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Forord 

Håndboka ”Vi starter bygdeservice – innføring i oppstart og drift” ble skrevet av Knut Heie, Magnar 

Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra 

oppstart av to av landets første bygdeserviceforetak i 1992 og 1993. Boka har vært et viktig bidrag ti l  

at det nå finnes 51 (2016) bygdeserviceforetak i Norge som er medlemmer i Bygdeservice Norge. 

Disse foretakene omsetter tjenester for drøye 250 mill kr årlig. Tor Breen i Norges Vel har i alle år 

hatt stort engasjement for bygdeservice, og bidratt til boken gjennom mange innspill i over 20 år. 

I dag bruker vi lite telefax og fysiske kartotekkort, og har mange års erfaringer fra mange 

bygdeserviceforetak å høste av. Det var derfor på høy tid igjen å lage en ny utgivelse av denne 

håndboka (3. utgave). Boka er mest for de som vil finne ut om etablering av bygdeserviceforetak kan 

være noe for dem og hvordan man etablerer og driver et bygdeserviceforetak. Det er mul ig å f inne 

bruddstykker av manuset fra den opprinnelige håndboka i denne nye utgaven, men i det store og 

hele er boken totalt omskrevet og ble ferdigstilt i 2011. Boken ble redigert og oppdatert i 2016 

Andre som har bidratt til boka er Samvirkeutvalget, hvor vi fritt har fått bruke deler av boka ”Vi 

starter samvirkeforetak” i kapittel 3, Arild Gustavsen i Argus, som har skrevet kapittel 11.1. Jørn Erik 

Sether i Høland og Setskog sparebank har bidratt med tekst til kapitlet om forsikring. De øvrige 

delene er skrevet av tidligere daglig leder Arild Løvik, og hele boken er redigert av styret i 

Bygdeservice Norge sommeren 2016.  
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Del I – Introduksjon til bygdeservice 

 

1. Bygdeservice – noe for oss? 
 

1.1. Utviklingen i landbruk og samfunn 

 

Med en stadig strammere økonomisk situasjon i landbruket, blir stadig flere bønder tvunget til 

kostnadsreduserende eller inntektsøkende tiltak for å få endene til å møtes. For å øke sin inntekt kan 

en bonde i prinsippet velge blant tre strategier: 

 

1. Kombinere gardsarbeid med lønnsarbeid. Dette er en svært vanlig, men ofte lite fleksibel løsning, 

da ”8 til 4-jobben” lett kan kollidere med tider en må være hjemme på gården.  

2. Ekspandere innenfor tradisjonelt landbruk. Dette er en strategi som ofte krever store 

investeringer og/ eller samarbeid. 

3. Utvide aktiviteten på gården til også å gjelde annen næringsvirksomhet eller andre typer 

produkter. For eksempel kan man starte produktutvikling og videreforedling innen matsektoren 

for å få bedre betalt for produktene sine. Man kan også arbeide for en bedre utnyttelse av 

ressurser basert på skog, utmark og kultur, blant annet i forhold til reiseliv. Et annet alternativ er 

å satse på tjenesteyting. Etablering av bygdeservice hører hjemme under denne strategien , og 

representerer ofte en effektiv utnyttelse av gårdens menneskelige og fysiske ressurser og er uten 

krav til store investeringer. 

 

Framveksten av bygdeservice må ses i sammenheng med økt etterspørsel etter tjenester. Arbeid og 

tjenester som tidligere ble utført innen familien, naboskapet eller vennekretsen blir i større grad 

etterspurt på markedet. Bygdene har i løpet av de siste ti -årene blitt urbanisert, og det er ikke lenger 

slik at alle på bygda er allsidige praktikere med utstyr og kompetanse til å gjøre alt sjøl .  Samtidig er 

etterspørselen etter tjenester i bygda ofte for liten til å holde liv i et velutbygd og spesialisert 

tjenestetilbud. Bygdeservice kan derfor finne sin nisje i dette skjæringspunktet mellom etterspørsel  

etter tjenester, og lønnsom forretningsdrift. Bygdeservice som konsept har også vist seg levedyktig i  

sentrale by-sentra og storbyer, og bygdeservice leverer tjenester i konkurranse med andre foretak i  

mange norske byer. 

 

Som strategi for å øke inntektene i næringa er bygdeservice en forholdsvis ny og utradisjonell 

samarbeidsform i landbruket, og samvirke som selskapsform er ukjent for mange. Bøndene har 

imidlertid til alle tider vært nødt til å spe på jordbruksinntektene med inntekter fra annen 

virksomhet. Tidligere var fiske, fangst, skogbruk og ulike typer handverk vanlige tilleggssysler. 

Mangesysleri som prinsipp har derfor lange tradisjoner i Norge, og bygdeservice er egentlig bare en 

moderne og systematisert versjon av dette, tilpasset et samfunn der tjenesteyting er største næring.   

 

 

 

 



 

 6 

1.2 Hva er Bygdeservice? 

 

Bygdeservice er en gruppe bønder og andre selvstendig næringsdrivende, som frivillig har sluttet seg 

sammen for å drive markedsføring av sin kompetanse, sitt utstyr og sine bygninger med det formål å 

øke inntjeningen ved å yte tjenester til kommuner, bedrifter og privatpersoner.    

 

Tjenestene kan være snørydding, transport, vedlikeholdsarbeid og mye annet. Foretaket  må ha en 

godkjent selskapsform, og her er samvirkeforetak SA enerådende selskapsform. Denne 

selskapsformen er også et krav for å bli medlem i Bygdeservice Norge.  

 

Bygdeserviceforetaket fakturerer oppdragsgiver etter ferdig utført oppdrag. Hele oppgjøret fra 

oppdragsgiver går inn på foretakets konto. Den eller de som har utført oppdraget får sitt oppgjør fra 

foretaket når pengene er innbetalt, på grunnlag av faktura eller timerapport fra utføreren. I de fleste  

bygdeserviceforetakene er det daglig leder som står for fakturering til oppdragsgiver, men det finnes 

også løsninger der dette er satt bort til avløserlag eller regnskapskontor. Etter hvert finnes det også 

gode tekniske løsninger med timerapportering over mobil og internett  med  automatisk fakturering. 

Til å dekke drift av bygdeserviceforetaket (ledelse, administrasjon, regnskap mv) trekkes vanligvis en 

avgift fra oppgjøret til hver enkelt eier / utfører. Mange foretak har fast prosentsats på denne 

avgiften, men det kan være like greit at det heller er eiernes godtgjørelse som er fast, og at ande len 

til bygdeserviceforetaket varierer etter hvor innbringende oppdragene er. På denne måten vil et 

foretak som omsetter for 2 millioner kroner normalt ha 2-300.000 kr til drift. Uansett bør provisjonen 

være så høy at man klarer å bygge opp kapital i foretaket. Dette er uansett eiernes penger som, i 

tilfelle de utbetales, skal fordeles etter den enkeltes omsetning. Helst bør overskudd brukes til videre 

utvikling, og det er de som bruker foretaket mest, som har størst fordeler av det også.  Man bør også 

legge inn marginer i driften som gjør det mulig å ansette en daglig leder, som har ansvaret for driften 

og markedsføring av foretakets tjenester. De foretakene som har satset på daglig ledelse har også 

størst vekst.  

 

Bygdeservice må ikke forveksles med maskinsamarbeid eller avløserlag. Dette er i utgangspunktet et 

tiltak der medlemmene samarbeider om maskiner eller arbeidskraft til bruk på sine gårder. I 

Bygdeservice opererer medlemmene utenfor gårdene, og tilbyr sine tjenester til samfunnet for øvrig i 

by og bygd. 

 

Gårdsdrifta vil fortsatt være basis for de fleste som driver bygdeservice, men engasjementet i 

bygdeservice kan variere. Inntektene fra Bygdeservice kommer på toppen og skal gi mer 

tilfredsstillende totalinntekt for eierne. Noen vil derfor ha interesse av å delta mye, mens andre 

ønsker å være med mindre. Selv om det finnes eksempler på at enkelte bønder har solgt 

melkekvoten for å satse på bygdeservice, er eksemplene trolig enda flere på at bygdeservice har gi tt 

en tilleggsinntekt som har muliggjort videre drift og investeringer på gården.  
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1.3 Historikk 

 

Historien om bygdeservice startet i Sverige, der 10 bønder, med støtte fra det svenske bondelaget 

(Lantbrukarnas Riksförbund, LRF), etablerte Farmartjänst Kolbäck i 1987. Grunntanken var å utnytte  

ledige ressurser for å skape inntekter til gårdbrukerne. Medlemmene kunne ikke lenger forsørge seg 

bare på landbruk, men ville heller ikke legge ned driften og søke seg annet arbeid. Farmartjänst 

Kolbäck ble bygd opp for å gi ekstrainntekter samtidig som medlemmene skulle ha maksimal frihet til 

å drive sin egen gård. Etter den første etableringa spredde idèen seg, og i 2000 var det mer enn 160  

etablerte foretak i Sverige, som til sammen omsatte for ca 170 millioner SEK. I 2015 er det 74 foretak 

og en omsetning på 550 millioner. Erfaringene fra Sverige er svært positive og at utviklingen går mot 

færre, men større foretak. Bøndene sier at det er positivt å treffe andre kollegaer, få nye kontakter, 

nye inntrykk, og de setter pris på den friheten de har ved å arbeide på ulike steder og treffe 

forskjellige kunder.  

 

I Norge var det en gruppe bønder i Blaker som var først ute med etablering etter svensk 

Farmartjänstmodell. Samarbeidsformen ble gitt det norske navnet Bygdeservice, og Blaker 

Bygdeservice ble stiftet i august 1992. Et halvår senere ble Bygdeservice Nedre Romerike startet opp, 

og nå var også Det Kgl. Selskap for Norges Vel engasjert i saken. I løpet av de neste 10 årene ble  det 

til sammen etablert et femtitalls bygdeserviceforetak i Norge. Foretakene er spredt rundt i  landet, 

med geografiske tyngdepunkter i Rogaland, Akershus og Midt-Norge.  Våren 2002 ble Bygdeservice 

Norge etablert. Dette er en paraplyorganisasjon for bygdeservicforetakene i landet, som har egne 

nettsider på www.bygdeservice.no.  I dag (2016) består Bygdeservice Norge av 51 

bygdeserviceforetak som omsetter tjenester for mer enn 250 millioner kr. Bygdeservice Norge har de 

siste årene økt kravene for medlemskap og profesjonaliteten blant medlemmene, som har medført 

at antallet foretak som er med i Bygdeservice Norge har sunket noe. Nye foretak har også kommet 

til, og den nasjonale omsetningen er stabilt økende. 

 

1.4 Fordeler for kunden 

 

Bygdeservice gir ved sin oppbygning flere konkurransefortrinn: 

 

 Bygdeservice kan ta oppdrag som er for krevende for de minste aktørene fordi de ikke disponerer 

nok kompetanse eller utstyr. 

 Ett kontaktpunkt er positivt for kunden. 

 Bygdeservice kan ta oppdrag som er for små for de større entreprenørene fordi deres utstyr eller 

kompetanse ikke kan utnyttes lønnsomt på oppdrag av denne størrelsen. 

 God tilgjengelighet 

 Oppdrag kan utføres av lokale folk på få timers varsel. 

 Rimelig og effektiv administrasjon, med få faste utgifter og felles fakturering gir 

konkurransedyktige priser. 

 Pålitelige, problemløsende og kompetente medlemmer som kan arbeide selvstendig og som rår 

over et bredt spekter av maskiner og utstyr.  

 Samarbeid gir mulighet til å kunne stille med et stort antall personale på kort varsel  
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 Fleksibilitet overfor et marked i endring både i by og bygd. 

 

1.5 Fordeler og ulemper for eierne 

 

Gjennom å samarbeide i et bygdeserviceforetak, kan eierne oppnå følgende fordeler:  

 

 Bygdeservice kan gi en fleksibel ekstrainntekt, og være med å sikre det økonomiske grunnlaget 

for nettopp å kunne fortsette som bonde, selv om inntektene i landbruksnæringa skulle bli 

mindre. Bygdeservice kan gjerne kalles en langsiktig overlevingsstrategi .  

 Bygdeservice er basert på gårdens egne ressurser (kompetanse og utstyr), og arbeidstiden er i 

hovedsak tilpasset og underlagt gårdens arbeidsrytme. For mange er derfor Bygdeservice lettere 

å kombinere med gårdsdrift enn fast lønnet arbeid.  

 Selve samarbeidet mellom eierne i bygdeservice byr i seg selv på mange fordeler: 

- Ulike deltakere kan utfylle hverandre utstyrs- og kompetansemessig 

- Bygdeservice gir et sosialt arbeidsfellesskap og tilhørighet til et fagmiljø – dette er noe 

mange bønder savner i dag.  

- Enkelte oppgaver må en rett og slett være flere om. Dette gjelder ikke bare oppdrag man tar 

gjennom bygdeservice, men også på gården. All erfaring viser at samarbeid på ett område 

også fremmer samarbeid på andre områder. 

- Felles administrasjon og fakturering gir mindre belastning på hver enkelt med disse 

oppgavene. 

