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Strategiplan for Landbruk Nordvest SA 2017 – 2020 

− Å komme sammen er begynnelsen 

− Å holde sammen er framgang 

− Å arbeide sammen er suksess 

LNV er en regional medlemsorganisasjon, et SA, som er knyttet opp mot to 

landsomfattende organisasjoner – NLT og NLR. 

• NLR er en landsdekkende medlemsorganisasjon for selvstendige økonomiske 

og juridiske regionale medlemsorganisasjoner 

• NLT er en landsdekkende medlemsorganisasjon for medlemsorganisasjoner 

som har til formål å formidle eller leie ut arbeidskraft, administrere 

samarbeidstiltak, eller tilby andre landbruksrelaterte tjenester 

Landbruk Nordvest er bondens førstevalg i Møre og Romsdal og går foran i arbeidet 
med samordna rådgiving.   
 
Årsmøtevedtak fra 2015 og 2016 om «samling av Møre og Romsdal» 
gjelder fortsatt. 
 

I. Visjon 

Levende kunnskap – levende landbruk 

II. Virksomhetside 

LNV kal levere et helhetlig rådgivings- og tjenestetilbud tilpasset kundene og 

landbruksnæringas behov 

III. Verdigrunnlag 

• Uavhengig 

• Handlekraftig 

• Nær 

 

IV. Innsatsområde rådgiving 

All rådgiving skal gi nytte for medlemmene, ved at: 

• LNV skal yte god og effektiv rådgiving 

• LNV skal tilby rådgiving på alle fagområder 

• LNV skal tilby relevante verktøy som er lett å ta i bruk 

• LNV skal ha rådgivere som er best på våre fagområder 
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V. Innsatsområde humankapital 

Humankapitalen er organisasjonens viktigste ressurs og skal videreutvikles, ved at: 

• LNV skal ha god og profesjonell ledelse 

• LNV skal ha gode administrative arbeidsverktøy 

• LNV skal ha en bevisst, sunn og anerkjennende kultur 

• LNV skal være en attraktiv arbeidsgiver 

• LNV skal ha rådgivere som er gode formidlere 

 

VI. Innsatsområde Marked og salg 

Tilbudet av rådgiving og tjenester fra LNV skal være godt kjent i regionen, ved at: 

• Alle bønder i Møre og Romsdal skal kjenne til LNV og våre tjenester 

• LNV skal ha årlige målinger av kundetilfredshet 

• Medarbeiderne skal føle seg trygge i rolla som selger og opptre profesjonelt 

overfor medlemmene og kundene 

 

VII. Kommunikasjon 

LNV skal ha tydelig identitet med felles profilering og enhetlig opptreden, ved at: 

• LNV skal ha god kommunikasjon i alle ledd 

• LNV skal framstå som en samlet organisasjon i regionen 

• LNV skal posisjonere seg som viktig samarbeidsaktør og framstå med tillit 

overfor medlemmer, kunder og samarbeidspartnere 

 

VIII. Økonomi 

LNV skal ha en bærekraftig økonomi, ved at: 

• LNV skal ha en likviditet som sikrer minimum lønnsutbetaling og drift i 3 mnd  

• LNV skal arbeide politisk for å øke støtten fra avtalepartene for å trygge 

grunnfinansieringen 

• LNV skal øke salg av rådgivingstjenester med 20 % i planperioden 

• LNV skal delta i prosjektarbeid som er til nytte og styrker økonomien 

 

IX. Organisasjon 

LNV skal være en attraktiv medlemsorganisasjon, ved at: 

• LNV skal ha aktivt eierskap og aktivt medlemsarbeid 
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• LNV skal være en effektiv organisasjon med godt fungerende strukturer og 

systemer 

• LNV skal samarbeide tett med andre organisasjoner 

• LNV skal levere et helhetlig tilbud i Møre og Romsdal 

 

Kommunikasjonsstrategi for Landbruk Nordvest SA, 
oppdatert 31.8.2017, styresak 21/17. 

