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Helgeland Landbrukstjenesters visjon Med verdiene

- Rett vikar til rett tid -

S

amhold

E

ngasjement

T

il å stole på

T

ilgjengelig

Innledning
«Vi er opptatt av at våre kunder også er våre eiere. Det blir
derfor viktig å lytte til deres behov»
-sitat fra administrasjonen-

Helgeland Landbrukstjenester (HLT) er organisert som et andelslag etter samvirkeprinsippet. HLT har en administrasjon på 9 ansatte med 6,9 årsverk, og er delt i 5 regioner.
Administrasjonen har hovedkontor i Mosjøen (indre), med lokalkontor i Leirfjord (ytre),
Korgen (Hemnes), Rana (Rana og Nesna), Vega (Vega, Vevelstad og Sømna, sør) og et lokalkontor i Sømna med kontormedarbeider. Styret i HLT har 5 medlemmer, samt 2 ansatterepresentanter. Lagets hovedoppgave er å skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid og ferie, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom m.m. Også innen
landbruk går den teknologiske utviklingen raskt. Det er avgjørende at vi i fellesskap leverer
tjenester med den kvalitet og kompetanse som blir etterspurt, og til en konkurransedyktig
pris. HLT’s eiere og medlemmer er lokalisert i alle de tilhørende kommunene; Vefsn, Grane,
Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vega, Sømna og
Vevelstad.

HLT ønsker å være i forkant av utviklingen, bygge opp under og styrke sine medlemmer slik
at den enkelte best mulig kan møte framtidens krav og etterspørsel. HLT har som mål å tilby
avløsertjenester av god kvalitet samt med tilpassede løsninger etter den enkelte kundes
behov.
For å være best mulig forberedt for møte morgensdagens utfordringer i landbruksnæringen, ønsker styret å sette hovedkurs fremover de neste årene gjennom å lage en ny
strategisk plan.
Med ny strategiplan ønsker vi at alle medlemmer at HLT skal føle tilhørighet til
organisasjonen og føle seg SETT. HLT ønsker å være den organisasjon som bønder, offentlige
etater og andre organisasjoner, både i og utenfor landbruket, kontakter når det handler om
velferd for bonden.
HLT ønsker å bidra til å styrke felles tenking og handling slik at det ikke oppleves som;
JEG, MEG og MITT, men fullt ut VI, OSS og VÅRT!

amhold
•

Verdier
I vår organisasjon betyr det at...

•

ngasjement

Det er gjensidig respekt og tillit mellom

•

Vi er inkluderende og viser positiv deltakelse

−

Arbeidsgiver, ansatt og oppdragsgiver/
eier

•

Du blir sett som ansatt og oppdragsgiver/eier

−

•

HLT og NLT

Vi deler erfaring og lærer av hverandre

−

Ansatte, tillitsvalgte og administrasjon

•

Alle ledd er med og utvikler vår organisasjon

−

Andre landbukstjenester

•

Vi er synlige i lokalmiljøet

Vi ser hverandre som en viktig del av et fellesskap

il å stole på
•

Vi er en seriøs aktør som løser oppgaver

•

Vi holder det vi lover

•

Du blir ivaretatt som ansatt og oppdragsgiver

•

Ansatte med kompetanse stepper inn i
oppdragsgivers hverdag

•

Vi følger lover og regler

ilgjengelig
•

Det skal være enkelt å komme i kontakt med
oss

•

Vi vil ha en gjensidig lav terskel for å ta kontakt

•

Vårt mål er å ha rett vikar til rett tid

•

Vi er synlige i lokalmiljøet

Organisasjon

HLT har en har en viktig oppgave i landbruket. Uavhengig av hvor på Helgeland våre
medlemmer bor, skal de kjenne seg trygge på at de som kunde får det samme tilbudet av
våre avløsertjenester innen ferie og fritid, hjelp ved sykdom eller ved krisesituasjoner. Vi
skal først og fremst utføre tjenester for bonden, men kan også utføre oppdrag på vegne av
våre samarbeidsparter i landbruket. Dette medfører et ansvar for kvalitet i alle ledd.
Det er viktig å være til stede og synlig på de arenaer hvor landbruket møtes. Dette for å
fremme dialog, samarbeid, og utvikle våre tjenester sammen. Dette gjelder både lokalt på
Helgeland med våre kunder og eiere, men også sammen med andre landbrukstjenester i
landet.

