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Næringspolitisk program 2016 - 2020 

 

 

Forslag til vedtak (styrets innstilling til årsmøte) 

 

Utkast til næringspolitisk program med endringer gjort i årsmøtet vedtas som næringspolitisk 

program for Norges Bondelag for 2016-2020. 

 

 

Saksutredning 

 

Prosess 
Norges Bondelags årsmøte 2016 skal vedta næringspolitisk program for 2016-2020.  

 

Styret bestemte at prosessen fram til nytt program denne gangen skulle forberedes av et utvalg 

med tillitsvalgte. Dette ble oppnevnt i august 2015, med 1. nestleder Kristin Ianssen som 

leder. Programperioden ble justert ved forrige runde, slik at nytt program nå vedtas ett år før 

Stortingsvalg og skal kunne være et grunnlag for politisk arbeid overfor partier og i 

valgkampen. 

 

I innspillfasen ble det åpnet for innspill for alle gjennom nettsider og andre kanaler. Videre 

var arbeidet tema på lederkonferansen høsten 2015, og det ble orientert om prosessen på 

fylkenes ledermøter. Markedsorganisasjonene (Tine, Nortura, Felleskjøpet og Gartnerhallen) 

ble bedt om å komme med synspunkt. Utvalget har også hatt møter med andre aktører.  

 

Førsteutkast forelå i desember som grunnlag for høring i organisasjonen. Til sammenligning 

med forrige program har en denne gang valgt å gå lenger når det gjelder konkretisering av 

virkemidler i næringspolitikken. Bondelagets arbeidsfelt er bredt, og dette reflekteres i 

programmet. 

 

Lokallagene har i liten grad uttalt seg. Saken er behandlet på fylkesårsmøtene, og 

fylkeslagene har sendt grundige uttalelser. Fylkeslagene har gitt tilslutning til oppbygging og 

form, men det er synspunkt på svært mange av forslagene for øvrig. Det er særlig 

kompetansekrav og virkemidler i korn/kraftfôrpolitikken som har engasjert. 

 

På grunnlag av fylkenes uttalelser hadde utvalget en siste behandling av utkastet den 14. april. 

Utvalgets forslag presenteres ble behandlet i styret den 19. mai. Styret innstilling og forslag til 

nytt næringspolitisk program presenteres med dette for årsmøtet. 

 

 

Videre behandling 
Utkastet presenteres for årsmøtet, og det åpnes for endringsforslag på alle punkt i 

programmet. Det etableres en redaksjonskomité som behandler forslagene, som så tas opp til 

votering.  

 

Vedtatt næringspolitisk program trykkes opp og gjøres tilgjengelig på nett (begge målformer).  
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Særlige tema til debatt 
Landbruket er nå mer sentralt i ordskiftet om klimautfordringen. Mulighetene innenfor 

bioøkonomien og det grønne skiftet har en mer sentral plass enn i tidligere program. 

 

«Alle» går inn for mer kompetanse, men forslaget om å innføre et krav har fått blandet 

mottakelse i høringsrunden. Mange ønsker tydeligere avklaringer og bredere prosess. 

Myndighetene har så langt ikke villet gå inn på et krav. 

 

Store deler av landbrukspolitikken er nå i spill, i stor grad som følge av regjeringas 

oppfølging av sin tiltredelseserklæring. I organisasjonen og næringa er det brei enighet om å 

kjempe for importvernet, fortsatt markedsregulering og eiendomslovene. Den politiske 

kampen for å sikre bærebjelkene er svært avgjørende. 

 

Det er imidlertid breiere debatt om virkemidler og styrken i tiltak for å nå omforente 

målsettinger. Solbergregjeringa legger opp til et sporskifte i innretningen, og mye påvirkes av 

de neste jordbruksoppgjørene og saker for øvrig som regjeringa kan avgjøre. Debatten om 

næringspolitisk program er klart preget av dette, med et klart ønske om å snu en negativ 

utvikling.  

 

Det er ønskelig at årsmøtet fokuserer på noen slike hovedtema. Hensikt er å gi retning og 

føringer for organisasjonens arbeid de neste fire åra.  

 

 

 

 

 