  

Kommunikasjonsstrategien er forankret i felles kommunikasjonsstrategi for alle 
regioner og sentralleddet i Norsk Landbruksrådgiving. Den ble opprinnelig 
utviklet av ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra regionene og 
sentralleddet. Dokumentet er behandlet i DL-forum, i SL-forum og i NLR-
styret.  Dokumentet er for LNV SA et tillegg til vedtatt strategiplan 2017-2020, 
utdyper innsatsområdet kommunikasjon og legges fram som vedtakssak under 
styremøte 4/2017.  

  

I. Strategiske mål   
Kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan. Det er 
hensiktsmessig at Landbruk Nordvest utarbeider egen kommunikasjonsstrategi 
som bygger på overordna strategiplan:   

• Landbruk Nordvest (LNV) skal ha tydelig identitet med felles 
profilering og enhetlig opptreden 

Delmål:  

• LNV skal ha god kommunikasjon i alle ledd   

• LNV skal framstå som en samlet organisasjon   

• LNV skal posisjonere seg som en viktig samarbeidsaktør og framstå 
med tillit overfor medlemmer, kunder og samarbeidspartnere 
  

På bakgrunn av dette formuleres følgende strategiske mål for kommunikasjon:   

• Vår kommunikasjon skal ha et tydelig budskap og vise vår aktivitet, 
kunnskap og kompetanse  

• Medlemmene skal se verdien av organisasjonen  

• Potensielle medlemmer skal få lyst til å bli medlem  

• Bevilgende myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig 
skal se betydningen av LNV SA  

• Vår internkommunikasjon skal være preget av vennlighet og respekt  

• Vi skal ha en kostnadseffektiv bruk av informasjonsressursene  

• Profilering og markedsføring skal gjennomføres i henhold til en felles 
designmanual  
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II. Ekstern kommunikasjon  
Målgruppene her er medlemmer, potensielle medlemmer, bevilgende 
myndigheter, samarbeidspartnere, bedrifter, skoler/universitet, presse og 
samfunnet for øvrig.   
  

Kommunikasjonskanaler  

LNV SA bruker i dag mange ulike kommunikasjonskanaler:    

• Direkte kontakt med gårdbrukere ved gårdsbesøk, fagmøter, 
markvandringer og markdager er den viktigste kommunikasjonskanalen  

• Nyhetsbrev brukes aktivt ved utsending av faginformasjon    

• Nettsidene har fått et betydelig løft siste år, der det publiseres både 
fagartikler og nyhetssaker   

• Sosiale medier (i første rekke snakker vi her om Facebook) brukes i en viss 
utstrekning. Saker fra nettsiden publiseres, samt at saker fra andre media 
deles.  Andre sosiale medier (Instagram, Snap Chat med flere) brukes i 
liten grad   

• E-post benyttes i stor utstrekning til kommunikasjon både internt og 
eksternt 

• Telefon er, på linje med e-post, en veldig viktig kommunikasjonskanal for 
organisasjonen 

• Stands brukes på messer og store arrangementer   

• Vi deler fagstoff regioner imellom, mellom regioner og sentralleddet og 
med relevante fagtidsskrift og-miljø 

• CRM verktøyet Superoffice (SO) er også et viktig kommunikasjonsverktøy 
mot medlemmer, kunder og samhandlende aktører (CRM betyr medlems- 
og kundeoppfølging og behandling) 

  

Nyhetsbrev  

Organisasjonen sender ut et stort antall nyhetsbrev i ulike former, slik som 
vekstmeldinger, vekstnytt, planteposter, "Den gode hjelper" m.m. Nyhetsbrevene 
er den viktigste kommunikasjonsplattformen mellom region og medlem i 
vekstsesongen. Utenfor vekstsesong kan de være en viktig kanal for å spre 
informasjon om kurs og arrangement. Nyhetsbrevene og nettsidene supplerer 
hverandre.   

 

Emarketeer har for mange blitt et foretrukket verktøy for produksjon og 
distribusjon av nyhetsbrev. Løsningen sikrer en enhetlig utforming, som ved rett 
oppsett kan vises på samtlige skjermer (responsivt oppsett). Emarketeer gjør det 
mulig å lese av trafikkdata og visningsstatistikk, en mulighet som i større grad bør 
brukes. 
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En kobling mellom SuperOffice (SO) og Emarketeer vil forenkle arbeidet vårt.   