«HLT har som mål å dekke landbrukets behov for arbeidskraft på
Helgeland - fra Brønnøysund i sør til Rana i nord.»
- sitat fra strategisamling-

Å forvalte ansvaret for landbrukets velferdsordninger, krever at vi som organisasjon er
oppdatert og yter god kvalitet på våre tjenester og service, at vi har kompetente og
motiverte ansatte i alle ledd, og en organisasjon som følger med i utviklingen i samfunnet.

Mål

Hvordan
• Øke «Vi-følelsen» i
organisasjonen

Organisasjon
Organisasjon

En samlet
organisasjon

• Få felles virkelighetsoppfatning
• Framstå likt i alle deler av
organisasjonen

Mål og strategi
Effektiv
organisering

Robust organisasjon

Et godt fungerende
styre
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• Tydelige arbeidsoppgaver og
ansvarsforhold
− Hos den enkelte medarbeider
− Hos styret og administrasjonen

Tiltak
• Avsette tid på felles arenaer til erfaringsdeling,
samhandling, holdningsendring og
organisasjonskultur. Ta i bruk Teams
(videomøter) til avd.møter
• Vedta ny felles visjon og verdier (gjøres
gjennom ny strategiplan)
• Få på plass og implementere overordnede
rutiner i administrasjonen
•

Revidere kundeavtaler, arbeidsavtaler,
stillingsbeskrivelser, ringavtaler

•

God informasjon og opplæring til nye i organisasjonen

• Stort nok driftsgrunnlag

• Ha en tydelig markedsføringsstrategi

• Takle omstillinger

• Tilpasse tjenestene etter behovet

• Bevisstgjøre styret om sitt
ansvar og sin myndighet

• Delta på kurs i styrearbeid

• Være tilgjengelig for alle eierne

• Rekruttere tillitsvalgte som ønsker å «gjøre en
forskjell»

Mål

Ansvar og oppgaver
• Bruke felles system og de opplæringsmuligheter som vi har

Organisasjon
Ansvar og oppgaver

En samlet
organisasjon

Effektiv

• Legge til rette for gode kurs og samlingsarenaer for våre ansatte

• Delta på samlinger i regi av NLT

• Søke kunnskap hos andre lag
• Legge til rette for felles kurs for ansatte i fylket

organisering

• God økonomistyring

Robust organisasjon

• Utnytte lokalt driftsgrunnlag innen landbruk og andre bransjer
• Utforme ny strategiplan
• Evne til nødvendig omstilling

Et godt fungerende
styre

• Styret er bevisst sitt ansvar og tar en tydelig rolle med å styre bedriften
• Bevisstgjøre valgnemndene

Beredskap
og kompetanse

Landbruksvikarordningen med beredskap ved akutt sjukdom og krise, er en viktig trygghetsfaktor for bonden og for å ivareta god dyrevelferd.
HLT sin målsetting er at vi skal dekke bondens behov for kvalifisert arbeidskraft til enhver
tid. Dette krever at HLT er et velfungerende lag som samarbeider og kommuniserer godt
med både sine kunder og ansatte.
HLT må sørge for å ha faglig kvalifiserte ansatte som jevnlig tar kurs og etterutdanning.
Det bør legges til rette for at ansatte som ønsker å ta fagbrev, får mulighet til dette.

«Vi må levere på oppdraget»
-sitat fra høstsamlingen med NLT-

HLT har mål om å være førstevalget som opplæringskontor for lærlinger i agronomfaget i
læretiden. På grunn av vår nære tilknytning og kunnskap til landbruksnæringa mener vi at
lærlinger med læretid hos våre kunder vil være sikret god kvalitet i opplæringa og ha et
fagbrev som agronom etter endt læretid.

