
Landbruk Nordvest – Din arbeidsgiver i gårdsarbeid 
 
 
 
Landbruk Nordvest ønsker å være arbeidsgiveren til alle som tar på seg jobb på gårdsbruk eller 
fellesbeiter i store deler av Møre og Romsdal, enten det er en liten jobb, eller en full stilling. Vi 
kjenner til at noen har oss som sin formelle arbeidsgiver på enkelte gårdsbruk, mens de samtidig er 
direkte ansatt hos noen andre bønder. Dette er ikke gunstig for arbeidstakeren.  
 
Eksempler på at det er greiest å ha en arbeidsgiver (eller to hvis man også har en jobb utenom 
landbruket): 
 
Sykepenger: 
Det er ikke særlig gunstig å jobbe på så mange forskjellige plasser. Hvis du blir sykmeldt har du mye 
arbeid med å få sykepenger (hvor har du tapt arbeid de første 16 dager?). Og mange arbeidsgivere 
betyr mange som må sende inn opplysninger om lønn til NAV.  
 
Pensjonssparing:  
Sannsynligvis sparer man mindre til pensjon ved å ha flere arbeidsgivere (bønder som lønner privat), 
fordi det ikke er krav om at en arbeidsgiver sparer for deg hvis du tjener under 1G (ca. 90000 kr) per 
år.  
 
Arbeidsmiljøloven: 
Nå sier vi ikke at alle bønder som lønner noen selv  
synder imot arbeidsmiljøloven, og at de avløsere aldri  
får de fridager de har rett på. Mye er sikkert bra, men  
ved å være ansatt hos oss har man noen utenom som  
kan ha et blikk på om arbeidstidene er ok. Og man har  
noen å si ifra til om det er noe i arbeidsmiljøet som ikke 
er bra, enten det gjelder egen helse og sikkerhet, eller  
bekymringer om at dyrene ikke behandles bra. 
 
 
 
Forsikringer: 
Landbruk Nordvest har gjennom Norske Landbrukstjenester gode ordninger for 
yrkesskadeforsikringer og ansvarsskadeforsikringer. Det er kun når det jobbes på gårdsbruk gjennom 
arbeidsavtale hos Landbruk Nordvest at disse forsikringene gjelder. Andre steder blir det hva den 
bonden har, eller hva du har selv (hvis du jobber som selvstendig næringsdrivende). 
 
Kurs: 
Vi arrangerer hvert år forskjellige kurs, eks. Nybegynnerkurs, Førstehjelp, Motorsagkurs, Traktorkurs, 
og av og til fagmøter og samlinger. Disse får de som er ansatt hos oss til en rimeligere pris enn de 
som ikke er det. 
 
Viser denne artikkelen seg å treffe deg spesielt, og du fikk noe å tenke på, så snakk gjerne med oss! 
Vi kan ta en prat med alle bøndene du jobber for, om de evt. også ønsker at du skal være ansatt i 
LNV, og fortelle dem hvilke fordeler det har for deg å ha én arbeidsgiver. 
 