 Risikoen ved å bli med i bygdeservice er liten. Det er flere grunner til dette: 

- Det er et viktig poeng med bygdeservice å utnytte de ressursene man allerede har, bl .a det 

utstyret som alt finnes hos medlemmene. Bygdeservice krever derfor få, kanskje ingen, nye 

investeringer. 

- Et økonomisk tap på et oppdrag kan fordeles på flere personer 

- Hvis et medlem blir forhindret fra å utføre et avtalt oppdrag kan andre overta 

 

Som vi forstår får bygdeservice en slags dobbel funksjon, både en økonomisk og en sosial.  

 

Det vil naturligvis også kunne være ulemper med å være med i et bygdeserviceforetak. De viktigste 

er: 

 

 Man må av og til stille på oppdrag når det passer oppdragsgiveren, selv om dette kan gå på 

bekostning av gårdsdrifta. Denne ulempen kan reduseres med god planlegging, kontakt og 

arbeidsfordeling medlemmene imellom.  

 Med unntak av blant annet snøbrøyting vil mange oppdrag komme i sommerhalvåret, når 

man ellers har dårligst med tid på gården. Nettopp av denne grunn er snøbrøyting en viktig 

oppdragstype for mange. En retta markedsføring for å få oppdrag til tider da det ikke er så 

travelt på gården kan løse en del av denne utfordringen.   

 Man får ikke alt man tjener – noe går til felleskassa og etablering av felles foretak.  

 Selve etableringen av et bygdeserviceforetak krever både tid og krefter, selv om løypa er gått 

opp av de som allerede er etablert. Det er god hjelp å få til etableringsprosessen  ved å 

henvende seg til Bygdeservice Norge.  
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1.6 Hva kan man tjene på Bygdeservice? 

 

Forutsatt at det er marked for de tjenestene man tilbyr, og det er det i de aller fleste tilfellene, vil 

inntjeningen være avhengig av hvor mye man kan engasjere seg, og hvilke priser man kan ta.  

 

De 51 medlemsforetakene i Bygdeservice Norge, omsatte i 2015 tjenester for over 250 mi l l ioner kr. 

Dette blir en gjennomsnittlig omsetning på 4,9 millioner kr pr foretak. Her er imidlertid variasjonene 

store. Det finnes foretak som omsetter for 30 millioner pr år, og 200 000 pr år, og det finnes 

medlemmer som har bygdeservice som heltidsjobb, samtidig som noen er helt passive, men de al ler 

fleste har bygdeservice som en tilleggsnæring til eksisterende gårdsdrift.  

 

I forhold til arbeidsinnsatsen er bygdeservice vanligvis godt betalt, og gir en vesentlig høyere 

timebetaling enn landbruket for øvrig.  

 

 

1.7 Hvilke oppdrag er aktuelle?  

 

Vi skal se nærmere på hvilke oppdrag som kan være aktuelle for bygdeservice. Hensikten med 

gjennomgangen er å gi ideer og ikke å beskrive oppdragene i detalj. Vær oppmerksom på at det i di tt 

område kan være andre muligheter enn de som er nevnt her. De må du imidlertid oppspore selv . 

Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan drive med i bygdeservice. 

 

 

Snørydding 
Snørydding, salting og sandstrøing har lenge vært viktige inntektskilder for norske bønder. For f lere  

bygdeservice har dette utviklet seg til en sentral oppgave, ikke minst fordi mange har god tid i 

vinterhalvåret. Det at flere kan levere inn et anbud i fellesskap gjør også arbeidet mer f leksibelt ,  og 

større kontrakter blir tilgjengelige for den enkelte utfører.  

 

Bygg og anlegg 
Innenfor bygg og anlegg kan både oppsetting av nybygg, ombygging, reparasjon og vedl ikehold for 

ulike oppdragsgivere være aktuelle oppgaver. Det kan dreie seg om riving, graving, sprenging, 

sveising, muring, snekring, maling, transport og rydding. Enkelte bygdeserviceforetak får godt betalte 

spesialoppdrag på asbestsanering etter et kompetansegivende kurs fra Arbeidstilsynet. Det kan også 

være aktuelt å samarbeide med andre entreprenører for å kunne ta en totalentreprise eller en 

underentreprise, eller rett og slett leie ut noen ekstra arbeidsfolk til andre entreprenører inne n et 

bredt spekter av bransjer.  

 

Vaktmestertjenester og hytteservice 
Bygdeservice kan dekke tilsynsoppgaver for bedrifter eller kommunale anlegg og bygninger.  

Bygdeservice kan også kontaktes for å føre tilsyn med hytter, fritidsboliger og hus når eierne er 

borte. Det kan f.eks være behov for rydding, snømåking, levering av ved, renhold og vedlikehold.  

 



 

 10 

Vikartjenester og utleie av arbeidskraft 
Bygdeservice kan i mange tilfeller stille opp som ekstraressurs i bedrifter ved arbeidstopper og 

sykefravær. Dette kan gjelde i produksjon så vel som i administrasjon.  

 

Skog og utmark 
Skogsbilveger, skianlegg, turstier og kraftgater krever rydding og vedlikehold. Alt dette er velegnede 

oppgaver for bygdeservice. Rydding av kraftgater (linjerydding) er en sentral og innbringende 

oppgave for en del bygdeserviceforetak. Kontakt ditt lokale kraftselskap! 

 

Grøntanlegg, kirkegårder 
Skjøtsel av jord og planter er en spesiell type anleggsvirksomhet, og dette er noe bønder kan. Denne 

kunnskapen kan også anvendes utenom egen gård. Mange bedrifter, kommuner, vegvesenet, 

boligbyggelag og andre har store grøntanlegg som krever stell og vedlikehold. Eksempel på dette  er 

parker, fritidsområder, idrettsanlegg, kirkegårder, rabatter og andre beplantninger. Også private 

hageeiere kan ha behov for hjelp.  

 

 

Man må være oppmerksom på at flere av de nevnte oppdragstypene krever kompetanse som 

anleggsgartner eller anleggstekniker. Hvis denne kompetansen ikke finnes blant medlemmene, må 

den hentes inn utenfra.  

 

En spesiell mulighet er stell av graver på kirkegården. Flere bygdeserviceforetak driver med dette, og 

har da avtale om stell av gravsteder og i tillegg avtale om utsetting av gravlys med krans på julaften 

og fjerning i romjula, for fast pris. Også kirkevergen, kirkelig fellesråd eller soknerådet kan ha behov 

for hjelp med gravsteiner som velter o.l, og trenger ofte noen til å ordne slike ting.  

 

Lasting, transport, flytting 
Lasting, transport og flytting går inn i flere av oppdragsområdene nevnt ovenfor. Men bygdeservice 

kan også ta mer selvstendige oppdrag på dette området for privatpersoner, bedrifter og andre.  

 

Praktiske hjemmetjenester 
Mange eldre har behov for hjelp til praktiske gjøremål som handling, vedbæring, snømåking, renhold, 

reparasjoner o.l uten at det offentlige kan tilby nok hjelp. Dette er et sterkt voksende område for 

bygdeservice, som også mange kvinner er involvert i.  

 

Rydding og rengjøring 
Både utendørs og innendørs finnes mange oppgaver innen renhold og rydding. Feiing av veier, gater 

og plasser er et eksempel, innendørs vasking av rom, vinduer m.m. 

 

Utleie av bygninger 
Mange gårder har ledig bygningskapasitet, og denne kan leies ut til mindre industribedrifter og andre 

småforetak, både til produksjon og lager. Eller hva med å tilby opptaking, transport og oppbevaring 

av fritidsbåter på en ledig låve, og utføre vedlikehold på båten til neste sommer? 
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Arbeidsvarsling på vei 
Mange foretak har spesialisert seg på arbeid langs vei , og har stor arbeidsmengde knyttet til 
veiarbeider og veivarsling. Det er også bygdeserviceforetak som har spesialisert seg på slikt arbeid, 
og driver utstrakt kursvirksomhet for andre foretak.  
 

Graving, kulturminneundersøkelser 
Bygdeservice har etter hvert fått flere oppdrag innen dette området. Kulturminneloven krever 

undersøkelser av mulige kulturminner i forkant av større tiltak som innebærer graving, planering o.l  

av jorda. Her kan bygdeservice være med på å legge til rette for arkeologene ved å ta bort det 

øverste jordlaget, bistå under utgraving, leie ut brakker og ustyr og være transportør av utstyr. 

 

Arrangement og catering 
På tilstelninger, lag, jubileer, konserter og fester er det ofte artigere å være deltaker enn å være 

arrangør. Ved sviktende dugnadsånd eller for privatpersoner med mer penger enn tid, kan det være 

marked for en arrangementsservice. Man kan ta på seg hele eller deler av arrangementet. Om noen 

driver med foredling av matvarer selv, kan man kanskje stå for matservering basert på egne varer?  

 

Administrative oppdrag 

Det finnes eksempler på at bygdeserviceforetak tar på seg oppdrag innen regnskapsføring, 

oversetting, skrivearbeid, og ulike typer konsulentoppdrag.  

 

Linjerydding  

Det er mange bygdeservice foretak som har skaffet seg store kontrakter på linjerydding. For å klare  

slike store kontrakter er samarbeidet som er etablert i bygdeserviceforetaket en forutsetning.  

 

Jernbanen 

Det satses i dag nasjonalt på utbygging og opprusting av jernbanen i Norge. Arbeid langs jernbanen 

har utviklet seg til en viktig sesong - sysselsetting for mange bygdeserviceforetak.   

 

Salg av varer 

Mange bygdeservice foretak har også satset på salg av varer som er knyttet opp mot salg av 

tjenester. Dette kan være renseanlegg for spredt boligbygging, fundamenteringsskruer med 

montering eller hageprodukter og gabionkasser for opparbeidelse av støttemurer. Bygdeservice  har 

sentrale avtaler for innkjøp av slike produkter. 

  

Andre oppdrag 
Mange mulige arbeidsoppgaver for bygdeservice er nevnt, men enda er det flere. For å stimulere 

kreativiteten lister vi opp noen oppdrag utført av Bygdeservice i Norge eller Farmartjänst i Sverige:  

 

 

 Sortering av egg 

 Stryking av laks 

 Pakking av kalkuner 

 Oppbevaring av beslaglagte dyr 

(slanger o.l!) fra tollkontrollen på OSL 

Gardermoen 

 Søm av gardiner, og klær 

 Renhold av kirke innvendig 

 Salg og levering av grus og jord 

 Ugrasbekjempelse 

 Sprøytemaling 

 Hjelp i begravelser 

 Sekretærtjenester 
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 Tilsyn med barn 

 Skolefritidsordning 

 Legging av ferdigplen 

 Trefelling 

 Stubbefresing 

 Landsskapspleie 

 Tanking av fly 

 Lossing av båt 

 Hjemmetjenester og renhold 

 Drift av butikk 

 Stell av gravsted 

 Fuging av flyplass og trikkeskinner 

 Tømring 

 

 Festivalarrangør 

 Legging av kabel for kabel-tv / fiber 

 Rydding av vegetasjon  

 Maling av sjømerker i skjærgården 

 Service på renseanlegg 

 Salg av arbeidstøy 

 Maling av hus 

 Opparbeidelse av stier og turløyper 

 Gjerding 

 Pløying, planering, fresing 

 Legging av plen 

 Grasklipping 

 Gjødsling og kalking 

 Rensing av rabatter, gangstier o.l. 

 Beskjæring eller felling av trær 

 Planting av trær og busker 

 Bygging av ganger, stier, trapper o.l. 

 Renhold, tilsyn og reparasjon 

 Beiting på større områder 

 Snørydding og sandstrøing,  

 Graving og sjakting 

 Transport, f.eks kjøre bort hageavfall  
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2. Forutsetninger for å etablere bygdeservice 
 

Det som skal til for å etablere bygdeservice er kort fortalt at det finnes et marked for de tjenestene 

bygdeservice kan tilby, og at det finnes bønder eller andre selvstendig næringsdrivende med praktisk 

kompetanse, som har tid og lyst til å arbeide i bygdeservice. Vi skal likevel gå litt nærmere inn på de 

ulike forutsetningene.  

 

2.1 Marked 

 

Grunnlaget for etablering av et bygdeserviceforetak er at det finnes kunder innen rekkevidde for de 

tjenestene som skal ytes. I hovedsak kan vi snakke om tre typer oppdragsgivere / kunder:  

 

 Bedrifter 

 Det offentlige  

 Privatpersoner 

 Borettslag / Sameier   

 

En viss befolkningstetthet vil normalt være en fordel, og de største og fleste bygdeserviceforetakene 

er lokalisert i folkerike og landbruksdominerte områder i Akershus, Rogaland og Midt-Norge. Men 

det betyr ikke at det ikke kan være interessante muligheter i mindre befolkede områder. Erfarin gen, 

også for de som ligger i sentrale strøk, er nemlig at flesteparten av oppdragene l ikevel  kommer fra 

nærmiljøet. Flertallet av bygdeserviceforetakene i landet ligger i distriktsnorge, og har mer enn nok 

oppdrag. For bygdeservice i spredtbygde strøk kan det imidlertid være en fordel å ha noen 

arbeidsoppgaver, helst faste, som kan utgjøre en slags oppdragsmessig grunnstamme. Eksempler på 

dette kan være store hyttefelt, spesielle bedrifter, l injeryddingsarbeid, snøbrøyting, 

vaktmestertjenester eller lignende.  