Tiltak for nyhetsbrev:   

• Lage felles mal for enhetlige nyhetsbrev med tydelig avsenderprofil. 
Nyhetsbrevene skal være leservennlige, korte og konsise med 
innholdsfortegnelse. Lengre artikler kan legges ut på hjemmesiden og 
lenkes til nyhetsbrevet  

• Sette opp en utgivelsesplan som tilpasses årstid og kultur  

• Bruke åpningsstatistikk og trafikkmålinger som verktøy til å forbedre 
informasjonsutsendingen til medlemmer (anbefaling)   

• Se sammenhengen mellom det som publiseres på nettsider og det som 
sendes i nyhetsbrev  

• Arbeide for kobling mellom SO og Emarketeer   
  

Sosiale medier  

Det finnes mange typer sosiale medier. Facebook er pr dato den viktigste kanalen, 
hvor man når flest mulig. Her kan man kommunisere med både medlemmer, 
potensielle medlemmer og andre samfunnsgrupper.   

Facebook kan brukes til å genere trafikk inn på egne nettsider, gjennom posting 
/fremming av nyhetssaker, fagartikler og arrangement.   

 

Facebook gir en god mulighet til å vise fram bredden i organisasjonen. En typisk 
situasjon fra et forsøksfelt eller en rådgivingssituasjon kan bli en god post med et 
bredt nedslagsfelt.   

 

Andre sosiale medier kan vurderes etter hvert som man blir god på en kanal. I 
første omgang er innsatsen konsentrert rundt Facebook, for å kunne mestre dette 
på et godt nivå.   

 

Profileringsartikler  
Med profileringsartikler mener vi profileringstøy, roll-ups og bannere, materiell 
som brukes på utstillinger og messer, materiell som brukes til merking av kjøretøy 
og forsøksfelt etc.  Det er viktig at profileringstøy og arbeidstøy blir brukt hver 
gang en ansatt skal representere bedriften.   

  

Messedeltagelse/Stands  
På messer er det viktig at vi har utformet vår stand slik at den skaper oppsikt og 
vekker deltakernes interesse.   

Tiltak for messer/stands:  

• Lage en manual/huskeliste for messedeltakelse  
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• Ikle seg profileringstøy når ansatte står på stand  
 

Medlemsblad  

Flere enheter publiserer egne medlemsblad. Et bra medlemsblad viser bredden i 
organisasjonen overfor medlemmer, bevilgende myndigheter og 
samarbeidspartnere.  Vårt medlemsblad, Ringreven, står seg godt og blir 
videreført.  

 

Presse  
I tillegg til egne medlemsblader er fagpresse, dagspresse, lokalpresse, radio og TV 
gode kanaler for å vise fram LNVs aktivitet og kompetanse. Det er lurt å holde 
kontakt med utvalgte journalister og invitere disse på arrangementer og lignende. 
Mange presseorganer henvender seg også, kanskje særlig i agurktiden 
sommerstid. Alle bør svare positivt på henvendelser fra journalister og stille opp 
på intervju.  

   

Organisasjonsspalten i Bondebladet er en kanal som når mange medlemmer, 
potensielle medlemmer, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. 
Veksttorget i Nationen er viktig for å synliggjøre og profilere rådgivere og 
rådgivingsenheter over hele landet, samt kompetansen disse innehar. Skriving av 
fagartikler i regionale fagblad som Bondevennen og Landbrukstidende, samt 
nasjonale fagblader som Buskap, Gartneryrket, Norsk Frukt og Bær med flere 
synliggjør kompetansen i organisasjonen på en god måte.  

  

Tiltak for presse:  

• Svare positivt på alle henvendelser fra journalister  

• Konferere med kolleger i vanskelige og/eller potensielt kontroversielle 
temaer  

• Synliggjøre organisasjonen i Veksttorget og organisasjonsspalten i 
Bondebladet  

• Skrive fagartikler til fagblader  
 

III. Intern kommunikasjon  
Med internkommunikasjon menes kommunikasjon mellom ansatte i våre 
paraplyorganisasjoner NLR og NLT og internt i LNV. I og med at NLT ikke har et 
intranett, er denne kommunikasjonsstrategien avgrenset til å gjelde 
kommunikasjon mellom enheter i NLR (regioner og sentralledd). Det er viktig at 
en i denne kommunikasjonen viser respekt for den organisasjonsmodellen som er 
valgt.   

