
Den gode hjelper  

INFOSKRIV TIL LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE , NR 1-2015 

 

Dette er nr. 1 av et infoskriv som vil bli sendt deg som er landbruksvikar eller avløser ansatt 

hos Landbruk Nordvest SA 6 ganger i året. Siden dette nå er helt nytt kommer vi i år med  

2 utgaver. Vi tar gjerne imot tips på tema dere synes det er lurt å ta opp. 

 

ARBEIDSKONTRAKTER 

Alle fast ansatte avløsere og landbruksvikarer i LNV skal ha signerte arbeidskontrakter, en til seg selv 

og en som blir oppbevart hos Landbruk Nordvest. 

Der skal det stå hva jobben din er, hvor du jobber eller i hvilken kommune, stillingsprosent og/eller 

gjennomsnittlig arbeidstid per uke og per dag, og timelønnssats, evt. fastlønn per måned. 

Er du av dem som ikke jobber noe fast, men hjelper f.eks. din far eller mor eller annet familiemedlem 

av og til når det passer, skal det likevel foreligge en kontrakt på jobben. 

Da kan vi føre på at arbeidstiden er variabel og at det jobbes ved behov hos oppdragsgiver og når det 

passer. Skulle det skje at du skader deg i en arbeidsulykke så vil forsikringsselskapet til NLT (Norske 

landbrukstjenester) etterspørre din arbeidskontrakt. Det er svært viktig at det finnes en signert avtale 

på jobben du gjør, enten det er kun for en kort periode, eller det er en stilling av lengre varighet. 

 

DOKUMENTERT OPPLÆRING 

I september kom beskjed om en alvorlig arbeidsulykke. 

Det var en avløser som holdt på med malingsjobb og sto oppe i et stillas. Stillaset var i orden med 

unntak av at det var unnlatt å sette på en del/sikring på ene enden. Dette fordi det var vanskelig å 

benytte innvendig trapp/stige i stillaset. Nederste stige henger løs, og det er derfor umulig å komme 

seg opp med malingsspann og kost. Avløseren brukte en stige på utsiden i stedet, og datt ned da han 

tråkket feil på slutten av dagen. 

I etterkant har vi hatt Arbeidstilsynet på besøk 

for å sjekke våre rutiner angående opplæring av  

avløsere. Hos oss ligger mye i bondens «hender» 

, din oppdragsgiver har ansvar for å gi deg opp- 

læring på oppgaver og utstyr på sitt gårdsbruk,  

men som arbeidsgiver er vi uansett pliktig å ha  

oversikt over hva våre ansatte er lært opp på/i.  

Det skal være dokumentert opplæring på f.eks. 

utstyr som silotalje, rundballekutter, fôrvogn,  

fôrutlegger og motorsag. Det er også viktig å  

dokumentere at du har fått opplæring på trakto- 

ren /-ene du bruker der du jobber. Har du lært å  

kjøre en type traktor betyr det dermed ikke at du  

automatisk kan med alle traktorer og de mange ulike redskap som følger med utearbeid.  



Med dokumentert opplæring menes at det er skrevet ned dato og sted for opplæringa og hva det har 

blitt gitt opplæring på/i. Det er viktig at du ikke signerer et slikt papir for tidlig. Du skal føle deg trygg 

på bruk av en maskin eller redskap. Vi har fra i sommer tatt i bruk skjema for dokumentert opplæring 

utarbeidet av Landbrukets HMS-tjeneste (nå NLR-HMS). De finnes på flere språk. Disse sender vi ut 

sammen med alle nye arbeidskontrakter og instruks for avløsere. 

Det er også ønskelig at de som har jobbet lenge som avløsere eller landbruksvikarer hos oss, men som 

kanskje aldri har signert opplæringsattester hos bønder tidligere, tar kontakt så vi kan ta en prat med 

oppdragsgiverne angående dette. Du finner vedlagt skjema med dette infoskrivet, men vi snakker 

gjerne med bonden/bøndene du jobber for for å forklare mer rundt temaet. 

 

SYKEMELDT ? 

Når du er syk skal du først kontakte bonden du skulle jobbet hos snarest mulig. Neste telefon tar du til 

oss, Landbruk Nordvest. Du får tilsendt en egenmelding som du må fylle ut og returnere til oss. Blir 

du syk lenger enn 8 dager må du få sykemelding fra din fastlege og sende del C og D til oss samme 

dag. På del D skal det besvares noen spørsmål og du skal signere. Landbruk Nordvest står for 

sykelønn til deg i arbeidsgiverperioden på 16 dager. Vi trenger å vite om det var planlagt at du skulle 

jobbe noe de dagene og hvor mange dager. Utover dette er det sykepenger fra NAV. LNV følger 

videre NAV sine retningslinjer for oppfølging av sykemeldte. 

 

VERNEOMBUD 

Hvis du har bekymringer vedrørende arbeidsmiljøet der du jobber eller spørsmål om arbeidsmiljø kan 

du kontakte et av verneombudene. Vi kan komme på en vernerunde på gården og ta for oss alt som 

angår HMS – Helse, miljø og sikkerhet.  

Landbruk Nordvest har 2 verneombud og 1 hovedverneombud: 

 

 Sunnmøre:     Jan Pål Fugledal,    tlf. 915 99 564 

 Romsdal og Nordmøre:  Albert Lillebostad, tlf. 990 48 747 

 Hovedverneombud:   Ingvild Skjørsæter, tlf. 452 92 001 

 

 

KURS 

Nybegynnerkurs Avløsere, Ørsta i tidsrommet 10.11 – 03.12. 15.  

8 kvelder kl. 17.00 – 20.00 , 3 timer i 4 uker. 

 

Fagdag for landbruksvikarer og avløsere, Molde den 7.desember.  

Mer info kommer! Tema bl.a. HMS og arbeid i høyden. 

 

-Interessert i motorsagkurs ? Vi satser på å få til flere slike i løpet av tidlig  

vårparten-2016. Kommer med info etter hvert. 

 

 

 

 



KONTAKTINFO AVD. TJENESTER LANDBRUK NORDVEST SA: 

 

    
            

Selma Cowan   Morten Feiring   Ingvild Skjørsæter 

Avd. leder.   Avløseradm.Sunnmøre  Avløseradm. Romsdal  

tlf. 926 83 940   tlf. 464 32 050   og Nordmøre 

selma.cowan@nlr.no  morten.feiring@nlr.no  tlf. 452 92 001 

        ingvild.skjorsater@nlr.no 

 

    

 

Tatjana Libakiene  Marit Bjerkeset   Rune Sjåholm 

Lønnsansvarlig   Økonomisjef   Daglig leder LNV 

tlf. 926 48 710   tlf. 415 68 710   tlf. 419 00 031 

tatjana.libakiene@nlr.no marit.bjerkeset@nlr.no  rune.sjaholm@nlr.no 
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