Beredskap og kompetanse
Mål og strategi

Beredskap og kompetanse

Mål

Tiltak
• Rekruttere og etterutdanne

Dekke oppdragsgivers/eiers
etterspørsel etter
arbeidskraft

100% beredskap
ved akutt sykdom
og krise

Øke andelen
ansatte med
fagbrev/fagskole
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Hvordan

• Ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig
til enhver tid

• Flere fast ansatte

• Velfungerende administrasjon

• Bistå i å få velfungerende ringer

• Velfungerende
landbruksvikarordning

• Arbeide aktivt for å videreutvikling av
ordninga

• Jobba for at lærlingeordningen blir

• Jobbe sammen med lokale faglag

permanent
• Motivere ansatte til å ta utdanning

• Være e attraktiv arbeidsplass

• Legge til rette for at ansatte kan ta fagskole

Mål

Oppgaver og ansvar
• Arrangere årlige kurs for landbruksvikarer, avløsere og evt. lærlinger

Dekke kundens
etterspørsel etter
arbeidskraft

• Samarbeide med nabolag om kompetansehevende tiltak
• Ha kontaktmøter med de andre lagene i fylket/regionen
• Arbeide mot utdanningsinstitusjoner, NAV og eiere for å rekruttere arbeidskraft

100% beredskap
ved akutt sykdom
og krise

Øke andelen
tilsatte med
fagbrev/fagskole
Foto: Ingeborg Solheim

• Ha god faglig beredskap på plass

• Bistå i å legge til rette for ansatte som ønsker å ta fagbrev
• Være Opplæringskontor for lærlinger innen agronomutdanning, samt sørge for gode
lærebedrifter
• Arbeide mot elever på naturbruksskolene for å rekruttere lærlinger i landbruksfag

Omdømme
og rammevilkår
«HLT skal være en kjent og positiv merkevare for bonden»
-sitat fra daglig leder-

Et godt omdømme er avgjørende for å kunne eksistere over tid for alle bedrifter. HLT må
levere de tjenester våre eiere og kunder etterspør, med høy kvalitet i alle ledd på en effektiv
og servicevennlig måte. Dette er også viktig for at vi skal være en kjent og positiv merkevare
for bonden, og en attraktiv arbeidsplass for våre tilsatte. For å få til dette må vi sørge for å
være en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver, og at organisasjonen fremstår som helhetlig
uavhengig hvem du henvender deg til. Dette er med på å skape et godt omdømme.
Vi opplever stadig endringer av rammevilkår og økt konkurranse innenfor vårt arbeidsfelt.
Det er derfor viktig at vi har stort fokus på våre kjernetjenester, landbruket sine velferdsordninger. I samarbeid med NLT, må vi som lokalt lag arbeide aktivt mot både politikere og
faglag, lokalt og sentralt, for å sikre og utvikle ordningene.

Omdømme og rammevilkår
Mål og strategi

Mål

Hvordan

Positivt omdømme

• Være synlige i media, landbrukets organisasjoner, for
bonden, og i nærmiljøet

Tiltak
• Aktiv bruk av mediekanaler
• Kvalitet i alle ledd
• Være kontinuerlig oppdatert i lover og regler

• Skape positiv publisitet

Dyktig på
velferdsordningene
i landbruket

Framstå som en helhetlig organisasjon
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Naturlig
samarbeidspartner

• Kontinuerlig oppdatering på
ordningene

• Delta og bidra på møter, skaffe og gi informasjon
• Utveksling av kunnskap i organisasjonen

• Ha dyktige og engasjerte ansatte
og tillitsvalgte

• Aktive ansatte og tillitsvalgte

• Sammen skape felles profil,
visjon og verdier, og bruke dette
aktivt

• Vedta ny strategiplan

• Innspill til, og påvirkning av faglag og politikere

• Utarbeide felles overordnede rutiner
• Tydeliggjøre roller og ansvar i administrasjonen

• Være en selvskreven og aktiv
del av landbruksfamilien
• God samhandling med
landbruksforvaltninga i den
enkelte kommune

• Delta i fora sammen med faglag og andre landbruksorganisasjoner, samt forvaltninga
• Kontakt og samhandling