 

Det er mest vanlig at eierne kommer fra en og samme kommune, i noen tilfeller to-tre 

nabokommuner. Hvor stort geografisk område et bygdeservice kan dekke avhenger bl.a. av type 

oppdrag, eiernes ønsker, og om det finnes andre aktører som opererer på samme marked i området. 

Er det mange eiere, og disse ønsker mye engasjement i bygdeservice, og man i tillegg satser på 

fagspesialisering, krever det selvsagt et større område enn om det er noen få, allsidige eiere som ikke 

i så stor grad trenger inntektene fra bygdeservice.  

 

I de senere år har det også utviklet seg mer samarbeid mellom forskjellige bygdeserviceforetak. Dette 

er en naturlig utvikling for kompetansedeling, utnyttelse av maskinpark og for å kunne delta i  stadig 

større anbud.  
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2.2 Hvem kan være med i Bygdeservice? 

 
2.2.1 Selvstendig næringsdrivende eller ansatte – eier eller ikke eier 
 

For å bli eier i et ordinært bygdeserviceforetak bør man i utgangspunktet være selvstendig 

næringsdrivende, som oftest i eller med tilknytning til landbruket. Alle som driver gårdsbruk er i 

utgangspunktet selvstendig næringsdrivende, og det er ingen ting formelt i veien for at også 

ektefeller, barn og ansatte på gården kan delta, da disse utgjør en del av gårdens disponible 

arbeidskraft. Andre selvstendig næringsdrivende fra forskjellige næringer er også aktuelle som 

arbeidskraft inn i et bygdeserviceforetak, og er aktuelle eiere. 

 

Selv om det i første rekke vil være bønder som etablerer og driver ordinære bygdeserviceforetak, kan 

det også være aktuelt å samarbeide med andre selvstendige næringsdrivende med spesiell 

kompetanse eller spesielt utstyr. Dette kan gjøres enten gjennom en avtale, eller ved at d isse går inn 

som ordinære eiere.   

 

Daglig leder, bør ansettes i en stillingsbrøk for å sikre drift og utvikling av foretaket. Man kan 

naturligvis også ansette ikke-medlemmer på samme måte. Alle ansatte må meldes inn i 

arbeidstakerregisteret som deltids/ midlertidig ansatt med egne ansettelsesavtaler. Laget må betale  

arbeidsgiveravgift for alle ansatte, og den ansatte må betale vanlig trygdeavgift. I tillegg kommer 

utgifter til yrkesskadeforsikring og OTP.  

 

Ansatte har en rekke rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven, som sykepenger, permisjoner, og 

lignende. Dette gir en økt trygghet for det enkelte medlem, men økte utgifter og mindre fleksibi litet 

for bygdeserviceforetaket. Som tommelfingerregel bør man legge til minst 40% på timeprisen, for å 

dekke opp de sosiale kostnadene ved  ansettelse.  

 

2.3 Kompetanse - kompetanseheving 

 

Noen tenker kanskje: ”Men jeg har da alltid bare vært bonde – hvilken kompetanse har jeg å ti lby”? 

Vi vil imidlertid hevde at det er få yrkesgrupper som har bredere kompetanse og høyere 

arbeidsmoral. Poenget er bare at det er ikke først og fremst er akademisk kompetanse eller 

spisskompetanse på et lite område, slik stadig flere har i dag. En bondes kompetanse er som ofte st 

praktisk kompetanse og breddekompetanse. Tenk etter selv hvor mange områder en dyktig bonde 

må beherske: Økologi, økonomi, teknologi, dyrestell, hygiene, administrasjon, sveising, snekring, 

vedlikehold og reparasjoner, traktorkjøring med ulike redskap.  Praktiske oppgaver må løses også i  

framtida innen alle sektorer fra bygg og anlegg til hjemmetjenester, og det viktigste av alt er kanskje  

at bonden, enten det er kvinner eller menn, er vant til å arbeide selvstendig. En fornøyd kunde 

uttalte at ”Når man gir en oppgave til bygdeservice, hører man ikke mer før jobben er gjort”.    
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Mange bønder har også spesiell kompetanse på områder som ikke har direkte sammenheng med 

drifta på gården. Dette kan være fagbrev, sertifikater, tillatelser og erfaringer fra andre yrker.  Dette  

kan naturligvis være verdifulle ressurser å spille på, og ikke minst disponerer bønder et stort spekter 

av maskiner og redskap, og har kompetanse på bruk av disse.  

 

På grunn av at flere lokalmiljø mangler håndverkere med spesialkompetanse, har vi eksempler på at 

deltakerne i bygdeservice utnytter situasjonen ved å tilegne seg tilstrekkelige kvalifikasjoner og 

tillatelser på ulike fagområder. Som eksempel kan nevnes fjerning av asbestholdig materiale og 

kontroll av silotaljer. Det kreves stadig mer dokumentert og sertifisert opplæring, og mange 

bygdeserviceforetak satser på opplæring av sitt personale, for å sikre at man tilfredssti ller kundens 

og det offentlige sine krav.  

 

Bygdeservice får forespørsler om svært forskjellige og ofte også sammensatte oppgaver. Med 

bøndenes allsidige bakgrunn og store spekter av utstyr, vil daglig leder kunne formidle ulike oppdrag 

eller deler av oppdrag til de riktige personene, uten at oppdragsgiver må ta kontakt med flere  f i rma 

for å få utført oppdragene.  

 

2.4 Antall eiere 

 

Tallet på eiere i norske bygdeserviceforetak varierer fra 2 til 40. Gjennomsnittlig antall eiere blant 

medlemsforetakene i Bygdeservice Norge er 14.  

 

I grupper på 2-3 eiere faller mange av fordelene med samarbeidet bort, men samtidig vil deltakerne i  

små grupper normalt forplikte seg for fellesskapet i større grad, slik at man unngår passive  e iere . Et 

større lag har flere ressurser å spille på og kan utnytte alle fordelene som ligger i samarbeidet.  Daglig 

leder kan imidlertid miste noe av sitt personlige kjennskap til hvert enkelt eier, og mange store 

foretak opplever at en stor del av eierne blir passive, noe som medfører ulemper i  en demokratisk 

styrt organisasjon. Vi anbefaler vanligvis mellom 5 og 15 eiere i et bygdeserviceforetak.  

 

Det er praktisk om eierne ikke bor for langt fra hverandre. Foretaket kan bestemme at eierne skal 

komme fra et bestemt sted, f.eks. en kommune. På den andre siden finnes det også eksempler på at 

et bygdeserviceforetak rekrutterer eiere fra et ganske stort område, for å dekke et naturlig avgrenset 

marked uten for mye kjøring. 

 

2.5 Teknisk utstyr 

 

Mindre bygdeserviceforetak eier bare unntaksvis utstyr og redskap – det er eierenes eget utstyr som 

blir benyttet. Bygdeservice krever derfor i utgangspunktet få og kanskje ingen nye investeringer. I 

tillegg til de maskiner som vanligvis nyttes i landbruket, har mange bønder spesialutstyr som kan 

utnyttes i bygdeservice, eller de kjøper inn slikt utstyr. Deltakelse i bygdeservice gir bedre utnyttelse  

av maskinene, da disse ofte kan nyttes både på gården og i bygdeserviceforetaket.   
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Svært mange oppdrag krever ikke teknisk utstyr ut over vanlig håndredskap. Det ser ut til at 

bygdeservice har et fortrinn med hensyn til manuelt arbeid i forbindelse med for eksempel hage - og 

grøntanlegg, da mange entreprenører helst ikke vil ta på seg slike oppdrag, selv om de er godt betalt.  

 

2.6 Bygdeservice og landbruksproduksjon 

 

Bygdeservice kan i prinsippet kombineres med alle typer landbruksproduksjon. Melkeproduksjon, 

smågrisproduksjon eller annen intensiv produksjon som krever tilstedeværelse store deler av året gi r 

selvsagt mindre tid til bygdeservice, enn kornproduksjon eller skogsdrift. Men ett av poenge ne med 

bygdeservice er at medlemmene skal kunne delta i den utstrekning som passer den enkelte. 

Dessuten kan bygdeservice være et kollegialt forum som gir mye, sosialt og faglig, selv om ikke al le 

deltar i like stor grad. Rådet må bli at dette må hver enkelt eier selv vurdere, gjerne i samråd med 

foretaket om nødvendig.  

 

En spesiell ressurs kan ofte være kårfolket, som med den nye pensjonsreformen kan tjene så mye de 

vil uten å få redusert pensjonsutbetalingen. Nå er det heller motsatt: Gjennom å ta ut delvis/ gradert 

pensjon kombinert med inntekt vil man heller bygge opp mer pensjon til etter at arbeidsevnen er 

borte. At ”kårkaillen” blir med i bygdeservice vil ofte kunne gi grunnlag for å overdra gården til neste  

generasjon på et tidligere tidspunkt enn ellers.  

 

Bygdeservice er tjenesteyting og skiller seg således ut fra tradisjonelt landbruk der vareproduksjon er 

det sentrale. Man kommer nærmere kunden, og dermed kreves det serviceinnstilling. Videre må man 

kunne arbeide som del av et team. Dette innebærer bl.a. at man må godta å bli ledet. Dette kan være 

uvant for mange bønder. På den andre siden: Å rette seg etter kvalitetskrav og å delta i sosiale 

sammenhenger utenom gården er noe de fleste bønder skulle være vel vant med.  
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Del II – Etablering av bygdeservice 

 

3. Samvirke som selskapsform 
 

Bygdeservice organiseres som samvirkeforetak. Samvirkeforetak (SA) er en formell, lovregulert 

selskapsform på linje med aksjeselskap (AS) og ansvarlige selskap (ANS og DA).  

 

Samvirke i Norge har røtter tilbake i 1850-årene, men det var først i 2007 vi fikk en egen lov om 

samvirkeforetak. Hensikten med loven var at myndighetene ønsket å bevare samvirkets egenart som 

organisasjonsform og legge til rette for at flere kunne bruke denne modellen. Når samfunnet blir 

stadig mer komplekst, er det behov for et mangfold av organisasjonsformer som kan dekke ulike 

behov. Myndighetene mener at samvirkeformen kan spille en viktig rolle her, med sin demokratiske, 

brukerdeltakende og demokratiske karakter. Etter overgangen fra industrisamfunn, med behov for  

store investeringer, til et tjenesteytende samfunn, der den viktigste kapitalen befinner seg mel lom 

ørene på folk, kan det være behov for organisasjonsmodeller som fokuserer mer på menneskelig 

samhandling enn på kapital. Her vil kanskje samvirkemodellen vise seg å være en moderne 

organisasjonsmodell med en lovende framtid.  

 

Samvirkeforetakenes viktigste kjennetegn er at de er brukerstyrte og brukereide, dvs. at brukerne 

også eier og styrer foretaket (bruker = eier = medlem). Målet er brukernytte, det vil bl.a. si at 

overskudd fordeles blant brukerne på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket. I 

samvirkeforetaket finnes det, i motsetning til i aksjeselskapet, ingen eksterne investorer som krever 

avkastning/ utbytte på innskutt kapital. I det samvirkebaserte  konsulentselskapet eller 

arkitektkontoret fordeles overskuddet blant brukerne (partnerne), basert på nedlagt arbeidsinnsats. I 

Coop mottar for eksempel de rundt 1 million eierne (forbrukerne) utbytte ut fra hvor mye de har 

handlet gjennom året. I Nortura fordeles overskuddet blant eierne (bøndene) basert på antall kg 

levert kjøtt. Ved overskudd i Landkreditt justeres utlånsrenten slik at eierne (låntakerne) får 

rimeligere lån. I et samvirkeorganisert interkommunalt selskap vil et overskudd bl i brukt ti l  å sette  

ned prisen på tjenesten til brukerne (kommunene eller innbyggere). Det samme prinsippet gje lder 

foreldreeide barnehager. I boligsamvirket benyttes overskudd som innsatsfaktor i nye 

boligprosjekter.  Felles for disse eksemplene er at overskuddet i samvirkeforetaket kommer e ierne, 

eller brukerne, direkte til nytte. Men fordi eierne i de forskjellige samvirkeforetakene har forskjell ige 

behov, kan de også ha ulike interesser.  Mens Coop søker å tilby sine eiere kvalitetsmatvarer til 

rimeligst mulige priser, har Nortura det motsatte utgangspunktet: De er til for å skaffe sine eiere 

høyest mulig priser for kjøtt- og eggprodukter.  
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I og med at aksjeselskapsformen er bedre kjent enn samvirkeformen, setter vi her opp en tabell  som 

viser de viktigste forskjellene mellom selskapsformene:  

 

Samvirkeforetak (SA) Aksjeselskap (AS) 

Målet er brukernytte Målet er kapitalavkastning 

Egenkapital bygges bare opp gjennom avsetning 

av overskudd fra drift 

Egenkapital kan også bygges opp gjennom 

kapitalutvidelser rettet mot eksisterende eller 

nye aksjonærer 

Overskudd fordeles på medlemmene etter  

deres omsetning gjennom foretaket 

Overskudd fordeles på medlemmene basert på 

innskutt kapital 

Medlemmene er også foretakets brukere og 

eiere. Ingen eksterne eiere 

Eierne er oftest eksterne 

Innflytelse er normalt basert på ett medlem én 

stemme 

Innflytelse er basert på innskutt kapital. Dess 

flere aksjer dess flere stemmer 

Eierandeler kan normalt ikke overdras andre Aksjer kan overdras til andre 

Ved oppløsning fordeles gjenværende midler på 

medlemmene etter deres omsetning med 

foretaket 

Ved oppløsning fordeles gjenværende midler 

basert på innskutt kapital  

 

Vi mener det er såpass mange gode grunner for å bruke selskapsformen samvirkeforetak ved 

etablering av bygdeservice, at Bygdeservice Norge setter denne selskapsformen som en betingelse 

for medlemskap.  