Kommunikasjonsformen i internkommunikasjonen skal preges av bevisste, 
positive holdninger og vennlig ordlyd når vi snakker om, til og med hverandre.   
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Kommunikasjonskanaler  

Det brukes per i dag følgende kommunikasjonskanaler for 
internkommunikasjon:   

• Intranett / Yammer  

• Nyhetsbrev fra fagkoordinator / Vi i NLR  

• Skype  

• Telefon  

• E-post  

• Fysiske møter  
  

Intranett / Yammer  
Intranettet bygges stadig ut og skal ta hånd om den interne kommunikasjonen i 
organisasjonen. Yammer har blitt en integrert del av Sharepoint-løsningen, og er 
ment som et diskusjons- og delingsverktøy.  Intranettet er bygget opp av rom hvor 
tilgangen kan styres, slik at informasjonen kan styres mot rette vedkommende. 
Intranettet skal inneholde all viktig informasjon som sendes ut fra sentralleddet 
til enhetene, men kan også inneholde informasjon som enhetene mener det er 
viktig at hele organisasjonen er kjent med.   

 

Etiske retningslinjer for Landbruk Nordvest SA: Oppdatert 

31.8.2017, styresak 20/17. 

1. Generelt 

Landbruk Nordvest (LNV) består av åtte avdelinger i Møre og Romsdal. Vi leverer helhetlig, 

kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving og tjenester tilpasset landbruksnæringas behov i 

regionen.  

2. Om retningslinjene 

Som ansatt og tillitsvalgt i LNV arbeider vi med saker av stor betydning for medlemmene og 

for samfunnet. For å lykkes, må vår opptreden være slik at vi har troverdighet, tillit og 

respekt både hos våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere.  

Formålet med retningslinjene er å klargjøre LNVs forventninger til personlig adferd, slik at 

du kan utføre ditt arbeid og skjøtte ditt tillitsverv på en etisk forsvarlig måte. Som 

medarbeider/tillitsvalgt i LNV skal du føle deg trygg på at LNV støtter og forsvarer deg når 

du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene. 

3. Omfang og ansvar 

Disse retningslinjene gjelder for LNVs medarbeidere og tillitsvalgte på alle nivåer inkludert 

midlertidig ansatte og innleid personell. 
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Alle som er omfattet av de etiske retningslinjene skal gjøre seg kjent med dem og medvirke til 

at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar og skal fremstå som gode rollemodeller. LNVs 

ansatte og tillitsvalgte skal ha et bevisst forhold til hvordan deres adferd kan påvirke tilliten 

til LNV. 

Retningslinjene uttrykker LNVs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke 

uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Det kreves god 

dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i 

tvil, ta kontakt med din nærmeste leder. 

4. Grunnleggende forventninger 

• Du er kjent med LNVs verdier og legger dem til grunn for ditt arbeid 
• Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet 
• Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til LNV 
• Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og 

respekt 
• Du er bevisst på etiske problemstillinger i næringslivet, herunder 

menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon  

 

5. Personlig adferd 

Du skal bidra til at LNV har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og 

toleranse. 

6. Diskriminering 

LNV aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd 

overfor kolleger eller andre du forholder deg til som LNV-ansatt og -tillitsvalgt. 

7. Rusmidler 

Du er forsiktig i din omgang med rusmidler i LNV-sammenheng og er ikke ruspåvirket i 

arbeidstiden eller når du representerer LNV. Du skal ta hensyn til kolleger som ikke drikker 

alkohol.  

8. Konfidensialitet 

Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt 

taushetsplikt. Du behandler informasjon du får kjennskap til i ditt arbeidsforhold som 

konfidensiell, når du burde forstå at videreformidling til utenforstående kan skade LNV. 

