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Norges Bondelags årsmøte 9. – 10. juni 2021 

   
 

Sted: Digitalt 
Program onsdag 9. juni 2021 
 

Klokka Sak  Programpost  
 

09.30   Pålogging til årsmøtet 
 

10.00- 
10.20 

 Åpning med kulturinnslag 

 Sak 1 Navneopprop 
 Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 

sammen med ordføreren 
 Sak 4 Åpent eller lukket møte 

 
10.20-
10.50              

Sak 5                Tale v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 
 

10.50-
13.00 

 Generaldebatt 

13.00-
14.00 

 Lunsj 

14.00-
14.30 

 Innlegg v/Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister 
Spørsmål og kommentarer 

14.30-
15.45 

 Generaldebatten fortsetter 

15.45-
16.10 

 Pause 

16.10-
16.30 

Sak 6  Norges Bondelags årsmelding for 2020  
 

16.30 – 
16.50 

Sak 7 Norges Bondelags konsernregnskap for 2020 

16.50 – 
17.00 

 Kåring av årets lokallag 
 



17.00 – 
17.30 

 Avtakking av leder 
Årsmøtet slutt 

18.30  Markering av Norges Bondelags 125-årsjubileum 
 

19.30   Middag 

 



 Norges Bondelags årsmøte 

 
  
 

Program torsdag 10. juni 2021 
  

  

Klokka Sak  Programpost  
 

08.00 – 
08.15 

 Pålogging til møtet 

08.15 – 
08.40 

 Lukket møte 

08.40 - 
09.25 

Sak 5 Generaldebatt - oppsummering 
 

09.25 -
10.20 

Sak 15 
 

Godtgjøringer v/Anne Kristine Rossebø, leder av Norges 
Bondelags valgnemnd  

 Sak 8 Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og 
Bondelagets servicekontor 2022 

10.20 – 
10.40 

 Pause  

10.40 - 
11.00 

Sak 5 Generaldebatt, oppsummering og vedtak 
 

11.00 - 
11.30 

Sak 9 Stortingsvalg 2021 – fem krav til bedre inntekter i norsk 

landbruk 
11.30 – 
12.15             

 Lunsj 

12.15 – 
12.35 

 Utdeling av priser 

12.35 - 
13.40 

Sak 10 Innkommet sak – fra (fire fylker) 
Endring av Budsjettnemndas tallmateriale 

13.40 – 
14.40 

Sak 11-
14 

Valg v/Anne Kristine Rossebø, leder av Norges Bondelags 
valgnemnd  

14.40  Avslutning 
15.00  Slutt for dagen 
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Norges Bondelag Forretningsorden  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 29.04.2021  21/00064-12 

Utarbeidet av    
Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

Norges Bondelags årsmøte 2021 

Forslag til forretningsorden 
 
1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke vedtar noe annet. 

2. Generaldebatten 
Fylkene får to innlegg hver à 3 minutter. Utsendinger fra samarbeidende organisasjoner og 
styret kan holde ett innlegg hver à 3 minutter. Navn på hvem som skal holde innlegget og 
tema sendes ordfører seinest to dager før årsmøtet. Deretter vil det være en åpen debatt 
med taletid på 2 minutter. 

 
Taletid for resten av årsmøtet er begrenset til 3 minutter (med unntak av 
innledningsforedrag). Det gis adgang til replikk, 2 à 1 minutt og én svarreplikk à 1 minutt, 
for hvert hovedinnlegg. 
 
Ordføreren har rett til å foreslå temainndelinger i debatten og begrensning på antall innlegg 
fra hvert fylke på hvert tema.  

 
Ordføreren har rett til å foreslå andre begrensninger i taletid og replikkadgang, og sette 
strek for inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn én gang og høyst 1 
minutt til hver sak.  

 
3. Alle endringsforslag til vedtak på sakene 6, 7 og 8 må sendes til 

sekretariat@bondelaget.no, undertegnet med forslagstillerens navn.  
Frist for å komme med endringsforslag er satt til torsdag 3. juni 2021. 
Etter at det er satt strek med de inntegnede talere i møtet, kan ikke noe nytt forslag tas opp. 

 
4. I protokollen innføres forslag, talere, avstemninger og vedtak. 

5. Henstillinger/oppfordringer m.m. fra enkeltutsendinger / grupper / fylkeslag til styret, må 
sendes til sekretariat@bondelaget.no, undertegnet med navn. Fristen er satt til tirsdag 8. 
juni 2021. 

