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1 Strategiplan for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 

1.1 Innledning 

LMH er et samvirkeforetak som har som hovedmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Vi 

tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i ca 15 kommuner i Nordland, Nord-Troms og Sør-

Troms. Vi har til enhver tid ca. 55-60 avløsere til rådighet for våre medlemmer for sykdom og 

ferieavløsning. 

 

Vi er hele tiden i utvikling og vil også kunne tilby tjenester som vedlikehold, gjerding, renhold 

etc. Du kan bruke LMH når du søker etter arbeidshjelp, og når du skal lønne dine ansatte! Da 

kan du være trygg på at alle formalitetene rundt ansettelsesforholdet er i orden. Dette 

gjelder forsikringer, arbeidsgiveransvar, sykelønn mv. 

Hovednedslagsfeltet er Ofoten, Vesterålen, Nord-Troms og Sør-Troms, men LMH tar også 

oppdrag i områdene rundt der det måtte være behov 

LMH har ansvar for beredskapsavløsning i følgende kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, 

Øksnes, Lødingen i Vesterålen og Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen i Ofoten, Harstad, 

Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Tromsø og Kåfjord i Troms. 

 

1.2 Strategi 

«Strategi er en bedrifts langsiktige retningsvalg og nedslagsfelt, som skaper en fordelaktig 

posisjon i omskiftelige omgivelser gjennom sammensetninger av ressurser og kompetanser 

som oppfyller behov i markedene og interessentenes forventninger» 
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Strategiprosessen 
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1.3 Forretningside, Visjon, Verdier, Mål 

1.3.1 Forretningside 

 

LMH sin hovedoppgave er å kunne tilby tjenester av høy kvalitet når kunden behøver det. 

 

 

1.3.2 Visjon 

 

Landbrukets behov - vår oppgave 

 

 

1.3.3 Kjerneverdier 
 

Tilstedeværelse og kunnskap 

Pålitelighet 

Velferd 

Felleskap 
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2 Overordnede mål 
 

Organisasjon 

Hovedmål: 

LMH skal være en åpen, attraktiv og profesjonell organisasjon. 

LMH skal være det naturlige valget for kundene i vårt distrikt  

Delmål: 

LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

LMH skal ha kompetent administrativ og valgt ledelse 

LMH skal ha god internorganisering   

 

Virksomhet 

Hovedmål:  

LMH skal tilby et bredt og samordnet tjenestetilbud til landbruket, og påta seg oppgaver 

innen rekruttering av arbeidskraft. LMH skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet 

og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.  

LMH skal skaffe avløsning slik at kundene kan ta regelmessig fritid, og gi sikkerhet for 

sykeavløsning.  

 

Personal/ansatte 

Hovedmål: 

LMH skal være en attraktiv arbeidsplass som sikrer de ansatte utviklingsmuligheter, trivsel og 

trygghet 

Delmål 

• LMH skal ha god personalpolitikk definert i en personalhåndbok 

• LMH skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå i vår bransje 

• LMH skal ha ansatte med god faglig og lokal kompetanse 

• LMH skal ha godt arbeidsmiljø 

• LMH skal ha god intern informasjonsflyt 

• LMH skal tilstrebe å ha en ressurs som går inn i vaktordning i de mest utsatte 

periodene 
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Økonomi 

Hovedmål 

LMH skal gjennom solid drift sikre og styrke sin økonomi, som gir handlefrihet for 

videreutvikling av tjenestetilbudet. 

• Egenkapitalen skal være minst 10 % av omsetningen  

• LMH skal ha god likviditet gjennom hele året 

 

 

Kommunikasjon og omdømme 

Hovedmål 

LMH skal framstå som et synlig, og profesjonelt foretak 

• LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

• LMH skal ha et godt faglig og leveringsdyktig omdømme 

• LMH bør ha redaksjonell omtale i lokalpresse jevnlig 
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3 SWOT  

 

 
 

Vi identifiserer vår kjernekompetanse, basert på våre styrker og svakheter.  

