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OVERORDNA MÅL  

• 20% økning i salg 

• 5 mill. i omsetning fra tilknytta områder 

• 72% oppslutning fra bønder i vårt område 

• En anerkjent kunnskapsorganisasjon i det grønne skiftet 

 

 «Vi vil ha en organisasjon med ambisjoner» (Innspill fra medlemsmøter) 

 



INNLEDNING 

Landbruk Nordvest SA (LNV) er en medlemsorganisasjon som skal gi et helhetlig rådgivings- og tjenestetilbud, tilpasset kundene 
og landbruksnæringas behov. Vi dekker 32 av 36 kommuner i Møre og Romsdal, og er organisert i to datterselskap; 
Landbrukstjenester Nordvest AS og Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS. 

Våre rådgivere i NLR Nordvest har bred kompetanse på jord og plantekultur. Ut over det har vi også kompetanse på HMS, 
byggteknikk, økologisk produksjon, miljø og klima, bioenergi og økonomi. Vi tilbyr uavhengig og lokalt forankret rådgiving, og 
baserer mye av våre anbefalinger og råd på lokale forsøk. Landbrukstjenester Nordvest AS administrerer utleie av arbeidskraft 
(avløsere), landbruksvikarer, klauvskjærere og lønningstjenester. Landbruk Nordvest har et svært godt faglig nettverk innen 
landbrukssamvirket, og resten av landbruksbransjen i Norge. Vi har seks kontorsteder: Molde (hovedkontor), Sunndalsøra, 
Surnadal, Valldal, Ørsta, Tingvoll og Tustna. 

Ståsted  

LNV er den eneste aktøren som tilbyr rådgiving til landbruket og landbrukstjenester (tilsvarende gamle avløserlag), i en og samme 

organisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, organisert som et samvirke (SA). Medlemmene velger utsendinger til LNV sitt 

årsmøte, som velger styre. For å utføre LNV sine oppgaver, er det opprettet to datterselskap; Landbrukstjenester Nordvest AS og 

Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS.  De ansatte er tilknyttet sine respektive datterselskap, etter oppgaver de har. 

Datterselskapene tilsvarer de tidligere avdelingene rådgiving og tjenester. Arbeidsoppgaver og intensjonen om samarbeid og 

synergier mellom de to delene av selskapet forblir uforandret. 

 

LNV har Møre og Romsdal definert som sitt område og har årsmøtevedtak på å samle rådgiving og landbrukstjenester i hele fylket i 

én organisasjon. Dette er delvis gjennomført, men det er områder i fylket som ikke er tilsluttet LNV.  

Mulighetene framover 

For Landbruk Nordvest som helhet vil det fortsatt være viktig å ta ut synergier mellom de to delene av selskapet. Det går på å: 
- Utvikle en rasjonell og effektiv organisasjon, ved å bruke interne ressurser på en enda bedre måte. 

- Å lage bedre og flere tilbud til medlemmene, gjennom samarbeid mellom de to delene av organisasjonen. 

For NLR Nordvest og rådgivinga kan vi se muligheter innen: 

- Utnytte og utvikle kompetanse innen fornybar energi og det «grønne skiftet» 



- Utvikle bedre og flere tilbud innen tradisjonelt landbruk og HMS. Vi bør ta en ledende rolle i den omstilling som må gjøres i 

forbindelse med nye krav i storfeproduksjon. I en situasjon med vedvarende høge priser på innsatsfaktorer, som for 

eksempel kunstgjødsel, bør også den agronomiske kunnskapen vi har, være attraktiv for å få en bedre agronomi, og dermed 

bedre økonomi i den enkeltes gårdsdrift. 

For Landbrukstjenester Nordvest vil det å fortsatt framstå som en profesjonell aktør i arbeidskraftsformidling til landbruket, bli enda 

viktigere. Samfunnet setter stadig større krav til ryddige og gode arbeidsforhold i bransjen. Der kan vi framstå som attraktiv, både 

for gårdbrukere og arbeidstakere. Det vil også kunne gi oss muligheter for å samle Møre og Romsdal innen landbrukstjenester.  

Forretningsstrategi 

Landbruk Nordvest er et samvirkeforetak. Innenfor våre kjerneområder, vil vår strategi være å levere råd og tjenester med høy 
kvalitet. Utenfor kjerneområdene, vil vi ha en mer kommersiell tilnærming med størst mulig inntjening som mål. 
I vårt arbeid legger vi stor vekt på å framstå som en uavhengig aktør som gir våre anbefalinger på et fritt grunnlag. 