 

3.1 Definisjon av samvirkeforetak 

Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av minst to enkeltpersoner eller juridiske 

enheter, som har gått sammen for å fremme felles interesser gjennom en felles eid og demokratisk 

styrt økonomisk virksomhet. 

 

Vi skal nå se nærmere på det formelle innholdet i definisjonen av samvirkeforetak, slik det er nedfelt 

i Lov om samvirkeforetak, og hva definisjonen innebærer i praksis.  

 

Lov om samvirkeforetak § 1 (2) gir følgende grunndefinisjon av samvirkeforetak:  

 

”Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei  økonomiske 

interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar e l ler 

på annan liknande måte, og der  

1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i 

verksemda eller fordelt   mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med 

samanslutninga, og  

2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt 

eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene……” 

 

Samvirkeloven stiller klare krav for at en sammenslutning skal kunne defineres som et 

samvirkeforetak og falle inn under lovens bestemmelser.   
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3.2 Definisjonens innhold og betydning 

 

Legaldefinisjonen av samvirke inneholder fire elementer som alle må tilfredsstilles: 

 

3.2.1 Sammenslutningskriteriet: Sammenslutning av flere personer 
Et samvirkeforetak er en sammenslutning. Det betyr at to eller flere personer må utøve en aktivi tet 

rettet mot et felles mål, og at denne aktiviteten må ha et visst omfang og en viss varighet. Et 

samvirkeforetak kan ikke bestå av bare ett medlem.  

 

Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere og medlemmer av et samvirkeforetak. Eksempler 

på juridiske personer er kommuner, samvirkeforetak, aksjeselskaper, stiftelser og foreninger.  

 

3.2.2 Formålskriteriet: Fremme medlemmenes økonomiske interesser 
Et samvirkeforetak skal ha som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. 

Økonomiske interesser kan for eksempel være at en får økte inntekter gjennom felles omsetning av 

varer eller tjenester, eller sparte kostnader ved felles innkjøp. Det kan være næringsvirksomhet for å 

skape egne arbeidsplasser og arbeidsinntekt. Den fordel en oppnår gjennom tilgang til goder som en 

ellers ikke, eller vanskeligere, ville ha kunnet skaffe alene kan også defineres som en økonomisk 

fordel. Eksempler er barnehageplass, garasjeplass i felleseid garasjeanlegg eller bruksrett ti l  bi l  i  et 

bilkollektiv.  

 

På samme måte som fysiske personer får oppfylt sine økonomiske interesser gjennom 

samvirkeforetak, kan også juridiske personer – f eks kommuner, bedrifter, organisasjoner eller andre 

samvirkeforetak – gå sammen i et samvirkeforetak for i fellesskap å redusere kostnadene e l ler for å 

øke inntektene. Kravet om økonomisk hovedformål skal ikke tolkes strengt. Hensikten er først og 

fremst å avgrense samvirkeforetak mot ikke-økonomiske foreninger. et minstevilkår er likevel at 

medlemmene mottar en tjeneste fra foretaket som har økonomisk verdi, det være seg varer, 

tjenester eller penger.  

 

3.2.3 Samhandlingskriteriet: Krav til medlemmenes deltakelse i virksomheten 
Samvirkeforetak skal fremme de økonomiske interessene til medlemmene. Loven krever at dette 

skjer gjennom medlemmenes deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører e l ler på annen 

lignende måte. Eksempler er felles innkjøp av varer eller tjenester, felles markedsføring/salg av varer 

og tjenester, arbeid i det foretak en er medlem av eller bruk av for eksempel en barnehageplass. Det 

sentrale er at det må være en form for utveksling av varer eller tjenester mellom samvirkeforetaket 

og medlemmene.  

 

 I et samvirkeforetak kreves samhandling med utgangspunkt i foretakets virksomhet, ikke i  form av 

kapitalplassering med forventning om størst mulig kapitalavkastning. Hvor viktig samhandlingen med 

samvirkeforetaket er for den enkeltes økonomi kan variere avhengig av den virksomheten som 

drives. En selvstendig næringsdrivende som leverer alle sine produkter gjennom foretaket vi l ha en 

betydelig samhandling med foretaket. Det samme gjelder for konsulentene som har etablert sitt eget 

foretak i fellesskap. For et medlem i et bilkollektiv vil sannsynligvis graden av samhandling være 

mindre, selv om nytten kan oppleves som like stor.   
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3.2.4 Fordelingskriteriet: Overskudd etter den enkeltes samhandling med foretaket 
 

Fordeling av overskudd i samvirkeforetak skjer på grunnlag av den enkeltes andel av omsetning med 

foretaket, ikke ut fra innskutt kapital.  

 

Dette er et svært viktig kriterium som gjør at det bør være uproblematisk for medlemmene at 

bygdeserviceforetaket sørger for beholde en raus del av omsetningen, selv om dette fører til at 

medlemmene får mindre betalt for arbeidet de gjør. Foretakets penger er uansett medlemmenes 

penger, og i tilfelle det skal betales utbytte er det de som har hatt størst omsetning, og dermed gått 

glipp av mest betaling, som skal ha mest utbetalt. Det samme gjelder hvis foretakets kapital går til 

fellestiltak og videre utvikling: De som bruker foretaket mest har den største nytten.  

 

3.3 Samvirkeprinsippene 

Samvirkeforetak over hele verden bygger sin virksomhet på internasjonalt anerkjente prinsipper og 

verdier, vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995.   

 

3.3.1 Frivillig og åpent medlemskap       
 Samvirkeforetak er frivillige organisasjoner, åpne for alle som kan benytte deres tjenester og som er 

villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskap, uten hensyn til kjønn, sosial status, rase og 

politisk eller religiøs overbevisning.   

 

3.3.2 Demokratisk medlemskontroll  
Samvirkeforetak er demokratiske organisasjoner, kontrollert av medlemmene, som deltar aktivt i 

fastsettelsen av retningslinjer og beslutninger. Valgte representanter står til ansvar ove rfor 

medlemmene. I primærforetakene har medlemmene lik stemmerett – ett medlem, én stemme. 

Samvirkeorganisasjoner på høyere nivåer er også organisert på en demokratisk måte.   

 

3.3.3 Medlemmets økonomiske deltakelse  
Medlemmene bidrar likeverdig til, og kontrollerer demokratisk, samvirkeforetakets kapital. Vanligvis 

er i hvert fall en del av kapitalen samvirkeforetakets fellesformue. Hvis det utbetales rente på 

andelsinnskuddet, er denne begrenset. Medlemmene kan avsette overskudd til ett eller flere av 

følgende formål: Utvikling av samvirket, eventuelt ved å avsette reserver som i hvert fall delvis vil 

være bundet, tilgodese medlemmene i forhold til deres bruk av samvirkeforetakets virksomhet og å 

støtte andre aktiviteter godkjent av medlemmene. 

  

3.3.4 Selvstyre og uavhengighet  
Samvirkeforetak er selvstyrte organisasjoner med formål hjelp til selvhjelp og de er kontrollert av 

sine medlemmer. Dersom samvirkeforetakene inngår avtaler med andre organisasjoner, herunder 

offentlige myndigheter, eller innhenter kapital utenfra, vil dette skje på vilkår som sikrer 

medlemmene demokratisk kontroll og bevarer samvirkets uavhengighet. 
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3.3.5 Utdannelse, opplæring og informasjon  
Samvirkeforetak sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, ledere og 

ansatte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av sine organisasjoner. De informerer 

allmennheten, spesielt unge og opinionsledere, om samvirkets særpreg og fordeler.  

  

3.3.6 Samvirke mellom samvirkeforetak  
Samvirke tjener medlemmene mest effektivt og styrker samvirkebevegelsen ved å samarbeide 

gjennom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.  

  

 3.3.7 Samfunnsansvar  
Samtidig med at det fokuseres på medlemmenes behov, arbeider samvirkeforetak for en bærekraftig 

utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som godkjennes av medlemmene.   

   

3.4 Samvirkeverdiene 

Samvirkeforetak bygger på verdiene som ligger i selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likhet, 

rettferdighet, solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.  

 

Bygdeservice Norge og alle medlemsforetakene i Bygdeservice Norge er medlemmer i 

Samvirkesenteret SA, og deltar dermed i et nasjonalt samarbeid mellom samvirkeforetak i alle 

størrelser. Bydeservice Norge samarbeider også med Farmartjänst i Sverige, for å utvikle et 

samarbeid over landegrensene mellom samvirkeforetak.  
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4. Etablering av bygdeservice – trinn for trinn 
 

All erfaring fra nyskapingsarbeid understreker viktigheten av at idéen blir bearbeidet og real i sert av 

de som selv føler behov for å få noe gjort. Dermed får alle involverte et eiendomsforhold ti l,  og en 

ansvarsfølelse for, det som skal gjøres. Beslutningen om å jobbe fram mot en eventuell etablering av 

et bygdeserviceforetak bør derfor tas av de personer som “tenner” og som har en personlig interesse 

av at tiltaket blir realisert.  Man må være litt gründer for å få etablert ett nytt foretak, og se 

mulighetene i det markedet man har i nærområdet.  

 

Vi anbefaler at man på et tidlig tidspunkt tar kontakt med kommunen nærings- eller 

landbruksansvarlige. Her vil man normalt møte velvilje i forhold til en idé om etablering av 

bygdeserviceforetak, og kommunen bør kunne gi både praktiske råd og hjelp, samt bistand til å søke 

midler til etablerings-/ oppstartsfasen. 

 

4.1 Hvordan få kontakt med de som vil være med? 

 

4.1.1 Lukket prosess 
Mange vellykkede etableringer av bygdeserviceforetak har startet med en gruppe personer som har 

en felles interesse av å starte et foretak. De har ønsket å kjøre en lukket prosess ved etablering av sitt 

bygdeserviceforetak. Dette betyr at initiativtakerne sløyfer informasjonsmøter og mediebruk før man 

er etablert, og bare tar med personer som man kjenner godt og er trygge på. Eventuelle 

informasjonsmøter i en slik prosess blir for spesielt inviterte personer. Hvis man bare får med nok 

medlemmer på denne måten, kan fordelen være at man får håndplukkede medlemmer som er topp 

motiverte, som man samarbeider godt med, og som jobber mot samme mål.  

 

.   

 

4.1.2 Åpen prosess 
Andre etableringer har i utgangspunktet startet som en åpen etablering, der man har prioritert at 

bygdeserviceforetaket er åpent for alle som er interessert i å være med. Vi foreslår å bruke lokale 

faglag, avløserlaget eller kommunens nærings- eller landbrukskontor til å informere generelt om 

bygdeserviceforetak. Dersom en mener at forholdene ligger til rette for å etablere et eller flere 

bygdeserviceforetak, vil det være en god ide å invitere til åpent møte der idéen blir luftet.  

 

De fleste steder vil et slikt tiltak vekke så stor interesse at det vil være lett å få lokalavisa eller 

lokalradioen engasjert, og dermed kan en sikre seg at informasjonen når alle aktuelle deltakere. 

Erfaring tilsier dessuten at jungeltelegrafen er svært effektiv på landsbygda, så nyheten vil  fort spre  

seg om at noe er på gang. 

 

Om man velger en åpen eller lukket prosess, bør avgjøres i hvert enkelt tilfelle.  
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4.2 Det første informasjonsmøtet 

 

Bygdeservice er fortsatt relativt ukjent i enkelte deler av landet, og det kan derfor være behov for å 

informere om hva dette er og hvordan man går fra for å etablere et bygdeserviceforetak. Det bør 

også være på agendaen for informasjonsmøtet, å velge en arbeidsgruppe eller et interimsstyre  som 

tar på seg å lede prosessen fram mot stiftelsesmøtet. Bygdeservice Norge stiller gjerne med personer 

for å gi informasjon på et slikt møte. 

