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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 

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 

 

V. Innsatsområde humankapital 

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

 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 