Tilknytning NLR og NLT 

Landbruk Nordvest er medlem av Norske landbrukstjenester (NLT) og deltar som aktiv part i det samarbeidet som skjer der. NLT 

har en rekke større og mindre tjenestelag (avløserlag) som medlemmer, og har som sin visjon; «Rett vikar til rett tid». Gjennom NLT 

har vi tilgang til en rekke ordninger som senker kostnadene for Landbruk Nordvest som sådan, men også direkte for våre 

medlemmer og kunder. 

Landbruk Nordvest er også medlem av Norsk Landbruksrådgiving (NLR). NLR består av 10 regionale foretak som driver med 

rådgiving til gårdbrukere. Landbruk Nordvest er den eneste som er medlem av både NLR og NLT. NLR-enhetene har et tett 

samarbeid om merkevarebygging, faglige forhold, IKT-løsninger og kontakt mot nasjonale organisasjoner. Det skjer gjennom 

utstrakt bruk av samarbeidsfora og -organer på alle nivå.   

Bærekraftsmålene 

FNs bærekraftsmål er viktige parametre for all virksomhet, og også noe som Landbruk Nordvest må forholde seg til. I vår 

virksomhet vil stort sett alle de 17 bærekraftsmålene være relevante. Men gitt den virksomheten vi driver, er bærekraftsmål knyttet 

til mat, helse, rein energi, anstendig arbeid og stoppe klimaendringene viktige. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Strategiarbeidet som er gjennomført 

Landbruk Nordvest sin forrige strategiplan, gjaldt for årene 2017-2020. Årsmøtet i 2021 vedtok å forlenge denne planen med ett år, 

pga pågående pandemi og ny ledelse av bedriften. Styret vedtok vinteren 2021 å bruke selskapet Steg for Steg AS, som rådgiver i 

en ny strategiprosess. 

 

Styret og ledergruppa har sammen fulgt prosessen hele veien. Tillitsvalgt for de ansatte har deltatt på alle samlinger. En viktig 

forutsetning for et vellykket strategiarbeid er involvering fra eiere og ansatte. Det er gjennomført eiermøter i alle regioner, og innspill 

fra disse er tatt hensyn til i det ferdige strategidokumentet. Det er videre gjennomført en samling for ansatte i bedriften, og ansatte 

har også hatt mulighet til å gi innspill digitalt. Det har vært en bred, godt forankret prosess, hvor alle er gitt mulighet til å bidra i 

arbeidet. 

 

Nøkkeltall for utvikling i organisasjonen  

 

Omsetning for 2021 er rapporterte resultat fra regnskap og 

årsmelding. Tallene for 2023 og 2025 gjenspeiler de 

økonomiske målsetningene som ligger i strategiplanen 

 

 2021 2023 2025 

Omsetning, inkl. tilknytta 
områder 

71.353.000 77.000.000 85.600.000 

Resultat 175.000 500.000 500.000 

Egenkapital, % 25,3 25 25 

Eiere: antall/oppslutning 1338/65% 1350/68% 1350/72% 

 

Kommentar EK 

Utvikling av tilknytta næringer krever investeringer og skal gi økt omsetning. I et slikt bilde vil målsettingen om stabil 

egenkapitalandel være en ambisiøs målsetning. 

 

 

«Vi vil oppleve færre og større enheter i landbruket med mer sammensatt behov» 

(Fra første strategisamling) 

 

[Siter kilden din her.] 



 

 

 

 

HOVEDOMRÅDER 

 

 

Organisasjon 

Kompetanse 

Marked 

 Nye Næringer 

 

 



ORGANISASJON                                                                                                                                                                     

Overordna mål: 72 % oppslutning blant bønder i vårt område 

Landbruk Nordvest er en samvirkeorganisasjon med stor bredde. 

Vår suksess er avhengig av motiverte ansatte som leverer tjenester og rådgivning med høy kvalitet som markedet etterspør, og vil 

betale for. Vi vil være en ambisiøs aktør i vår bransje for å skape størst mulig bondenytte. For å innfri ambisjonene må vi ha en 

organisasjon med sunn økonomi og utviklingskraft. Vi trenger også aktive eiere som engasjerer seg i organisasjonen, for å drive 

den framover. 