 

Det er viktig å skjerpe interessen på dette første møtet, men også å gi de fremmøtte et realistisk 

bilde av hva bygdeservice faktisk er, og hva som kreves av deltakerne. I en forsamling med mange 

praktikere er ingen foredragsholder mer troverdig enn en som selv har praktisk erfaring. Dersom det 

er praktisk mulig vil vi derfor anbefale å ta kontakt med et bygdeserviceforetak som allerede er i 

gang, og få en av de som er med der til å komme og fortelle om foretaket og egne erfaringer. En 

praktiker fra et bygdeserviceforetak i nærheten, kan fortelle både om forventninger som er innfridd 

og om skuffelser og vanskeligheter. De aller fleste bygdeserviceforetak er positive til å få nye naboer 

som man både kan samarbeide og konkurrere med. Styre og sekretariat i Bygdeservice Norge er også 

mye rundt for å informere om bygdeservice.  

 

Dersom de fremmøtte “tenner” på ideen, vil vi anbefale at det første møtet ender opp med at det av 

og blant deltakerne velges en arbeidsgruppe eller interimsstyre som arbeider videre med ideen og 

får ansvaret for videre informasjon og møtevirksomhet. Det er heller ingen ting i veien for at al le  de 

interesserte kan arbeide videre med saken, dersom det er praktisk mulig. Hva med å sende rundt en 

liste der de som er interessert i nærmere informasjon og evt. medlemskap kan skrive seg på?  

 

4.3 Arbeidsgruppe/ interimsstyre 

 

For et arbeidsutvalg eller interimsstyre vil det være en viktig støtte dersom de kan få praktisk hjelp av 

kommunen eller avløserlaget, blant annet til å innhente ytterligere informasjon, skrive innkal linger, 

møtereferater og lignende.  

 

Det er viktig å ta seg god tid i perioden før stifting av et bygdeserviceforetak. Det kan bl i  nødvendig 

med flere informasjonsmøter, bl.a. for å avklare spørsmål som dukker opp underveis, og for at 

bevisstheten, motivasjonen og interessen skal få tid til å modnes hos potensielle deltakere. Hvor lang 

tid man trenger på denne første fasen vil selvsagt avhenge av hvor godt de aktuelle deltakerne 

kjenner hverandre fra før, og hvilken erfaring de har med liknende samarbeid. Det kan i praksis ta fra 

noen få uker til flere måneder. 
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Noen typiske oppgaver for interimsstyret kan være: 

 Budsjett for etableringsfase , evt første driftsår 

 Søknad om økonomisk støtte. 

 Informasjon til de andre underveis – flere møter? 

 Studietur til eksisterende foretak? 

 Grov ressurskartlegging 

o Hvem skal være med, hvor mange?  

o Oversikt over medlemmenes kompetanse og hva man ønsker å arbeide med, samt 

hvor mye og på hvilke tider av året 

o Hvilke forventninger har de enkelte deltakerne? 

 Hvilke oppdrag er aktuelle – hvem blir de viktigste kundene? 

 Vedtekter og retningslinjer 

 Stiftelsesmøte og registrering i Brønnøysundregistrene.  

 

Ved at en tar seg god tid i den første fasen unngår en at enkelte blir med på gale premisser og 

dermed potensielle konflikter medlemmene imellom på senere tidspunkt. Dessuten sikrer en seg at 

foretaket er operativt i det øyeblikk det starter virksomhet i markedet. 

  

Bruk så lang tid i den første fasen, før formell stifting av foretaket, at dere er sikre på at samtlige 

deltakere forstår hva det innebærer av forpliktelser for den enkelte , og at alle har den samme 

forståelse av hva som er formålet med bygdeserviceforetaket, og hva samarbeidet i foretaket betyr 

av fordeler og ulemper for den enkelte. 

 

4.3.1 Budsjett for etableringsfase 
 

Vi kan vanskelig sette opp et budsjett for drift av et Bygdeserviceforetak som har generell gyldighet; 

til det varierer forholdene for mye alt etter behov for investeringer, hva foretaket skal drive med, 

hvilket omfang virksomheten forventes å ha, hvordan lederfunksjonen organiseres, osv. Allikevel 

gjengir vi nedenfor et tenkt eksempel som kan tjene som utgangspunkt.  

 

Kostnader, etableringsfase 

Sekretær       kr 10.000 

Leie av lokaler       kr 2.000 

Servering, møter      kr 2.000 

Foredragsholdere, informasjonsmøte    kr 15.000 

Studietur       kr 5.000 

Registrering, foretaksregisteret i Brønnøysund   kr 6.000 

Kontorutstyr, PC, mobiltelefon     kr 10.000 

Informasjonsmateriell/ markedsføring    kr 10.000  

Eget arbeid 10 t x 10 pers x 300 kr/t   kr 30.000    

Sum        kr 90.000 
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Finansiering, etableringsfase 

Eget arbeid/ egeninnsats     kr 30.000 

Egen andelskapital      kr 15.000    

Støtte, Innovasjon Norge     kr 45.000  

Sum        kr 90.000   

  

    

 

Eierne må gå inn med en sum hver i andelskapital ved etablering. Denne summen bør være høy nok 

til at man skiller ut de som egentlig ikke er motivert for å være med. En mye brukt størrelse på 

andelskapitalen er i dag kr 10.000, men denne kan med fordel settes høyere, for det er et vesentl ig 

poeng å ha tilstrekkelig kapital i foretaket.  

 

Det vil i praksis være vanskelig å få regnskapet til å gå i balanse fra og med første driftsår.  I en 

oppbyggingsfase må foretaket derfor regne med å slite på egenkapitalen (andelsinnskuddet), dersom 

det da ikke er mulig å dekke underskuddet gjennom etableringstilskudd.  

 

4.3.2 Offentlig støtte til etablering 
 

Vi vil spesielt peke på muligheten som ligger i tilskudd fra kommunens næringsfond eller fra 

Innovasjon Norge/ Fylkesmannens landbruksavdeling. Dette er lagt inn i oppsettet ovenfor. Det må 

søkes om tilskudd i hvert enkelt tilfelle, og her vil kommunens nærings- eller landbrukskontor kunne 

være behjelpelig. Om laget får tilskudd, og i tilfelle hvor stort, er det umulig å si noe konkret om, men 

vår erfaring så langt tilsier at muligheten for tilskudd til oppstarting av bygdeserviceforetak er stor. 

Tilskudd kan allikevel neppe påregnes ut over det første året, og et eventuelt underskudd i 

påfølgende år vil derfor måtte dekkes i sin helhet avforetakets egenkapital.  

 

Det finnes noen få eksempler på at tildelende myndigheter rett og slett ikke har forstått hvord an 

selve bygdeservicemodellen fungerer, og sagt at ”her kommer jo foretaket til å tjene alt for lite 

penger”. Dette stemmer for så vidt, for foretaket tjener jo bare provisjonen, som er en l i ten del  av 

den totale omsetningen som kommer eierne til gode.  

 

4.3.3 Stifting av bygdeserviceforetaket 
 

Når alle forberedelser er gjort unna, er tiden inne til formelt å stifte bygdeserviceforetaket. Dette 

skjer på et stiftelsesmøte. Til dette møtet sendes det i god tid ut skriftlig innkalling med saksli ste  ti l  

alle som skal være med, sammen med forslag til vedtekter og eventuelt retningslinjer for laget. 

Bygdeservice Norge kan sende forslag til vedtekter og retningslinjer for bygdeserviceforetak i  Word -

format. Det samme gjelder standard stiftelsesprotokoll. Det er viktig at interimsstyret, og helst de 

fleste andre potensielle medlemmene, har gjort en grundig jobb på forhånd med å drøfte  gjennom 

vedtektene og hva de innebærer. Det er rom for å foreta lokale tilpasninger.   

 

Ved siden av at vedtekter, eventuelle retningsl injer og budsjett gjennomdrøftes og godtas, skal 

stiftelsesmøtet fastsette andelskapital og hvordan denne skal innbetales, samt vedta stifting av laget 

og velge styre. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle som tegner medlemskap på stiftelsesmøtet, og 
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som derved blir stiftere, skal underskrive protokollen. Noen foretak innfører også årlig kontingent for 

å motivere eierne til aktiv deltakelse og samhandling med foretaket.  

 

Forslag til saksliste for stiftelsesmøtet kan for eksempel se slik ut: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder og referent  

3. Gjennomgang av organisasjonsform, formål, strategiplan og vedtekter 

4. Gjennomgang av budsjett, herunder medlemsinnskudd/ kontingent  

5. Vedtak om stifting av laget 

6. Tegning av medlemskap 

7. Fastsettelse av vedtekter 

8. Fastsettelse av innskuddsbeløp 

9. Fastsettelse av medlemskontingent  

10. Fastsettelse av budsjett for første driftsår 

11. Valg av styre 

12. Valg av valgkomitè 

13. Valg av revisor 

14. Tidspunkt og sted for neste ordinære årsmøte 

 

Det kan gjøres enklere enn dette, men som minimum må punktene 5 til 9 og 11 behandles.  

 

4.4 Registrering av foretaket 

 

Når foretaket er formelt stiftet, skal det sendes inn melding til Brønnøysundregistrene på et skjema 

som heter ”Samordna registermelding”.  

 

Brønnøysundregistrene består av Enhetsregisteret og flere tilknyttede registre. Alle 

registreringsenheter, bl.a. foretak, selskaper, foreninger og stiftelser, må registreres her før de kan 

registreres i et tilknyttet register. Som tilknyttet register regnes: 

 

• Foretaksregisteret 

• Merverdiavgiftsmanntallet 

• Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret 

• Stiftelsesregisteret 

• Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister 

• Skattemanntallet for etterskuddspliktige 

 

Skjemaet ”Samordna registermelding” gir opplysninger som formidles videre til de  registrene hvor 

enheten skal registreres. Vedtektene og stiftelsesprotokollen skal følge som vedlegg. Det er viktig å 

være nøye med utfylling av skjemaet, slik at man unngår å få alt i retur fra Brønnøysund og taper tid. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på felt 27 som, i tilfelle man ikke har kvinner i styret, må fyl les ut med 

følgende tekst: ”Foretaket har mindre enn 1000 medlemmer og kommer derfor ikke inn und er 

samvirkelovens § 69 om representasjon av begge kjønn i styret”.  Vi kan ikke svare på hvorfor ikke 

Brønnøysundregistrene har laget et eget avkryssingsfelt for dette i skjemaet.  

http://www.brreg.no/
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Husk også på at felt 28 skal skrives under av samtlige styremedlemmer.  

 

Ved innføring i Enhetsregisteret får hver enkelt tildelt et organisasjonsnummer. Dette  er enhetens 

"personnummer", og fungerer som dens identifikasjonsnummer.  

 

Samvirkeforetak som driver næringsvirksomhet, slik som bygdeservice, skal også registreres i 

Foretaksregisteret, noe som skjer på samme skjema. Registrering må skje senest tre måneder etter at 

stiftelsesdokumentet et undertegnet.  Dersom dette ikke skjer, faller stiftinga bort.  

 

Når omsetningen i en virksomhet overstiger kr 50.000 i løpet av 12 måne der, skal virksom-heten 

registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Dette gjøres på et eget tilleggskjema til ”Samordna 

registermelding” – del 2.  

 

Registrering er en forutsetning for at foretaket skal få en generell adgang til å erverve rettigheter og 

påta seg forpliktelser overfor tredjepersoner, og gir også såkalt firmavern. Dette innebærer at 

foretakets navn ikke kan brukes av andre. En får firmaattest som inneholder nøkkelopplysninger om 

foretaket. Denne tjener som legitimasjon i alle sammenhenger.  Dette  gjelder bl.a. overfor långivere, 

toll- og avgiftsmyndigheter og tinglysningsmyndigheter.  Organisasjonsnummeret er oppgitt på 

firmaattesten. Det identifiserer foretaket og er nøkkelen til opplysninger som er lagret i 

Brønnøysundregistrene. Opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige. Alle har anledning ti l  å få 

opplysninger om registrerte foretak.   

 

Enkelte grossistfirma selger bare til kunder som er registrert.  Registrering gir sikkerhet for at 

ansvarsforholdet i et selskap får full virkning (SA, AS, DA) i forhold til kreditorene.  Flere 

låneinstitusjoner krever registrering for å få lån med pant i eiendeler, og er ofte en forutsetning for å 

få kassakreditt.     

 

4.5 Medlemskap i Bygdeservice Norge 

 

Bygdeservice Norge er bygdeserviceforetakenes egen interesseorganisasjon, som ble etablert i 2002. 

Som medlem i Bygdeservice Norge blir de enkelte foretak med på å bygge opp et stadig sterkere 

nettverk av bygdeserviceforetak i Norge. Saker av felles interesse og sosial og faglig utvikling er 

viktige oppgaver for Bygdeservice Norge, i tillegg til et kontinuerlig arbeid for kvalitetssikring og 

merkebygging. 

  

Noen av medlemsfordelene: 

 Deltakelse i en organisasjon som er talerør i felles saker overfor samfunn og myndigheter.  

 Rett til bruk av egen logo for bygdeserviceforetak. 

 Nytte av felles markedsføringstiltak og merkevarebygging nasjonalt og regionalt. 

 Deltakelse på internettsidene for Bygdeservice Norge med link til egen side. Disse omfatter 

også interne nettverkstjenester for medlemmene med en egen inf ormasjonsbank med 

maler, notater, logo, referater, samarbeids- og rabattavtaler med mer.  

 Egne, gratis internettsider for hvert enkelt medlemsforetak. Fullverdige, profesjonelle sider i  
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et av de beste og mest brukte publiseringsverktøyene. 