 

Ut i fra det vi vet om vår kjernekompetanse prøver vi å tilpasse denne til de eksterne 

mulighetene som ligger i vårt marked.   
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3.1 Overordnede valg og analyser 
 

 

 

3.2 Verdiskapning i LMH 

Vår verdiskapning i LMH, er knyttet til å løse et problem hos kunde/medlem gjennom bruk av 

den teknologi og den kompetanse som vi besitter.  

Verdiskapingen er endringsprosessen fra faktisk til ønsket situasjon. 

 

 

  

Hva vil vi?

• Hva er vi i stand
til å gjøre?

• Hva er klokt å gjøre?
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3.3 Trender og behov 

Vi ser en tendens til større og færre kunder som har behov for arbeidskraft. Samtidig ser vi at 

det er større krav til kompetanse innenfor de ulike områdene som det etterspørres. 

- Utvikle LMH. Dette innebærer at LMH må legge til rette for og utvikle seg for å kunne 

møte denne etterspørselen. Og det kan vi gjøre med fokus på følgende 

o Kursing 

o Gode interne systemer for å gjøre det enklere og mer oversiktlig for kunde og 

interessenter 

o Fokus på kvalitet 

o Gode kommunikasjonsrutiner administrasjon/ansatte/medlemmer 

 

- Vi trenger avløsere med mer kompetanse enn tidligere 

- Behov for mer fritid for «de nye bøndene» 

- Økning i familiære kriser, som igjen skaper et større behov for våre tjenester 

- Avløseren har et mye større ansvar nå med inntog av større fjøs og dertil mer teknisk 

utstyr 

 

3.4 Produktene våre 
 

Ferie/fritid 

Sykdom 

Landbruksvikar Ferie/fritid 

Landbruksvikar Sykdom 

Gjerding 

Snekkere 

Vedlikehold 

Skogsarbeid 
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3.5 Interessenter 

Hvilke interessenter har LMH 

En interessent er en gruppe/individ vår virksomhet er avhengig av. 

Vi har rangert interessentene etter hvem LMH er mest avhengig av, og dette vil også påvirke 

vår arbeidsinnsats mot disse interessenter 

 

  

LMH

1 Medlem

2 Avløsere

3 Øvrige 
kunder

4 Styret

5 Adm og 
Ledelse

6 NLT

7 BRL8 
Kommuner

9 
Sam.parte

nere

10 Veteri-
nærer

11 Miljø 
på Kleiva

12 Ulike 
tilsyn

13 Stats-
forvalter
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3.6 Intern analyse 
 

Intern analyse av de styrker og svakheter som er i LMH (NÅTID) 

STYRKER SVAKHETER 

Engasjerte ansatte Intern informasjon 

Godt IKT-tilbud Avhengig av enkeltpersoner 

God kunnskap om kundene Skolering av avløserne 

Godt omdømme For få avløsere 

Tilgjengelig Utnytte medlemstall 

Lokal kunnskap Kommunikasjon 

Kan litt om mye «Selgeren» 

Administrative løsninger Mindre nytenkning 

Fleksibel  

Billig arbeidskraft  

God likviditet  

Tilskuddsordning  

Etterspurte produkter  

Forsikring  

Erfarne ansatte  

 

 

 

 

  



Landbrukstjenesten 
Midtre Hålogaland SA 

Landbrukets behov – vår oppgave 

 

 

Strategiplan LMH 2022-2024  12 
 

3.6.1 Ressurser:  

 
Hvilke ressurser har vi i LMH 

Hvor verdifulle er våre ressurser 

Hvor sjeldne er våre ressurser 

Hvor lette er våre ressurser å imitere  

Hvordan utnyttes ressursene 

Ressurs Verdifull Sjeldne Imiterbar Org.utnyttelse av ressursene 

Lokalitet/lokaler 3 3 ja Utnytter alle leide lokaler 

Administrasjon 1 1 ja Adm er i overkant, bør få mer å 
gjøre for adm 
 

Avløsere 1 2 ja For lite avløsere ift 
oppdragsmengde 
 

Landbruksvikarer 1 2 Ja Burde hatt flere faste 
 

IKT-avtale med NLT 2 2 Ja Avtalen er ok, bør vel få mer 
profesjonalitet i 
gjennomføringen 