Mål Strategi Tiltak 

 
Sykefravær under 3% 

- Landbruk Nordvest vil være en organisasjon der ansatte trives 
og har sterk tilhørighet 

- God HMS opplæring for avløsere 
- Motiverende arbeidsoppgaver  

- Etablere rutine for oppfølging av nyansatte 
- Fastsatt plan for personaloppfølging  
- Gjennomføre kurs i HMS  
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 

Minst 70% fakturerbar 
tid  
 

- Være bevisste på effektiv tidsbruk 
- Effektiv metodikk og effektive verktøy 

- Etablere tidsbudsjett sett i sammenheng med 
mål om fakturerbar tid 

- Etablere verktøy for å måle faktureringsgrad 

 
 
Årlig forbedring i 
medarbeidertilfredshet 
   

- Tydelig ansvarsfordeling og aktiv organisasjonsutvikling 
- Bedre samspillet mellom avdelingene og ta ut synergier 
- Skape vi-følelse og gjøre hverandre gode 
- Framstå som én enhet 
- Bedre samhold og arbeidsmiljø 
- Øke endringsviljen i organisasjonen 

- Gjennomføre lederutviklingsprogram    
- Gjennomføre internt arbeid med 

organisasjonskultur 
- Etablere felles arenaer for samhandling, 

erfaringsdeling og informasjon 
- Gjennomføre effektive beslutningsprosesser   

 
72 % 
medlemsoppslutning 
blant bønder i vårt 
område 

- Synliggjøre hva organisasjonen kan tilby 
- Være en organisasjon med åpen dør 
- Bidra til helhetlig rådgivning 
- Være et selskap med ambisjoner 
- Skape bevissthet om medlemskapet  
- Levende medlemsorganisasjon  

- Etablere felles kommunikasjon utad 
- Facebook, Instagram, andre media.  
- Utvikle samarbeid videre med Nortura, FK, 

TINE, Landbruksforvaltningen, faglag og 
andre deler av NLT/NLR 

- Gjennomgå medlemsorganisasjon 

 
Etablere mål for 
bærekraft  

- Ivareta bærekraftmål 
- Ha kunnskap til å delta aktivt i det grønne skiftet 
- Forbedre omdømme ved å være serviceorientert og faglig 

oppdatert, fremtidsrettet og tilpasningsdyktig  

- Velge våre mål og gi dem innhold 
- Kommunisere vår rolle aktivt 
 

«Det er viktig å legge vekt på godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt» (Innspill fra 

avløsere og landbruksvikarer) 

 



MARKED 

Overordna mål: Øke salget med 20%   «Alle ansatte får komme på kurs i salg og salgsmetodikk» (fra 2. samling for strategigruppa)  

Landbruket er og vil være vårt hovedmarked, men dette markedet endrer seg raskt på mange vis. Strukturen er i en dynamisk omveltning mot 

færre og større bruk. Økonomien er svært pressa og arbeidsdagene lange. Bønder er allsidige og ser seg om etter nye bein å stå på. Vi møter 

nå også et uforutsigbart globalt matmarked. Vår målsetting er å endre oss like raskt, se de trendene som gjør seg gjeldende og gi bonden 

utvidede muligheter gjennom det vi kan tilby.  

Mål Strategi Tiltak 

Alle næringsdrivende 
innen landbruk i vårt 
område skal kjenne våre 
tilbud 

- Tilstedeværelse i hele fylket 
- Legge vekt på synlighet 
- Kommunisere våre tilbud 
  

- Delta på, og arrangere landbruksmøter 
- Lage årlig kommunikasjonsplan (sosiale media, 

hjemmeside, publisere fagartikler, epost) 

 
 
 
 
 
 
Økt salg med 20%  
 
 
 

- Gode, relevante rådgivingsprodukt og 
tjenester til bonden 

- Øke salgskompetansen i hele 
organisasjonen og spisset markedsføring 

- Utnytte eksisterende kompetanse mot nye 
kundegrupper 

- Utnytte kontakt og rådgiving til mersalg 
- Ha høy kompetanse på de områdene som 

skal tilbys 
- Initiere dialog med andre tjenestelag i vårt 

område 

- Etablere produktpakker  
- Arrangere egne samlinger med salgskompetanse og 

holdninger til salg som tema 
- Kartlegge nye kundegrupper og utvikle 

rådgivingstilbud/kurs 
- Tilpasse bemanning etter omsetning 
- Alle ansatte har ansvar for å «selge inn» andre tjenester 

ved kontakt med medlem 
- Aktivt legge til rette for ansatte til å delta på kurs  
- Info på hjemmeside, m.m. om tilbud og priser 
 