 Årlig landsdekkende fellessamling (vår) og regionale samlinger (høst) med både faglig og 

sosialt formål 

 Tilbud om kurs og kompetanseheving 

 Tilbud på reklameartikler, brevark, konvolutter  

 Tilbud på arbeids-, fritids- og jaktklær fra en stor kolleksjon til innkjøpspris. Både for eget 

bruk og videresalg 

 Kvalitetssikret forsikringspakke for bygdeservice 

 Spesialtilpasset HMS/IK-system, og egen håndbok 

 Nasjonale innkjøpsavtaler på rekameartikler, trykksaker, renseanlegg, utstyr til hage, 

gabioner, fundamentskruer, verktøy, kjetting, redskaper, verktøy, rør og telefonløsninger.  

 Subsidiert deltakelse på årsmøtet i Bygdeservice Norge 

 

 

Krav til medlemskap i Bygdeservice Norge  
 
 

• Betaling av årlig kontingent til Bygdeservice Norge. 
 

• Aktiv bruk av HMS systemet Bygdeservice Norge leverer. 
 

• Alle medlemsslag skal benytte felles forsikringsordning for ansvar.  
 

• Aktiv bruk av felleslogo 
 

• Aktiv bruk av mail adresse 
 

• Innrapportering av ettersport informasjon til Bygdeservice Norge 
 

• Hjemmeside i bruk, med minimum kontaktinformasjon.  
 
 
 

 Medlemskontingenten fastsettes trinnvis etter omsetning. For 2016 har årsmøtet vedtatt følgende 
indeksregulerte kontingent: 
 
Omsetning mindre enn 1 million   kr 5.830 
Omsetning 1 mill - 3 mill    kr 11.660 
Omsetning 3 mill - 6 mill    kr 17.500 
Omsetning 6 mill - 9 mill    kr 23.325 
Omsetning 9 mill - 12 mill    kr 29.825 
Omsetning 12 mill -15 mill    kr 35.825 
Omsetning 15 mill -18 mill    kr 41.800 
Omsetning over 18 mill    kr 47.770 
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4.6 Markedsføring 

 

Vanligvis anbefales det å gjennomføre en markedsundersøkelse før man etablerer en næring eller et 

foretak. Dette er for å redusere risikoen med etableringen, gjennom å skaffe sikkerhet for at man 

også kan tjene penger på de investeringene som gjøres. Når man starter et bygdeserviceforetak er 

slike markedsundersøkelser som oftest unødvendige fordi man ikke løper noen vesentlig risiko ved å 

etablere seg. Man trenger ikke å kjøpe utstyr fordi man har det fra før, man trenger ikke noen 

vesentlig aksjekapital fordi man starter et samvirkeforetak, og man drar ikke på seg noen løpende 

kostnader gjennom ansettelser, kontorbygg eller lignende. Og får man lite oppdrag er man jo uansett 

bonde! Risikoen man løper ved å starte et bygdeserviceforetak er grovt sett tidsbruken på 

etableringen, og den forholdsvis beskjedne andelskapitalen man går inn med.  

 

Når det er sagt kan det likevel være et godt råd å undersøke hos potensielle oppdragsgivere som 

kommune og bedrifter i området hvor man etablerer seg. Prøv å få avtaler på oppdrag som 

bygdeservice kan gjøre og sørg for å bli godt kjent for øvrig. Et nystartet foretak er som oftest 

interessant for media, og denne sjansen bør benyttes. Videre handler det om bruk av logo på 

arbeidsklær og utstyr, internettsider og, ikke minst, å gjøre en god jobb slik at kunden blir fornøyd .   

 

De fleste bygdeserviceforetak vil ha et ønske om å ekspandere og utvikle seg, og da vil uansett et 

bevisst forhold til markedsføring være viktig. Dette kan ikke minst være en fordel for å påvirke hvilke  

typer oppdrag en vil ha, samt på hvilke tider av året man får dem.  

 

Noen virkemidler i markedsføringen 
 

Særlig i startfasen er det viktig å informere omverdenen om at det er startet bygdeservice på stedet. 

Informasjonsmateriell som brosjyrer og visittkort bør utarbeides, men det aller viktigste er 

nettsidene, sammen med godt synlig logo på arbeidsklær, biler og utstyr. Alle medlemmer i 

Bygdeservice Norge får logo og egne gratis nettsider etter en felles mal. Sidene bør ti lpasses hvert 

medlemsforetak med egne bilder og egen tekst. Legg arbeid i dette . De som ikke er vant til å arbeide 

med nettsidepublisering, kan få billig hjelp fra Bygdeservice Norge.  

 

Andre viktige virkemidler: 

 

 Sørg for personlig kontakt med nøkkelpersoner i kommunen, bedrifter i området, 

idrettslaget, pensjonistforeningen, boretslag eller andre. Fortell hva dere driver med og kan 

gjøre for dem. Legg igjen skriftlig informasjon. 

 Opparbeid et godt rykte. Kompetanse er viktig. Fornøyde kunder er de beste markedsførere! 

 Bruk media. Omtaler og reportasjer er bedre enn annonser, og oppstart av et nytt 

bygdeserviceforetak er godt nyhetsstoff.  

 Bruk logo. Festes til arbeidstøy, maskiner og redskap som synes godt ute i felten.  

 

Daglig leder vil være en sentral person i arbeidet med markedsføring og være foretakets ”ansikt” 

utad.  
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For å gi en kort oppsummering er dette den viktigste markedsføringen og oppbyggingen av 

merkevaren bygdeservice: 

 

1000 vis av eiere rundt om i landet som er stolte av å bære bygdeservicelogoen, og som 

representerer bygdeservice på en god måte, og har kundene i fokus over hele landet.   
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5. Samarbeid og menneskelige forhold 
 

5.1 Engasjement til felles beste 

 

Bygdeservicemodellen er et godt eksempel på at man kan oppnå mange fordeler gjennom 

samarbeid.  

 

Samarbeid innebærer at alle må være forberedt på å ofre noe av sin frihet og selvstendighet, og at 

man ikke alltid får gjennomslag for sine synspunkter. En del  av dette er også at bønder som er vant til 

å være sin egen herre, må finne seg i å ta imot ordre fra en daglig leder, mens daglig leder på sin side 

har både rett og plikt til å fordele jobbene på lagets medlemmer etter gitte retningslinjer.  

 

 

Kjennskap til, og respekt for hverandre, er viktige forutsetninger for samarbeid. Noen liker å ta 

avgjørelser, andre liker å bli fortalt hva de skal gjøre. Noen er kreative, andre liker best når alt blir 

gjort akkurat slik som før. Dette gjør at enkeltpersoner, bevisst eller ubevisst spiller ul ike  rol ler i  en 

gruppe. Slik skal det være, og selv om konfliktnivået rimeligvis er høyere i heterogene (ul ikartede)  

grupper er det også her man finner størst kreativitet, kompetanse og utvikling.  

 

5.2 Åpen kommunikasjon – bruk tid i oppstarten 

 

Alle som skal inn i et bygdeserviceforetak bør snakke og lytte til hverandre , og forvisse seg om at de 

oppfatter hvilke synspunkter og forventninger de andre har.  I tillegg til åpen kommunikasjon og 

ærlighet er saklighet viktig. Skråsikkerhet og overdreven kritikk skaper utrygghet og 

forsvarsholdninger, mens en nøktern og søkende holdning skaper tillit og kreativitet.  

 

Den viktigste konfliktforebyggingen er trolig å ta seg god tid i forbindelse med oppstarting av 

foretaket. Sørg for at alle sider ved virksomheten er drøftet igjennom slik at dere er sikre  på at al le  

deltakere er fullt innforstått med hva deltakelse i foretaket innebærer av rettigheter og forpliktelser,  

og likeledes hva som er daglig leders oppgaver. Det holder ikke å kopiere standardvedtekter og 

retningslinjer, selv om disse i og for seg er greie nok sett fra et juridisk, organisatorisk og økonomisk 

synspunkt. Sørg for at vedtekter og retningslinjer er gjennomgått og forstått av alle, og at de er 

tilpasset de spesielle ønsker og behov som er til stede nettopp i deres foretak. 

 

 

 

5.3 Økonomisk rettferdighet og fellesskap 

 

Den klart viktigste kilden til konflikt i bygdeserviceforetak er eiere som tenker mer på seg selv enn på 

fellesskapet. Dette kan for eksempel innebære at man prøver å ta på seg oppdrag utenom foretaket, 

for derved å unngå at foretaket stikker av med provisjonen. Hvis noen begynner å gjøre dette uten at 

det er avklart på forhånd, er dette ofte svært ødeleggende på samarbeidsforholdet i et 
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bygdeserviceforetak. Vi anbefaler en streng praksis på dette området, og i vårt forslag til vedtekter er 

det åpnet for at dette kan føre til eksklusjon.  

 

Vi har også sett mange eksempler på at eiere som har stor aktivitet gjennom foretaket, synes de 

bidrar mye mer enn andre til fellesskapet gjennom provisjonen. Men som vi beskrev under omtalen 

av fordelingsprinsippet i samvirke som selskapsform bør dette være helt uproblem atisk. Det er de 

som bidrar mest inn som også får mest ut, enten det dreier seg om utbytte på overskudd eller 

investeringer til felles nytte. Husk alltid på at foretakets penger er eiernes penger, fordelt etter 

innsats!   

 

Som oppsummering foreslår vi noen enkle regler som kan være greie å huske: 

  

 Tenk vårt, ikke mitt 

 Vær innstilt på å jobbe for fellesskapet, og stå på når det gjelder! 

 Vær åpen og ærlig: Si ifra på forhånd og ikke etterpå - og heller en gang for mye enn en gang for 

lite! 

 Ikke vær skråsikker - lytt til andre! 

 Tål at andre har fordeler av samarbeidet. Hvis kollegaen din tjener 10.000 og du selv tjener 

5.000, har også du fordel av samarbeidet, og dette vil jevne seg ut over tid.   

 Se stort på det - husk at millimeterrettferdighet aldri fremmer samarbeid! 
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Del III – Drift av bygdeserviceforetak 

 

6. Daglig ledelse  
 

Samvirkeloven krever at foretaket skal ha en daglig leder. Samvirkelovens §§ 78 og 79 gi r nærmere 

regler om daglig leders oppgaver, ansvar og rapportering. Daglig leders formelle, juridiske ansvar er 

stort sett det samme i et samvirkeforetak som i et aksjeselskap. Vi ser også at de foretakene som 

satser på daglig leder med gode arbeidsforhold, er de foretakene med størst økonomisk vekst og 

mest fornøyde eiere. Ressurser til daglig ledelse gir flere oppdrag og bedre økonomisk resultat.  

 

Det er naturligvis også praktiske grunner til at et bygdeservicelag må ha en daglig leder:  

 Kunder må ha en fast person å henvende seg til. 

 Medlemmene må ha en som kan motta oppdrag og formidle disse videre. 

 Utarbeidelse av anbud, kontrakter, avtaler m.v. 

 Oppfølging av arbeidet i markedet. 

 Regnskapsføring og sekretariat.  

 Dokumetnasjonskrav 

 Markedsføring og kundekontakt 

 Drift av hjemmeside 

 

Daglig leder må være en person som alle deltakere i foretaket har tillit til, og som kan opptre overfor 

kunder og aktuelle samarbeidspartnere med troverdighet. Om daglig leder selv skal være med på 

oppdrag er et vurderingsspørsmål. 

 

I motsetning til eierne, bør daglig leder i bygdeserviceforetak i utgangspunktet være ansatte, i en 

deltids-, eller fleksibel stilling.  

 

 

6.1 Mottak og formidling av oppdrag 

 

Tilgjengelighet er et viktig stikkord i forbindelse med markedsføring av både varer og tjenester. 

Kundene må ha en klar adresse å henvende seg til , og være garantert å få kontakt så snart de 

henvender seg, hva enten dette skjer pr. telefon, e-post, SMS eller ved personlig frammøte. Også for 

foretakets eiere er det viktig å kunne kommunisere med den eller de som har ansvaret for den 

daglige drifta. Å være dette “kontaktpunktet” er en av daglig leders viktigste oppgaver, og det er 

derfor viktig at daglig leder lett kan nåes på telefon både av oppdragsgivere, kunder og eiere.   

 

Daglig leder fordeler oppdrag blant eierne, og må påse at jobbene blir mest mulig likt fordelt. 

Selvsagt må arbeidets art tas i betraktning. Oppdrag som krever spesiell kompetanse, autorisasjon, 

eller spesielle maskiner eller redskaper kan resultere i at enkelte eiere blir forfordelt.  Dette  skaper 

normalt ikke problemer dersom eierne på forhånd er innforstått med det. Vanligvis skaper det heller 

ikke problemer at alle eierne ikke kan ta på seg oppdrag i like stort omfang. Eierne avklarer dette 

med daglig leder til enhver tid, slik at han eller hun kan ta hensyn til dette ved fordeling av oppgaver. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-081.html
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Det er et vanlig prinsipp at den som skaffer til veie en jobb for bygdeserviceforetaket har førsteretten 

til å utføre den, selv om den formelle kontakten bør skje gjennom daglig leder. Et argument for å 

praktisere en slik ordning kan være at dette vil stimulere den enkelte eier til aktivt å drive 

markedsføring av foretakets tjenester. 

