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Landbrukstjenester Akershus  

Rett vikar til rett tid 
 

 

 

Det første avløserlaget i Akershus ble startet i 1983. Etter flere fusjoner ble det ett lag, 

Landbrukstjenester Akershus (LTA). Landbrukstjenester Akershus har 

arbeidsgiveransvaret for alle ansatte. LTA administrer landbruksvikarordningen. 

Medlemmer er de som er berettiget produksjonstilskudd og er bruker av laget. 

Arbeidskraften er selve grunnsteinen i LTA. Landbrukstjenester Akershus er et SA, 

styrt av et styre med årsmøtet som høyeste organ. 

 

 
VISJON - HOVEDMÅL: 

• LTA skal arbeide for at medlemmer får tjenester av høy kvalitet, først og fremst for å 

dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft. 

• Tilby medlemmene og andre næringsdrivende lønningstjenester og administrative 

tjenester. 

• Ha ansatte med høy kompetanse på sine fagområder. 

• Ha et økonomisk fundament for videre framtidig drift av selskapet. 
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MÅL -MEDLEMMER:  

• Skaffe arbeidskraft til medlemmene 

• Sikre gode rutiner for lønning- og administrative tjenester 

• Skape trivsel og trygghet i næringa 

• Høy kvalitet på tjenester 

• Arbeide for at oppdragsgiverne er gode arbeidsledere for ansatte 

• Tilby tjenester som medlemmene har ønske og behov for 

• Beredskapsordning 

• Markedsføring 

 

 

MÅL -ANSATTE: 

• Høyere status på yrket 

• Attraktiv arbeidsplass 

• God rekruttering 

• Godt arbeidsmiljø, sikkerhet og HMS arbeid 

• Kompetanseheving hos ansatte 

• God personalforvaltning 

• Trygghet i stillingen 

• Tilnærmet like betingelser som andre ansatte i samfunnet 

• Verneombud og ansattes representant i styret 

 

 

MÅL -ØKONOMI: 

• Opprettholde omsetningen i laget 

• Kostnadseffektive tjenester 

• Trygg økonomi med god egenkapital, minst 10% av omsetningen 

• God økonomistyring i laget 

• Markedsføre tjenester til andre næringsdrivende 

 

 

MÅL -ORGANISASJON/ADMINISTRASJON/LEDELSE: 

• Felles forsikringsordning 

• Hjemmeside 

• Internkontroll 

• Veiledning i forskrifter og lover 

• Lønn, regnskap og fakturering 

• Arbeidsgiveransvar  

• Minimum 2 x 100 % stillinger i 

administrasjonen  

• Være gode arbeidsledere for ansatte 

• Samarbeidspartnere: 

Landbruksrådgivning HMS.  

NHO Mat og drikke 

• Myndigheter vi må forholde oss til: 

Kommunene, Fylkesmannen, 

Skattemyndighetene, 

Arbeidstilsynet, Politiet (i 

utlendingssaker) NAV 

• Være medlem i Norske 

Landbrukstjenester og bygge på 

deres verdier 

• Konkurrenter: Regnskapskontor, 

andre vikarbyrå, private aktører

 

 

 

PLANENS VARIGHET  

Tas opp til gjennomgang hvert år. 

Planen skal gjelde for 2019-2023.

 