 
Øke 
medlemstilfredsheten år 
for år  

- Dekke eiernes behov for tjenester 
- Synliggjøre våre tjenester  
- Kontinuerlig oppdatering om 

velferdsordninger og regelverk rundt lønn og 
fakturering 

 

- Etablere digitalisert HMS-system for eiere og ansatte 
- Gjennomføre medlemsundersøkelse jevnlig 
- Ha god beredskap på plass 
- Ha godt fungerende administrasjon og vaktordning 
- Etablere flere avløser-ringer 

 
Alle kan bruke 
CRM/planleggingsverktøy 
 

- Ha gode brukervennlige, digitale verktøy 
- Gjøre det tilgjengelig for bonden der det er 

relevant og skaper bondenytte 

- Påvirke NLT og NLR sentralt 
- Ta i bruk CRM-verktøy for å segmentere kundemasse for å 

spisse markedsføring 
 



KOMPETANSE 

 

Overordna mål: Ha etterspurt kompetanse det er betalingsvilje for 

Grunnmuren i Landbruk Nordvest er kunnskapen til våre ansatte. Gjennom strategiprosessen har det blitt enda mer tydelig for oss at vi har en 

høy faglig standard både i å utføre tjenester og utøve rådgivning. Så raskt som landbruket endrer seg nå, er det helt nødvendig for oss at denne 

grunnmuren får anledning til å utvikle seg. Det blir en hovedoppgave for organisasjonen å gi ansatte muligheten til å skaffe seg ny kunnskap og 

kompetanse som gir landbruket konkurransefortrinn og organisasjonen Landbruk Nordvest konkurranseevne.  

 

Mål Strategi Tiltak 

 
 
 
Ha spisskompetanse 
på satsingsområdene 
våre 

- Ivareta, spisse og videreutvikle kompetansen i organisasjonen 
- Ha klar oversikt over kompetanse og fagansvarsfordeling i 

organisasjonen og framtidige behov  
- Utnytte kompetansen i NLT og NLR og andre 

landbruksorganisasjoner/landbruksforvaltning 
- Ha kunnskap om teknologiske utviklinger og trender 
- Fremme kompetanse på intern prosjektledelse 
- Skape motivasjon for kompetanseheving 
- Være en attraktiv arbeidsgiver 

- Kompetanseutviklingsplan for ansatte 
- Skaffe oversikt over behovet og oppfordre til 

videreutdanning eller kurs  
- Bruke medarbeidersamtale og personalmøter til 

å tydeliggjøre faglig retning 
- Avsatte faste timer ukentlig til faglig oppdatering  
- Overlappende rekruttering 
- Etablere personlig utviklingsløp i organisasjonen 

 
 
 
Redusere turnover for 
avløsere  
 

- Aktivt tilby kurs, videreutdanning og sertifisering innen 
maskiner, faglige temaer og teknikk/data 

- Legge til rette for løpende erfaringsutveksling og overlapping 
- Sikre rekruttering 
- Være aktive inn mot NLT og andre organisasjoner for å fremme 

bedre velferdsordninger for bonden 

- Skaffe oversikt over behovet og oppfordre til 
videreutdanning eller kurs 

- Etablere arenaer for erfaringsdeling  
- Inngå samarbeid/dialog med ungdomsskoler og 

landbruksskoler, samt høgskoler 
- Konkurransedyktig lønn til avløsere 

Nullvisjon på 
arbeidsulykker 

- Tilstrekkelig kunnskap innen HMS for ansatte og medlemmer - Gjennomføre HMS-kurs, avløserkurs, andre 
landbruksrelaterte kurs 

 
20% økt omsetning på 
kurs og arrangement 
 

- Øke kompetanse for medlemmer  
- Tilby kurs innen maskiner, faglige temaer og teknikk/data 
 

- Jobbe for at Mentorordninga for gardbrukere 
skal bestå 

- Etablere arenaer for sosial og faglig input 
(erfaringsgrupper) 

- Lage årlig plan for faglige kurstilbud for 
medlemmer 

«Kunnskapen er plattformen vår» (fra samling for ansatte) 

 



TILKNYTTA OMRÅDER  

Overordna mål: 5 mill. i omsetning 

Landbruket ser seg om etter nye måter å bruke sine ressurser på, som kan gi større inntjening og gjøre garden mer robust. Landbruk Nordvest 

inntar en aktiv holdning for å bidra til dette på flere felt. Vi vil følge bonden inn i nye forretningsområder gjennom kunnskapsutvikling og 

tjenestetilbud. Slik går bondenytte og organisasjonsutvikling hånd i hånd. Vi ønsker spesielt å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet og spisse vår 

kompetanse i tråd med det.  