 

6.2 Vurdering av jobber 

 

Vurdering og kostnadsberegning av jobber er normalt et hovedansvar for daglig leder, men ofte  vi l  

det være behov for å trekke med de som skal utføre jobben.  

 

 

6.2.1 Større oppdrag 
 

Ved større oppdrag bør alltid de som skal utføre arbeidet være med daglig leder ut for å se på 

jobben. I forbindelse med større jobber vil det være aktuelt å legge planleggingskostnadene inn som 

en del av de totale kostnadene, uansett hvem det er som utfører den, og avregne dette etter den 

timesats som gjelder for det øvrige arbeidet.  

 

Større oppdrag med offentlige instanser som oppdragsgivere lyses alltid ut i en egen database for 

dette, som heter DOFFIN. Her kan man søke på de områder man ønsker anbud på. Mot betal ing kan 

man også få e-post-varsling når det dukker opp anbud som tilfredsstiller søkekriteriene. Det er også 

blitt mer vanlig at private oppdragsgivere lyser ut anbud. Fra tjenesten Mercell kan man bestille 

varslinger fra både offentlige og private anbud som blir lagt ut.  

 

Mange av oppdragene som ligger på disse databasene er rett og slett for store for et vanlig 

bygdeserviceforetak, men husk at dere også kan kontakte en større aktør som dere tror kommer ti l  å 

legge inn tilbud og tilby å være underleverandører. Alternativt går det an å gi et tilbud sammen med 

en annen, likestilt aktør, for eksempel et bygdeserviceforetak i nærheten. Å utarbeide tilbud på 

oppdragene som ligger på disse databasen er uansett en ganske krevende, men stadig viktigere 

øvelse. Flere aktører, blant annet Mercell, arrangerer dagskurs i generelle regler og prosedyrer for 

anbudsprosessen, noe vi sterkt vil anbefale. I tillegg trenger man en viss øvelse i kostnadsregning  og 

fagkompetanse knyttet til de ulike oppdragene.  Noen av de største bygdeserviceforetakene har etter 

hvert opparbeidet seg god kompetanse på utarbeidelse av anbud, og bistår gjerne med råd og 

veiledning.  

 

 

6.2.2 Mindre oppdrag 
 

I forbindelse med mindre oppdrag kan det være hensiktsmessig at daglig leder eller den som skal 

utføre jobben drar ut og ser på denne for deretter å gi en fast pris for utførelse, evt. avtale at 

arbeidet utføres for en timepris. Vi anbefaler timepris, som reduserer risikoen for f oretaket. Fordi 

man slipper å legge inn ”sikkerhet” blir timepris ofte det billigste også for kunden. Utviklingen i 

markedet er alikevel at en større del av oppdragene må utføres på fastpriser.  

 

Dersom foretaket får mange små jobber, dvs. jobber som kun er av få timers varighet er det viktig at 

http://www.doffin.no/
http://www.mercell.no/
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en forsøker å redusere arbeidet med besiktigelse og kostnadsberegning på forhånd. Som vi tidl igere  

har sagt er det viktig å holde administrasjonskostnadene nede, og med mange småjobber bli det lett 

“mye flying og lite penger i kassa”. 

 

Det er helt avgjørende for en god utvikling  at man er positiv overfor kunder. Hvis daglig leder nøler 

med å ta på seg oppdrag fordi han er usikker på om han har personale, har foretaket en utfordring. 

De som lykkes best sier nesten alltid ja umiddelbart i trygg forvisning om at eierne stiller opp og 

skaffer fornøyde kunder gjennom at jobben blir gjort til kundens tilfredsstillelse til avtalt tid. 

 

Det som lønner seg beste er store, og ikke minst langsiktige/ faste oppdrag. Dette gir li te planlegging 

og administrasjon i forhold til hva man kan fakturere ut. Men dette gjelder kanskje i enda større grad 

konkurrentene, som gjerne har flere fast ansatte og store, faste driftsutgifter. Fleksibili tet og lave, 

faste kostnader er et av kjennetegnene på bygdeservice, og dermed bør vi også være i posisjon for å 

ta mindre og varierte oppdrag. 

 

   

7. Regnskapsføring og revisjon 
 

Samvirkeforetak har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven hvis salgsinntektene er lavere enn to 

millioner kroner i året. Samvirkeforetak med salgsinntekter lavere enn to millioner kroner er 

imidlertid bokføringspliktig hvis de leverer næringsoppgave etter ligningsloven e l ler mva-oppgave 

etter merverdiavgiftsloven. Det vil i praksis si de aller fleste bygdeserviceforetak.  

 

Samvirkeforetak har ikke plikt til å ha offentlig registrert revisor eller statsautorisert revisor hvis 

driftsinntektene av den samlede virksomhet er lavere enn fem millioner kroner. Hvis årsregnskapet 

viser driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen på fem millioner kroner, inntrer revisjonsplikten 

for det etterfølgende regnskapsåret. Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskaps år synker 

under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten bort med virkning fra og med det tredje regnskapsåret. 

 

Den praktiske regnskapsføringen kan organiseres på ulike måter. Det vil ofte være hensiktsmessig å 

bruke lokalt regnskapskontor eller avløserlag til disse oppgavene. Disse har vanligvis både teknisk 

utstyr, programvare og kompetanse til å ta seg av de aktuelle oppgavene på en effektiv og korrekt 

måte. Imidlertid kan også et av lagets medlemmer eller daglig leder være aktuelle, dersom 

vedkommende har nødvendig kompetanse.  

 

 

8. Selvstendig næringsdrivende eller ansatt? 
 

Deltakere i bygdeservice er i utgangspunktet bønder eller andre selvstendig nærin gsdrivende, som 

fakturerer foretaket for sine tjenester. Flere og flere bygdeserviceforetak ansetter også e iere  e l ler 

andre for kortere eller lengre perioder knyttet til enkelte typer oppdrag. Dette har gitt gode 

resultater og forenklet arbeidet med rekruttering av yngre personer. Ansettelse er et krav i næringer 

som renhold og hjemmetjenester, og en forutsetning for å få HMS / byggekort. 
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Det er verdt å merke seg at ved bruk av lønn kan laget miste noe av fleksibiliteten, samtidig som man 

drar på seg ekstra kostnader knyttet til arbeidsgiveravgift, feriepenger m.v. Man bør derfor bruke 

andre satser for provisjon til laget/ utbetaling til medlemmene ved utlønning vs fakturering. På den 

annen side gir utlønning økt sosial sikkerhet for de ansatte, noe som er ønskelig fra myndighete nes 

side. Bygdeserviceforetak består hovedsakelig av eiere som allerede er selvstendig næringsdrivende, 

og bruker laget for å spe på en næringsinntekt de har fra før.  

 

Noen foretak som leier ut selvstendig næringsdrivende til samme firma over lang tid har møtt krav 

fra skattemyndighetene om at de må ansettes, og det finnes også eksempler på at (andre) f i rma har 

møtt store etterskuddskrav på arbeidsgiveravgift. I motsetning til vikarbyråene som bare leier  ut 

ansatte, kan bygdeserviceforetak komme i en gråsone her. Vi mener likevel at reglene er rimelig klare 

og at utleie av selvstendig næringsdrivende fra bygdeserviceforetak i de aller fleste tilfeller klart 

kommer inn under næringsbegrepet, altså at de kan være næringsdrivende, og ikke må ansettes.  

 

9. Det økonomiske oppgjøret innen foretaket 

9.1 Oppgjør mellom oppdragsgiver, foretak og eier 

 

Bygdeserviceforetaket fakturerer oppdragsgiver etter ferdig utført oppdrag dersom oppdraget ikke 

er av svært stort omfang og/ eller av lang varighet. I sistnevnte tilfeller kan det være å anbefale at en 

gjør en avtale med oppdragsgiver om oppgjør á konto, eller knyttet til bestemte “milepæler” i 

arbeidet. 

 

Hele oppgjøret fra oppdragsgiver går inn på foretakets konto. Den eller de som har utført oppd raget 

får sitt oppgjør fra Bygdeserviceforetaket når pengene er innbetalt, - på grunnlag av faktura som 

eierne skriver til foretaket. I de fleste foretakene er det daglig leder som står for fakturering av 

regninger, men det finnes også løsninger der dette er satt bort til avløserlag og regnskapskontor. Det 

er viktig å få pengene til å gå så fort som mulig gjennom systemet. Om fakturering og utbetal ing tar 

for lang tid, kan dette skape misnøye blant eierne og innleide. Det virker som om de foretakene  der 

daglig leder står for fakturering, har noe kortere utbetalingstid til eierne og innleide  enn ved andre 

løsninger.  

 

9.2 Faktura eller timelister? 

 

I forskrift om innhold i salgsdokument mv heter det at registrerte næringsdrivende skal  utstede et 

salgsdokument ved omsetning av varer og tjenester til andre næringsdrivende. Dette vil i praksis si at 

selvstendig næringsdrivende eiere i bygdeserviceforetak skal sende en faktura til 

bygdeserviceforetaket for det arbeidet som er gjort. Salgsdokumentet skal være nummerert, og skal  

angi:  
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 Navn og adresse til den næringsdrivende som leverer varen eller tjenesten 

 Organisasjonsnummer 

 Navn og adresse til den næringsdrivende som mottar tjenesten 

 En klar beskrivelse av varen eller tjenesten 

 Kvantum eller omfang av det som er levert 

 Vederlaget for varen eller tjenesten 

 Stedet der varen eller tjenesten er levert 

 

Merk også at i den grad de leverte tjenester måtte bestå av håndverkstjenester som faller inn under 

håndverkertjenesteloven, har denne lovens §36 regler om utstedelse av regning. Kravene her er at 

regningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme  arten og omfanget av arbeidet og 

materialer som er brukt. Hvis ikke tjenesten er utført til fast pris, skal det også gå fram hvordan 

prisen er regnet ut.  

 

Som alternativ til at medlemmene lager faktura selv, kan daglig leder eller regnskapsfører gjøre  de t 

på vegne av medlemmene, basert på timeliste eller timeregistrering.  Når det gjelder timeregistrering 

har det etter hvert kommet gode løsninger for å gjøre dette elektronisk, gjennom mobiltelefon e l ler 

PC.  

 

9.3 Fastsettelse av satser for foretakets tjenester samt provisjon  

 

Foretaket vedtar veiledende satser for bruk av maskiner/redskaper, og for manuelt arbeid på 

årsmøtet. Satsene vedtas for ett år av gangen og tilpasses det lokale nivå. Vær oppmerksom på 

konkurranselovens bestemmelser som gjør det ulovlig å samarbeide foretakene imellom om 

fastsettelse av priser.  

 

I tillegg til de satser som foretakets medlemmer skal ha for utført arbeid, kommer foretakets 

provisjon som skal dekke administrasjonsutgiftene som laget har; lønn til daglig leder, regn skap, 

fakturering, kontorhold med telefon, PC osv. Denne regnes inn i den utfakturerte timeprisen og 

trekkes fra før eiere og innleide får utbetalt sin godtgjørelse. De fleste bygdeserviceforetakene  har 

lagt seg på en fast provisjonssats av utfakturert beløp. Man kan naturligvis også trekke et fast 

kronebeløp pr time. Erfaringen etter mange år med drift i mange bygdeserviceforetak er helt klart at 

det er viktig å sørge for at provisjonssatsen er så høy at laget går med et skikkelig overskudd, selv om 

dette gir mindre utbetaling til eierne. Så lenge laget er eid av eierne er dette uansett eiernes penger,  

som kan utbetales ved en senere anledning (etter innsats/ omsetning med laget), bygge opp 

egenkapitalen, eller brukes til videre utvikling til felles beste. Det er uansett de som har bidratt mest 

inn som får mest ut, noe som er et svært viktig særpreg for samvirkeforetak.  

 

Den praktiske løsningen på dette kan være å bestemme faste priser som eierne skal ha fra foretaket,  

og deretter prøve å ta ut det som er mulig i timepris fra markedet. Dette gir en stimulans til daglig 

leder til å ta ut mest mulig, for at foretaket skal tjene mest mulig.  
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9.4 Manglende betaling 

 

Foretaket er økonomisk ansvarlig overfor oppdragsgiver og likeledes overfor den enkelte eier.  

 

Det er generelt lite problemer med innkreving av betaling i Bygdeservice. Rutinene for dekking av tap 

i Bygdeserviceforetak varierer. Noen har avtalt i retningslinjene at de som har utført oppdraget får 

utbetalt 95 % av sitt tilgodehavende fra foretaket om oppdragsgiver ikke betaler, og at utførende eier 

dekker 5 % selv. Her finnes det imidlertid flere fordelingsnøkler, og enkelte bruker også en 50/50 

eller til og med 5/95 fordeling andre veien.  

 

Det kan også være tilfeller hvor ansvaret for manglende betaling kan tilligges utføreren, som har gjort 

en for dårlig jobb, eller daglig leder som ikke har sørget for en skikkelig avtale. I  slike tilfeller må man 

fravike slike fordelingsregler.  