9. LNVs eiendeler 

LNVs utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til 

arbeidsrelaterte formål. Det forventes at de ansatte forholder seg til de enhver tid gjeldende 

retningslinjer for bruk av elektroniske verktøy m.m. 
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10. Reiser, arrangementer m.m. 

LNV-medarbeidere og -tillitsvalgte forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når 

de er på tjenestereiser, kurs og andre arrangementer. I nasjonale og internasjonale 

sammenhenger er vi bevisst hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som 

ivaretar tilliten til LNV.  

11. Miljø 

Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet.  

12.  Sosiale medier 

LNV-ansatte og -tillitsvalgte oppfordres til å gjøre seg kjent med nye kommunikasjonskanaler 

som sosiale medier.  De etiske retningslinjene omfatter også opptreden i slike fora. 

13.  Integritet og mulige interessekonflikter 
 

• Integritet og habilitet 

LNV tar avstand fra alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke 

forekommer. 

Oppstår det tvil om din uavhengighet, kontakter du leder. 

Som medarbeider og tillitsvalgt i LNV skal du ikke behandle en sak eller søke å påvirke en 

avgjørelse, dersom det foreligger forhold som kan svekke tilliten til din uavhengighet. 

I ditt arbeid skal du ikke motta eller søke å oppnå fordeler for deg selv eller nærstående 

personer, som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade LNVs interesse eller 

omdømme. Du skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for dine tjenester. Du sier 

nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn 

i funksjonen du utfører for LNV. 

Du skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for 

mottaker, eller som kan så tvil om mottakers integritet eller LNVs omdømme. 

• Styreverv, politiske verv, bijobber og betalte oppdrag 

Alle styreverv, bijobber eller betalte oppdrag utenfor LNV skal klareres med nærmeste 

overordnede på forhånd.  

Honorar for foredrag eller andre oppdrag LNVs ansatte påtar seg som del av sitt arbeid i 

LNV, skal tilfalle arbeidsgiver. Ansatte som er oppnevnt i offentlige råd og utvalg, mottar 

godtgjørelse etter gjeldende regler. 

 

LNV-ansatte har anledning til å påta seg tillitsverv (betalt/ubetalt) i tillegg til arbeidet i LNV. 

Alle verv som kan komme i konflikt med arbeidet i LNV, skal avklares med nærmeste leder. 

Dette gjelder også verv man blir forespurt om gjennom sin ansettelse i LNV.  
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Åpenhetsprinsippet er et overordna prinsipp som kommer til anvendelse i slike 

sammenhenger. 

 

Ansatte som påtar seg verv i politiske partier, lag eller frivillige organisasjoner, må være 

oppmerksomme på den konflikt som kan oppstå mellom å uttale seg som medarbeider i LNV 

og å uttale seg på vegne av en politisk aktør. Den ansatte skal ikke skrive kronikker, 

leserinnlegg eller holde foredrag hvis det kan oppstå tvil om hvem han/hun representerer. 

14.  Forholdet til mediene og allmennheten 

LNV skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig organisasjon. Det sikres best ved en 

konsistent og koordinert opptreden overfor omverdenen. Daglig ledelse har sammen med 

informasjonsstab, fagansvarlig og styreleder ansvar for kontakt med mediene og det politiske 

miljøet, jamfør LNVs kommunikasjonsstrategi.   

15.  Varsling 

LNV ønsker å ha en åpen organisasjonskultur med aksept for å ta opp bekymringer og reise 

kritikk. LNV har varslingsrutiner som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan 

varsle, og hvordan varsling skal følges opp. Opplever eller observerer du kritikkverdige 

forhold, bør du si fra i tråd med disse reglene. Med kritikkverdige forhold menes brudd på 

lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik varsling er bra 

både for LNV og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. 

16.  Overtredelse 

Overtredelse av LNVs etiske retningslinjer kan medføre disiplinære reaksjoner, enten i form 

av advarsel, oppsigelse eller avskjed.  God kommunikasjon, en inkluderende 

organisasjonskultur og avklart -struktur er den beste forebygging mot slike eventualiteter. 

17. Signering  
 

Dato 

 

 