Mål Strategi Tiltak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 mill. i omsetning på 
sirkulær økonomi 
 
 
 
 

- Være ledende i NLR på fagområdet biorest 
og biogass 

- Prioritere faglig utvikling 

- Etablere kapasitet for å utvikle fagområdet og betjene 
markedet 

- Utføre lokale forsøk med temaet  
- Ha rådgivningstilbud ved planer og etablering av 

gårdsanlegg 

- Ha kompetanse på fagområdet klima og 
fornybar energi 

- Etablere kapasitet for å utvikle fagområdet og betjene 
markedet 

- Tilby rådgivning på solcelleanlegg og vindmøller 

Gjødsel: 
- Nyttiggjøre seg restavfall/biomasse fra 

oppdrettsnæringen til jordforbedring hos 
våre medlemmer 

Fôr: 
- Bidra til å utvikle lokalt fôr  
- Koble bonden med aktører innen energi 

eller oppdrettsnæring  
- Ivareta bondens interesser (kontrakt, 

økonomi, jordfaglige, praktisk handtering 

Gjødsel: 
- Utføre forsøksarbeid lokalt med fiskeavfall som gjødsel.  
- Initiere samarbeid med oppdrettsnæring om 

produktutvikling  
- Hente finansiell støtte fra oppdrettsnæringa for 

produktutvikling og forsøksarbeid   
Fôr:  
- Teste ut mulige proteinvekster til fôrandel til fiskefôr. 
- Initiere til samarbeid med oppdrettsnæring   
 

2 mill. i økt omsetning 
innenfor nye 
forretningsområder 

- Bistå bonden som aktør inn i nye 
forretningsområder (entreprenørvirksomhet, 
utlønning, bygdeservice etc.) 

- Ivareta relasjon til offentlig forvaltning for å sikre regelverk 
som ivaretar vår virksomhet 

- Markedsføre tjenester vi kan tilby 

Bli opplæringskontor for 
lærlinger  

- Selge seg inn til offentlige beslutningstakere 
- Synliggjøre intern kompetanse 
- Kontakt mot vidaregåande skole og 

lærlingbedrifter (gårdbrukere)  

- Utarbeide grunnlagsmateriale for innsalg 
- Gjennomføre prosess med beslutningstakere 
 

«Vi må se forretningsmulighetene før andre gjør det» (1. samling for strategigruppa) 

 



EVALUERING OG OPPFØLGING 

 

En strategiplan er et godt arbeidsverktøy for administrasjonen og et godt styringsverktøy for styret. En forutsetning for dette, er at den blir brukt. 

Alle må ta ansvar for å gjøre strategiplanen til et levende dokument i organisasjonen. På den måten kan også målene i planen lettere bli nådd. 

En strategiplan skal stimulere til utvikling både for organisasjon og ansatte. Den gir retning og setter mål. Underveis må vi sjekke at vi er på 

riktig kurs for å nå de mål vi har satt oss, at vi gjennomfører det vi har bestemt.  

Evaluering og justering er en viktig del av et dynamisk strategiarbeid. Her har styret et særskilt ansvar. Å tenke strategi er ikke noe en gjør bare 

hvert 3-4. år. Det må vi ha med oss hele tida.  Noe blir som vi trodde, men mye blir endra underveis. Forutsetninger, marked og rammevilkår 

endrer seg hele tida, og påvirker vår strategiske tenkning og Landbruk Nordvest med den. 

Ledelsen i Landbruk Nordvest har et helhetlig ansvar for å gjennomføre de strategier og tiltak som skal til for å nå målene i planen. Styrets rolle 

er mer å påse at kursen som er staka ut blir fulgt, og at målene i planen nås. For å sikre dette er det nyttig å etablere en rapporteringsrutine 

gjennom året, der strategiplanen blir på kartet. 

 

 

 

 

 
«Det er et lederansvar å:  

• ta fram strategiplanen og bruke den 

• legge til rette for gjennomføring av tiltak» 

(Fra samling for ansatte) 

 

 

[Siter kilden din her.] 


