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Virksomhetens art og hvor den drives 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA driver i landbruksbransjen.  Virksomheten drives fra 

leide lokaler i Neaporten (Selbu Kommune). Landbrukstjenester har 9 faste ansatte i 100 % 

stilling. 

 

Utvikling i resultat og stilling 

Det er relativt stabile inntekter.  Egenkapitalprosenten har gått litt opp i 2021.  

Likviditetssituasjonen er bra.  Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 

Fortsatt drift 

Styret legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av 

årsregnskapet.  

 

Ytre miljø 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Under året ble det gjennomført en klimaundersøkelse, som 

viste at luftkvaliteten var tilfredsstillende. Totalt sykefravær siste år har vært 185 dager, som 

utgjør omtrent 3,0 % av total arbeidstid i året. På heltidsansatte utgjør sykefraværet ca. 7 %. 

Fraværet er litt høyere enn foregående år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker 

på arbeidsplassen.  

 

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer 

forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets 306 ansatte og deltidsavløsere er 78 

kvinner. Selskapets styre består av 4 menn og 1 kvinne. 

  

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, 

etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter 

blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot 

trakassering. Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA har som målsetning å reflektere 

befolkningen i nærområdet. I stillingsannonsene har man fra og med 2011 oppfordret personer 

til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  
 

Landbruksvikarordning 

Det er ansatt tre landbruksvikarer i Landbrukstjenester. Disse utfører primært sykeavløsning. 

Totalt har sykeavløsningen omfattet 5 årsverk ved hjelp av andre avløsere og deltidsavløsere. 

Tilskuddsordningen fra fylkene omfatter 4,0 årsverk.  

 



 

 

Styret har bestått av: 

Rune Stenmo, styreleder 

Odd Roar Opheim, nestleder 

Hans Galaaen Røsseth 

Alf Gunnar Lie 

Bente Setsaas 

Øystein Forbord, ansattes repr. i styret 

 

Varamenn: 

1. Magne Dalsnes 

2. Runar Gjemse 

3. Bjørn Johan Stokke 

 

Valgkomite: 

Joakim Ølstørn, leder i valgkomiteen 

Lars Sletne 

Guri Løseth Kaasa 

Varamedlem til valgkomiteen: Ludvig Haugen 

 

Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 24 saker.  Av viktige saker som er behandlet så kan 

en nevne disse: 

-     Konstituering av styret. 

-     Regnskap. 

- Budsjett 2021. 

- Forsikringspakke NLT 2021. 

- Gjennomgang av avløsersituasjonen og ansettelse av avløsere. 

- Gjennomgang om koronasituasjonen. 

- Webtemp status og igangsetting med fakturering.  

- Påslag på lønn.  

- Nytt dataprogram for lønn og regnskap fra 2023. 

- Leasingavtale på bil. 

- Lønnsspørsmål fra ansatte. 

- Innkjøp av ny klauvboks. 

- Arbeidsportal i samarbeid med Næringsforeninga i Værnesregionen. 

-  

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt på Kvithammer tirsdag 20. april 2021, og det var totalt 7 medlemmer 

tilstede. 

 

Medlemstall 

Pr. 31. desember 2021 hadde Landbrukstjenester Midt-Trøndelag 262 medlemmer, og hadde 

arbeidsgiveransvar for 147 av disse. 

 

Revisor 

BDO AS avd. Stjørdal,  registrert revisor har revidert regnskapet etter de krav 

Landbruksdepartementet stiller.  Revisjonsberetningen blir framlagt på årsmøtet. 



 

Årets resultat 

Årets overskudd er kr. 31.942,- i årsoverskudd.  Overskuddet overføres til konto 2050 fri 

egenkapital. 

 

 

 

Møter og kurs                     

- Det har ikke vært arrangert noen kurs pga. koronasituasjonen, men det ble arrangert 

juleavslutning  med middag for ansatte og styret i desember. 
-   

Administrasjon 

Daglig leder har arbeidet i 80 % stilling.  Lønn til daglig leder utgjør kr. 501.275. 

 

 

 

 

 

 

Selbu 24. februar 2022 

 

 

Rune Stenmo                                                                      Bjørn Hofsmo                                                                                                             

Styreleder                                                                           Daglig leder 

 

 

 

Odd Roar Opheim               Hans Galaaen Røsseth           Alf Gunnar Lie 

Nestleder                             Styremedlem                          Styremedlem 

     

 

                               

Bente Setsaas                                        Øystein Forbord 

Styremedlem                                         Ansatterepresentant 