Forsikringsordning 2 1 Ja God ordning som kommer oss 
og brukerne til gode 

Organisasjon i ryggen – NLT 2 1 Delvis NLT er litt sidrompa og burde 
stille mere krav til 
medlemmene sine 

HR 2 2 Ja Mye å hente på HR arbeid i 
vriksomhet 
 

Fylkene 1 1 Nei God dialog med fylkene, men 
bør jobbes med uansett 

Kommunene 2 2 Ja Må jobbe med noen kommuner 
for å få støtte og forståelse 

Kunnskap 1 1 Nei/ja Adm kan få enda bedre 
kunnskap inn mot timereg og 
HR 

Omdømme 1 1 ja Har et ok omdømme, men husk 
at omdømme kommer innenfra 

 

3.6.2 Kompetanse 

«De samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gir mulighet for å utføre 

funksjoner og oppgaver i tråd med krav og mål» 

Kunnskaper –” å vite” 
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Ferdigheter   –” å kunne gjøre” 

Evner            –” å ha talent for” 

Holdninger   –” å ønske og ville” 

Konkurransefortrinn kommer av LMH’s kjernekompetanse 

Hva er LMH’s konkurransefortrinn?  

Hva er LMH sin kjernekompetanse. 

Hvilke egenskaper og ressurser baserer LMH sine konkurransefortrinn på? 

«En virksomhets kjernekompetanse er den kompetansen som skal sikre langsiktige, 

konkurransemessige fordeler og overlevelse.» 

Ervervet kunnskap om bondens behov, og hvordan vi løser behovet 

Arbeidskraft som vi tilbyr 

Fungerende administrasjon 

Etterspurt produkt 

Billig arbeidskraft 

Etterspurt kompetanse 

Gode rutiner 

 

3.7 Ekstern analyse 

Ekstern analyse av de muligheter og trusler som finnes for LMH  

NB! FREMTID 

MULIGHETER TRUSLER 

Flere produkter Bonden 

Større markedsandel Øvrige vikarbyrå 

Trender Trender 

Økonomi Økonomi 

Samarbeidspartnere Det offentlige 

Nye arenaer Endringer i regelverk og rammevilkår 
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4 Konkrete mål 
De mål som LMH setter seg bør vurderes ut fra følgende kriterier: 

Resultatbeskrivende  

Objektivt målbare  

Tidsbestemte  

Utviklende  

Realistiske 

 

4.1 Organisasjon 
Hovedmål: 

LMH skal være en åpen, attraktiv og profesjonell organisasjon. 

LMH skal også være det naturlige valget for kundene i vårt distrikt  

Delmål: 

LMH skal ha god internorganisering   

LMH skal ha kompetent administrativ og valgt ledelse 

LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

Konkrete delmål for 2019 og 2020 vil innebære å ha fokus på ovennevnte punkter. Herunder 

er å jobbe aktivt inn mot omdømme.  

Omdømme kommer innenfra i organisasjonen, og det er her jobben starter. Vi må være tro 

mot det vi er og representerer. 

Videre må dette tas med i vår kommunikasjon og dialog mot alle våre interessenter. 

 

4.2 Virksomhet 

Hovedmål:  

LMH skal tilby et bredt og samordnet tjenestetilbud til landbruket, og påta seg oppgaver 

innen rekruttering av arbeidskraft.  

LMH kan også levere tjenester til det offentlige, bygdeutvikling, og øvrig næringsliv.  

LMH skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin 

virksomhet.  

