
         Helgeland Landbrukstjenester SA – Landbrukets vikarbyrå



Helgeland Landbrukstjenester SA – din garantist for ferie og fritid 

Helgeland Landbrukstjenester er landbrukets 
eget vikarbyrå. Vi kjenner de lokale forholdene 
godt, og driver gården din profesjonelt mens 
du er på ferie.  Vi har avløsere som kan ta 
oppdrag på kort varsel, hvis det skulle oppstå 
behov for en eller flere fridager.

Riktig kompetanse
Vi formidler kompetent arbeidskraft og 
 håndterer alt det administrative rundt dette. 
Vi har arbeidsgiveransvaret for avløseren, og 
sørger for utbetaling av lønn, skattetrekk og 
alt nødvendig papirarbeid. I tillegg sørger våre 

Vi hjelper til:
Ferie/fritid
Onner
Ved sykdom
Fødselspermisjon
Andre oppdrag

systemer for ivaretakelse av internkontroll, og 
vi bistår med tilrettelegging for ditt eget KSL-
system. Avløserne har med dokumentasjon av 
opplæring.

Forsikring 
Helgeland Landbrukstjenester har forsikrings -
ordninger som dekker både yrkesskade, ulykke 
og ansvar. Særlig ansvarsforsikringen er viktig. 
Denne får du ikke tegnet som egen arbeids-
giver. Forsikringen dekker inntil 10  millioner i 
erstatning hvis avløseren ved uhell gjør skade 
på ditt bruk. Egenandelen dekker vi.



Når du er syk, blir gården drevet slik du ønsker

Når du sitter der med armen i fatle, gipset 
fot eller på annen måte er syk, skal du være 
trygg på at driften av gården bli ivaretatt inntil 
du er tilbake. Vi  administrerer landbruksvikar-
ordningen, og har både landbruksvikarer og  
beredskaps avløsere som hjelpe til når du er 
syk. Vi ser ikke på kommunegrenser, men 
 kommer dit vi trengs.

Helgeland Landbrukstjenester samarbei-
der  utstrakt med NAV arbeid, NAV trygd, 
landbruks kontor, arbeidstilsynet, Landbrukets 
HMS-tjeneste og andre lokale aktører som 
også vil bonden og bygdas beste. 



Hemnes kommune

www.hemnes-kommune.no

Med fokus på landbruket

Vi sørger for at

LANDBRUKSPLAST
gjenvinnes til nye produkter

Gratis levering 
krever riktig 

sortering.
Les hvordan 

på www.shmil.no
Vi gir avfall verdi

Landbruket er en stor og viktig 
næring i Vefsn som kommunen 
støtter på ulike måter. 

En måte er å ha et landbrukskontor 
med bred kompetanse bl.a. innen 
rådgiving og forvaltning. 
Du �nner kontoret på rådhuset.

Vefsn kommune

Helgeland 
Landbrukstjenester Sa
Kirkegaten 7, 8656 Mosjøen
75 11 32 00 - 95 27 90 19
post@h-lt.no

www.helgeland-landbrukstjenester.no
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