Mål

Ansvar og oppgaver
• Være faglig oppdatert til enhver tid

Positivt omdømme

• Ta initiativ til positiv mediedekning
• Levere tjenester med høy kvalitet

Ansvar og oppgaver
Ekspert på
velferdsordningene
i landbruket

• Være kontinuerlig oppdatert på lover og regler, og sørge for å informere om endringer
• Rekruttere og videreutdanne ansatte
• Arbeide politisk og drive nettverksbygging

• Sørge for felles forståelse og aktiv bruk av felles profil, visjon og verdier i HLT

Framstå som en helhetlig organisasjon
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Naturlig
samarbeidspartner

• Utveksling av kunnskap i organisasjonen
• Gjøre felles rutiner kjent og følge disse (både egne og NLTs)

• Sørge for å være tilstede i landbrukets fora, lokalt og regionalt
• Kontakt og dialog med fylkesmann og kommune

Administrasjon
og utvikling

Det blir ofte sagt at de ansatte er en bedrifts viktigste ressurs. For HLT, som er bondens
vikarbyrå, stemmer også dette. I et arbeidsmarked med stor konkurranse om de dyktige
medarbeiderne, er det å stå fram som en attraktiv arbeidsgiver av stor verdi. Vi har behov
for omgjengelige ledere og ansatte med god fagkunnskap, endringsvilje, fleksibilitet og
serviceinnstilling. Slike ansatte får vi om HLT er en ryddig og positiv arbeidsgiver som ser og
motiverer den enkelte arbeidstaker.
Dette gir igjen et godt grunnlag for utvikling og vekst i organisasjonen.

«HLT skal være den foretrukne arbeidsgiver for avløserne»
-sitat fra avdelingsleder i HLT-

Dette er også helt nødvendig for å styrke HLT i møte med konkurrenter og skape grunnlaget
for vekst og utvikling i organisasjonen samt en trygg økonomi for laget.

Mål

Administrasjon og utvikling
Mål og Strategi

Hvordan

Tiltak

Flere kunder ved å

Øke
omsetningen

• Levere kvalitet i alle ledd

• Markedsføring på sosiale media

• Markedsføre og selge de produktene

• Utarbeide strategi for å markedsføre HLT

vi har aktivt

• Utvikle nye produkt og finne nye

• Se på områder med mulighet for høyere markedsandel

markeder

Engasjerte og
fornøyde ansatte

• Aktiv personalpolitikk
• Gi rom for utvikling
• Være en profesjonell og ryddig
arbeidsgiver

• Oppfordre ansatte til å ta relevant utdanning
• Etablere en god tilbakemeldingskultur
• Etablere og følge opp rutiner for god personaloppfølging

Ta ut effektiviseringsgevinster ved;

Effektiv drift

• Felles teknologi

• Felles teknologi som webtemp

• Samarbeid og spesialisering

• Bidra til revidering og bruk av HMS/administrasjonshåndbok
• Effektiv utnytting/utveksling av kompetanse mellom ansatte/lag

Tilstrekkelig
egenkapital

• Sikre overskudd
• Realistisk mål for omsetning

• Økonomistyring
• Aktivt salgsarbeid

• Markedsføring

Administrasjon og utvikling
Ansvar og oppgaver

Mål

Ansvar og oppgaver
• Aktiv markedsføring av våre tjenester

Øke
omsetningen

• Kartlegge behov, utvikle tjenestetilbudet videre
• Synlig lokalt og på sosiale media
• Se på hva lag med stor oppslutning og omsetning gjør
• Gjennomføre medarbeidersamtaler

Engasjerte og
fornøyde ansatte

• Legge til rette for og arrangere «målrettede» kurs
• Sende flere på kurs/samling
• Lage møteplassar for de ansatte

Effektiv drift

Tilstrekkelig
egenkapital
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• Sette seg inn i aktuell program vare/teknologi, og bruke dette aktivt i arbeidet
• Informere tidlig om lovendringer, og håndheve disse

• Vurdere egenkapital i forhold til ansvar og risiko
• Styrke økonomikompetansen ved å delta på kurs i økonomiforståelse