LMH skal skaffe avløsning slik at kundene kan ta regelmessig fritid, og gi sikkerhet for 

sykeavløsning.  
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4.3 Personal/ansatte 
Hovedmål: 

LMH skal være en attraktiv arbeidsplass som sikrer de ansatte utviklingsmuligheter, trivsel og 

trygghet 

Delmål 

LMH skal ha god personalpolitikk definert i en personalhåndbok 

LMH skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå 

LMH skal ha ansatte med god faglig og lokal kompetanse 

LMH skal ha godt arbeidsmiljø 

LMH skal ha god informasjonsflyt 

 

Konkrete Delmål 2019 

• Ferdigstille personalhåndbok 

• Ha periodiske møter og god dialog med de ansatte,  

o min 1. møte i hvert geografiske område pr.år 

 

• LMH skal øke sin beredskap med 2 Avløserårsverk 

 

• LMH skal jobbe for å øke antall avløsere med 10%,  

o Minimum 3-4 nye avløsere 

 

• LMH skal jobbe for å få flere norske avløsere,  

o minimum 2 nye norske ansatte i løpet av 2019 

 

• LMH skal sørge for å få bedret kompetansen til avløserne  

o gjennom norskkurs, robotkurs og øvrige kurs 

o LMH skal investere i sine ansatte og legge til rette slik at de ansatte får oppdatert sin 

kompetanse med de rette kursene for sitt virke 

 

• Få etablert et godt læringssystem 

o E-plattform 

o Flere språk 

o LMH skal samarbeide med NLT med læringssystem 
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4.4 Økonomi 

Hovedmål 

LMH skal gjennom solid drift sikre og styrke sin økonomi, som gir handlefrihet for 

videreutvikling av tjenestetilbudet og bedrede løsninger som er til det beste for 

medlemmene. 

 

Konkrete delmål 2019 

• Egenkapitalen skal være 10 % av omsetningen  

• LMH skal ha god likviditet gjennom hele året 

• Vi skal ha oversiktlige priser på våre produkter 

o synligjøres på vår hjemmeside. 

o LMH skal justere påslag hvis resultat tilsier dette 

 

• Sikre at vi har et godt grunnlag i medlemsmassen 

o minimum 200 medlemmer.  

o Oppsøke og ha god kommunikasjon med vår medlemsmasse 

o Medlemsmøter i flere regioner 

 

• Dekke 35% av gårdsbruk i vårt område.  

o Vi har i dag et uutnyttet potensial, som det fremgår av statistikk 

kommunefordeling fra NLT.  

o Jobbe aktivt med rekruttering av ny medlemsmasse 

 

• Øke vår omsetning med 5%.  

o Skaffe flere avløseres slik at vi kan dekke behovet 

▪ Nye markeder: Ukraina 

▪ Flere norske avløsere 
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4.5 Kommunikasjon og omdømme 
Hovedmål: 

LMH skal framstå som et synlig og profesjonelt foretak 

Delmål 

LMH skal være en attraktiv samarbeidspartner 

LMH skal ha et godt faglig og leveringsdyktig omdømme 

LMH bør ha redaksjonell omtale i lokalpresse minst en gang pr måned 

 

Konkrete delmål 2019 

• LMH skal jobbe aktivt opp mot øvrig landbruksmiljø  

• LMH skal jobbe aktivt inn mot det offentlige, kommune og fylke 

• LMH skal samarbeide med nærliggende NLT-enheter 

• LMH skal ha en fungerende vakttelefon 

• LMH skal ha en fungerende nettside 

• LMH skal sende ut hyppige nyhetsbrev  

• Utnytte sosiale medier (Facebook, instagram) 

• LMH skal ha minimum et medlemsmøte i de ulike regionene vi dekker 

• Oppdatere oss markedsmessig i form av innkjøp av  

o Rollups/Plakater 

o Skilt 

o bil-dekor 

o Capser/t-skjorter etc 

 

 