 

For foretaket betyr manglende betaling fra oppdragsgiver tap som må dekkes av foretakets 

egenkapital eller fra fond opparbeidet i foretaket.  

 

9.5 Disponering av overskudd i laget 

 

Samvirkeloven stiller ingen krav til egenkapital i foretaket, slik som ved aksjeselskap, ut over at man 

til en hver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. Vi vil 

allikevel anbefale at bygdeserviceforetaket bygger opp en skikkelig egenkapital. Det er al l tid godt å 

ha en “reserve” å ty til i krisesituasjoner, eller når tyngre investeringer er aktuelle, eller som sikkerhet 

ved inngåelse av større anbud. I det forrige punktet har vi diskutert hva som skjer når en kunde ikke 

betaler, og foretaket må bære hovedtyngden av det tapet som oppstår.  I slike tilfeller ville det 

utvilsomt være godt å ha et fond å ty til. Underskudd i oppstartingsperioden og uforutsette tap kan 

ellers ganske raskt komme til å gjøre det av med foretakest egenkapital.  

 

Vedtak om å avsette hele eller deler av et overskudd til fond fattes av årsmøtet, som i prinsippet kan 

velge blant flere måter å anvende et evt overskudd på (Samvirkeloven § 26): 

 

 Godskriving av foretakets egenkapital 

 Etterbetaling til medlemmene etter omsetning gjennom foretaket det siste året  

 Avsetning til etterbetalingsfond  

 Avsetning til medlemskapitalkonti 

 Forrentning av medlemskapitalkonti 

 

Etterbetalingsfond er kapital som er bygd opp over flere år. Eventuell utbetaling herfra skal skje etter 

omsetning med laget i en periode på minst ett år, gjerne det antall år fondet har vært avsatt. 

Medlemskapitalkonti blir avsatt i medlemmenes navn, også dette på grunnlag av deres omsetning 
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med foretaket. Dette er normalt penger som utgående medlemmer har krav på å få med seg ved 

utmelding.   

 

Både etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti kan brukes til å dekke underskudd i foretaket. 

 

10. Forsikringer 

 
Bygdeservice er en spesiell organisasjonsform, der foretaket ved daglig leder normalt er 
kontaktpunkt mot oppdragsgiver eller kunde. Oppdragsgiver vil derfor oppfatte foretaket som rette 
adresse for klager, økonomiske søksmål med videre. Bygdeservice Norge har derfor inngått ett 
samarbeid med Eika Forsikring, om en kollektiv ansvarsforsikring som er obligatorisk for alle foretak 
som  er medlemmer i Bygdeservice Norge.  
 

10.1 Lagets forsikringer 

 
10.1.1 Ansvarsforsikring 
Bygdeservice Norge har en kollektiv ansvarsforsikring som alle lokale foretak obligatorisk er tilsluttet. 
Denne forsikringen gjelder alt arbeid som faktureres gjennom det lokale bygdeserviceforetaket inkl. 
entrepenørforsikring(prosjektforsikring). Forsikringen reguleres ut fra omsetningen i det lokale 
foretaket. 
 
Hva er ansvarsforsikring, er det en form for Tabbeforsikring? 
Forsikringen dekker aldri tabben, men følgene av tabben, såfremt det oppstår et rettslig 
erstatningsansvar 
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar man kan pådra seg i forhold til tredjemann 
Bruk av forsikringen forutsetter at Forsikringstaker har opptrådt erstatningsbetingende etter norsk 
erstatningsrett 
NB – Forsikringen dekker aldri det moralske ansvar! 

 

Et erstatningsrettslig ansvar utløses først når den enkelte ansatte/arbeidstaker i det lokale foretaket 
har utvist uaktsomhet, og denne uaktsomheten har medført i økonomisk tap/ skade på en 
tredjeperson eller dennes eiendeler. I dette ligger det et krav om årsakssammenheng. 
 
10.1.2 Personalforsikring 
De lokale foretakene som har ansatte må ha en lovpålagt yrkeskadeforsikring. Dette er en forsikring 
som dekker den ansatte hvis man skulle bli skadet eller syk som følge av den jobbe n man utøver i 
bygdeservice. 
De lag som har ansatte trenger også en OTP – Obligatorisk Tjenestepensjon på sine ansatte. 
 
10.1.3 Bedriftsforsikring 
I en del tilfeller vil bygdeserviceforetaket stå som eier/driver av et kontor. Kontorløsøre, datautstyr 
osv. kan dekkes med en bedriftsforsikring der en bland annet også får dekket utgifter til 
rekonstruksjon av arkiver. 
Forsikret: Brann, innbrudd, avbrudd og kontoransvar. 
 
10.1.4 Arbeidsmaskiner/utstyr 
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Arbeidsmaskiner (eks. traktor/gravemaskiner) som er eiet av bygdeserviceforetaket må 
ansvarsforsikres. Når det gjelder skade på maskinen er det flere varianter som kasko, delkasko, 
brann, tyveri osv. som kan forsikres. 
Arbeidsmaskiner eiet av det enkelte medlem i foretaket må forsikres av medlemmet. 
 
 
 
 
10.1.5 Underslagsforsikring/styreansvar 
Styret må ta stilling til om foretaket skal sikres mot underslag, bedrageri, utroskap, begått av ansatte 
samt erstatningsansvar styremedlemmer kan komme opp i som følge av deres rolle som 
styremedlem. 

 
10.1.6 Formueskadeforsikring 
Denne forsikringen er nødvendig dersom foretaket påtar seg oppdrag som går i retning av økonomisk 
rådgivning tilsvarende oppdragsområder som tradisjonelt er blitt løst av et regnskapskontor. Dette 
gjelder også i rollene som Rådgivende ingeniør/Teknisk konsulent/Arkitekt. 
 

10.2 Forsikring eiere 

Den enkelte eier har ansvar for at de forsikringer som er lovpålagt som ansvarforsikring på 
arbeidsmaskiner og biler, samt personforsikringer på egne ansatte blir forsikret.  
Annet utstyr som brukes i bygdeserviceaktivitet må det enkelte eier forsikre selv, ut fra egne 
behov/ønsker. 
 
10.2.1 Helseforsikring 
Bygdeservice Norge har i samarbeid med Storebrand en kollektiv helseforsikring for alle medlemmer, 
denne er frivillig og faktureres det enkelte lag. Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å 
komme fort tilbake i arbeid hvis uhellet skulle være ute. Her får du rask hjelp og mulighet til å komme 
raskt i arbeid iste for å vente på behandling. Det enkelte medlem må tegne denne forsikringen før 
fylt 66 år men kan stå i ordning til fylte 70 år. Dette en forsikring som Bygdeservice Norge anbefaler 
alle og benytte seg av. 
 
10.2.2 Ulykkesforsikring 
Bygdeservice Norge har i samarbeid med Eika Forsikring en kollektiv ulykkesforsikring for alle sine 
medlemmer. Denne gir en erstatning hvis uhellet skulle være ut og du blir medisinsk invalid. 
Erstatningen reguleres ut fra invaliditetsgrad og gir en erstatning ved 100% invaliditet på 1. mill.  

10.3 Kontaktpersoner vedrørende forsikringer 

Vår leverandør av kollektive forsikringsløsninger er Høland og Setskog Sparebank (Eika bank).  
Jørn-Erik Sether  Telefon 99 35 37 39 Mail jes@hsbank.no 
Kjell Jostein Sæther  Telefon 93 48 02 65 Mail kjs@hsbank.no 
 
Når det gjelder forsikringer til det lokale foretaket samt medlemmer, anbefaler vi å ta kontakt med 
en lokale Eika bank eller Høland og Setskog Sparebank som vil gi gunstige/tilpassede priser ut fra 
deres behov.  
 
 
 

 

 

mailto:jes@hsbank.no
mailto:kjs@hsbank.no
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11. Krav og regelverk fra det offentlige 
De fleste etablerere og næringsdrivende opplever det som tungvint å etablere og drive egen 

næringsvirksomhet, fordi det offentlige stiller mange krav til rapportering, skjemautfylling og  

kvalitetssikring – oppgaver som krever mye tid og ressurser fra noen som egentlig har lyst til å 

konsentrere seg om virksomheten man egentlig driver med.  

 

Trøsten får være at verden faktisk også går framover, og at de mange reglene og kravene er viktige 

bidrag til at vi lever i verdens beste og tryggeste land. I tillegg er det dette Bygdeservice Norge bruker 

mye av sine ressurser på, for at de enkelte medlemmene skal slippe å arbeide med det alene. En 

ekstra utfordring for oss er imidlertid at samvirkeforetak og bygdeservice er en liten og ganske ukjent 

organisasjonsmodell som ofte faller utenfor myndighetenes virkelighetsoppfattelse når nye regler og 

forskrifter lages. Et klassisk eksempel på dette er forskrift om Id-kort på byggeplasser, og 

renholdskort.   

 

 

11.1 HMS/ KS-system 

 

Arbeidsmiljøloven krever at alle foretak som sysselsetter arbeidstakere skal ha en samlet og 

systematisk dokumentasjon som viser at lover- og forskrifter er tatt på alvor. Det er konkrete krav ti l  

hvilke virkemidler som skal være tatt i bruk, og til daglig leders kunnskaper om helse, miljø og 

sikkerhet (HMS). Et godt system i bruk gir også fordeler den dagen en eventuell ulykke skulle være 

ute. Og det skjer som vi vet i bygge- og anleggsbransjen. Svært mange små foretak overser ri sikoen 

man løper om man ikke har disse forholdene i orden når ulykken skjer.  

 

11.1.1 Hva er et KS- system? 
Dersom man skal påta seg oppgaver som krever myndighetenes tillatelser i forbindelse med 

byggeaktiviteter, er man pålagt å ha et system som tilfredsstiller Plan- og bygningslovens krav. De t 

skal utarbeides kontrollplaner som stemmer med Teknisk forskrift og det skal dokumenteres at 

prosjektet er utført i samsvar med regelverket. 

 

11.1.2 Hva er et HMS/KS- system? 
Et godt HMS/KS- system dekker alle krav som et lite foretak møter i regelverket, og sikrer eg at du 

når som helst kan ta i mot et besøk av myndighetene. Bygdeservice Norge har etablert et slikt system 

i samarbeid med Argus AS og vi har i denne sammenheng tilpasset en rekke dokumenter for typisk 

virksomhet i et bygdeserviceforetak, gjennom en egen håndbok. I samarbeidet med Argus drar vi 

også fordeler av kompetanseheving i systemsammenheng. Argus AS er den eneste sertifiserte 

systemleverandøren i Norge (sertifisert av Det Norske Veritas) og gjennom s itt samarbeid med 

Teknologisk Institutt Sertifisering tar Argus de av sine kunder som ønsker frem til sertif isering etter 

både ISO 9001 og 14001, standarder for kvalitetsstyring og miljøstyring. 

 

 

 

 

 

http://www.argus.no/
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11.1.3 Systembeskrivelse 
HMS/ KS systemet som bygdeservice bruker heter Argus Samsvar, og består av et dataprogram/ 

databasesystem på CD og i ringperm, samt en HMS/KS-håndbok til alle medlemmene. Systemet er 

også nettbasert og under kontinuerlig utvikling. Systemet er tilpasset både store og små foretak. Det 

er et krav for medlemsskap i Bygdeserive Norge at HMS system fra Argus blir benyttet.  

 

HMS/KS-håndbok 

3- delt håndbok for alle Bygdeservice medlemmer med; 

 

 informasjon om vår virksomhet og sikkerhetsinstrukser i del 1 

 en praktisk kalenderdel i del 2 

 generell informasjon om spillereglene i arbeidslivet i del 3. 

 

Dataprogram/ databasesystem 

Argus Samsvar er utstyrt med veivisere som sikrer at systemene tilpasses både lagets virksomhet og 

hvert enkelt tiltak (eller prosjekt). Veiviseren sikrer oss at alle krav om samsvar ivaretas ved at det 

genereres nødvendige brukerdokumenter både i foretakssystemet og i de ulike prosjektsystemer.  

 

Følgende viktige elementer omfattes av systemene: 

 

 Nødvendige faktaopplysninger 

 Menneskelige ressurser i foretaket og i prosjektene 

 Materielle ressurser i foretaket og i prosjektene 

 Arbeidsmiljøfaktorer i foretaket og i prosjektene 

 Miljøaspekter i foretaket og i prosjektene 

 Faktaopplysninger om tiltaket 

 Plan og bygningslovens krav i tiltakene 

 Byggherreforskriften krav i tiltakene  

 HMS/Internkontroll krav i tiltakene 

 Privatrettslige forhold krav i tiltakene 

 

Argus Samsvar plukker nødvendige prosedyrer og registreringsdokumenter i omfattende 

dokumentbaser tilrettelagt for vår bransje slik at vi ved enkle tilpasninger kan fremskaffe egnede 

brukerdokumenter i våre prosjekter.  

 

Gjennom avtalen med Argus sikrer vi oss at alle oppgavene gjennomføres slik lov og forskrift krever. 

Dette er naturligvis en konkurransefordel. Når vi presenterer oss med sol ide systemer, tas vi på alvor.  

 

 

 

 

 


