- og yrkesskadeforsikringer
• OTP
• Sykelønn
• Overordnet HMS-ansvar
• Kurs

Vi har kontor på Namdalseid, Malm og Beitstad
firmapost@namdregnskap.no • Tlf. 468 66 003 • www.namdregnskap.no
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Autorisert
regnskapsbyrå
med heldigitale
løsninger for
din bedrift
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Rekruttering og personalansvar
Vi driver hele tiden aktiv rekruttering og opplæring av kompetent arbeidskraft, slik at du har tilgang på den rette arbeidskraften når du trenger den. Vi tar på oss fullt personalansvar
for ekstra arbeidskraft du trenger på gården. Vi har mange
godt kvalifiserte avløsere som stepper inn på kort varsel om
det skulle oppstå sykdom

Namdal Landbrukstjenester ansetter både deltid og heltid,
og tilbyr også avløserkurs 1–2 ganger i året. Det er en fordel
om du har interesse for landbruk, dyr og maskiner – men all
nødvendig opplæring vil bli gitt hos hver enkelt bonde.
Høres dette ut som noe for deg?

Bli med på laget, du også!

Epost: kent-ove@aasenalarm.no • Tlf: 947 99 109
PROSJEKTERING • MONTERING • SERVICE/ÅRSKONTROLL
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Ditt lokale kornmottak

www.nkmal.no
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Oss bønder i mellom

Hvor viktig er det for deg som bonde, med god beredskap ved sykdom?

«Det er veldig viktig for meg som gårdbruker å ha Namdal
Landbrukstjenester i ryggen, med hele sitt apparat. Spesielt er
dette viktig ved akutt sjukdom. Det er jo ikke slik at dyra «tar
pause» fra mat og stell hvis jeg blir sjuk! Da er det godt å vite at
vi kan ringe NL. Da vet jeg de gjør sitt ytterste for å få på plass
en sjukdomsavløser frem til annen løsning er på plass. De er
også flinke til å gi oss den grunnleggende tryggheten i forhold til
dette. Uten denne ordningen er vi veldig sårbare i yrket vårt.»
– Elfrid Eraker –

«Det er viktig at avløseren kan sitt fag og er omgjengelig.
Da kan jeg overlate ansvaret til han eller henne, og slipper
å være redd for om jobben blir gjort skikkelig og at det blir
greit å komme tilbake til fjøset etterpå. Det blir én mindre
bekymring i sykdomsperioden, man er full av overskudd
etter fridagene eller man har fått god hjelp med større
arbeidsoppgaver.»
– Randi Mo Lilleberre –

Har du kontroll på tilstanden
til ditt el-anlegg?
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års
garanti

Vi utfører:
• El-kontroll landbruk iht nek 405 tillegg B
• Termografering iht 405
• Alarm og overvåkningsannlegg i landbruket
• Årskontroll brannalarm
• Landbruksautomasjon
• Prosjekterende og utførende på alt av
elektrotekniske installasjoner

Tlf. 974 76 099
www.aelektriker.no
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«Det er kjempeviktig for meg
og familien å vite at dersom
noe skulle skje, så kommer
det noen og steller dyrene
våre. Dette er en bekymring
vi slipper å bære alene, men
sammen med fellesskapet i
Namdal Landbrukstjenester.»

«Veldig viktig!
Å ha beredskap er avgjørende for dyrevelferden og
økonomi. Som unge bønder
har vi en travel hverdag, og
landbruksvikarordningen gir
oss ekstra trygghet.»

-– Eivind Vågø –

– Kari Skatland –

«Med full produksjon, marginal fortjeneste og krav til god
dyrevelferd er jeg avhengig godt kvalifisert arbeidskraft som
kan settes inn den dagen jeg selv ikke kan utføre jobben.
Skade og sykdom kan plutselig oppstå og denne beredskapen er veldig viktig. Jeg har selv opplevd akutt skade
med påfølgende ett års sykemelding. Den hjelpa jeg fikk
fra Namdal Landbrukstjenester fra dag én og gjennom hele
perioden, var avgjørende for å holde produksjonen oppe.»
– Jo Arne Kjøglum -–

KAMERAOVERVÅKNING
Gjør hverdagen enklere med kameraovervåkning på gården.
Tenk så greit å sitte inne i sofaen og kontrollere at alt står bra til fjøset?
Da har du full kontroll på om det er kalving uten å gå over gårdstunet.
Du kan og enkelt sette opp kameraovervåkning på hytte, uthus
brygge og naust. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

Tlf. 74 79 50 60 // post@ovit.no // www.overhallait.no
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Namdal Landbrukstjenester
Hovedkontor Grong Avdeling Overhalla
Kommunehuset
Servicebygget
Pb 119, 7870 Grong Pb 43, 7864 Overhalla

Avdeling Namdalseid
Kommunehuset
7750 Namdalseid

Avdeling Ytre Namdal
Havnegata 6
7900 Rørvik

Telefon: 400 01 509 | E-post: postnl@landfag.no | www.namdal-landbrukstjenester.no