 
6. Ingen utsending kan forlate årsmøtet uten ordførerens godkjennelse. 

7. Dette er et digitalt årsmøte med de begrensinger det skaper. 

 

mailto:sekretariat@bondelaget.no
mailto:sekretariat@bondelaget.no


Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS      Norges Bondelag 
 

Postadresse: Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO, Tlf:  22 05 45 00 Bankkonto: 8101.05. 91392 
Besøksadresse: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 OSLO Org.nr: 939678670 
Bankkonto: 8101.05.12891, Org.nr.: 985063001 MVA        
bondelaget@bondelaget.no, www.bondelaget.no  
 

  

Til medlemmer av årsmøte i Norges Bondelag 
 
   
   
 
 

 

  
Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Åse Berit Valle 19.04.2021 21/00064-10 
+47 97 14 50 84 Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

 

Innkalling til årsmøte i Norges Bondelag 2021 

 

Du innkalles til Norges Bondelags årsmøte. 
 

Dato:   Onsdag 9. juni og torsdag 10. juni 2021 
Møtested: Digitalt 
Møtestart: Onsdag 9. juni kl. 10.00 

 
Avslutningen av årsmøtet er beregnet til kl. 15.00 den 10. juni. 

 
Saksdokumenter vil bli gjort elektronisk tilgjengelig på bondelaget.no i uke 21. 
 

Siste frist for påmelding til møtet er 18. mai 2021. 

 

 
Med vennlig hilsen              
 

 

Elisabeth Irgens Hokstad      

Ordfører 
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Norges Bondelag Saksliste  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 19.04.2021  21/00064-11 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

Årsmøtet 2021 

Forslag til saksliste for årsmøte i Norges Bondelag 2021 

 
 
 
Sak 1  Navneopprop 
 
Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med 

ordføreren  
 
Sak 4   Åpent eller lukket møte 
 
Sak 5  Leders tale 
  Generaldebatt 
 
Sak 6  Norges Bondelags Årsmelding 2020 
 
Sak 7 Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2020.  

Melding fra revisor. 
 
Sak 8 Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets 

Servicekontor AS for 2022 
   
Sak 9  Temadebatt 
 
Sak 10  Innkomne saker 
 
Sak 11  Valg av revisor for 2021 og fastsetting av revisors godtgjørelse 
 
Sak 12  Valg av styret i Norges Bondelag: 

a) Leder 
b) 1. nestleder 
c) 2. nestleder 
d) 4 styremedlemmer 
e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret 

 
Sak 13  Valg av ordfører i Norges Bondelag: 

a) Ordfører 
b) Varaordfører 
c) 2 varamedlemmer i nummerorden 

 
Sak 14  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2022  
  (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene) 
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Sak 15  Fastsetting av godtgjøring for 2021/2022 

A. GODTGJØRING 
1) Leder 
2) 1. nestleder 
3) 2. nestleder 
4) Øvrige styremedlemmer 
5) Ordfører 
6) Fylkesledere  
7) Godtgjørelse for teletjenester 

 
B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2021/2022 
1) Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2021. 
2) Fylkesledere 
3)  
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Sak 6 - Saksfremlegg til årsmøtet:  
 

Norges Bondelags årsmelding 2020  

 

Saksframlegg  

Arkivsaksnr: 19/00869-3  
Saksbehandler: Lise Boeck Jakobsen  

 
 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til årsmøtet)  

Årsmøtet godkjenner Norges Bondelags årsmelding for 2020.  
 

 
Saksutredning  

Norges Bondelags årsmelding for 2020 legges med dette fram for godkjenning. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 21/00364-1 
Saksbehandler: Elise Larsen og Leif Slåten Organisasjon og Administrasjon 

 
Rammebudsjett og kontingent 2022 for Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet) 

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS 2022 

 
PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG:  

Ordinær sats for medlemmer fra og med 31 år til og med 69 år kr 995,- 
Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 650,- 
Redusert sats for medlemmer til og med 30 år og fra og med 70 år kr 650,- 

Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år kr 305,- 

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS: 
  

Fast servicekontingent 
Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom 

 
kr 

 
585,- 

Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon kr 1 280,- 

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da 
Areal som disponeres i driften av bruket 

 
kr 

 
3,412 

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da 
Øvre grense pr medlem kr 700,- 

 
kr 

 
0,825 

 
Produksjonsavhengig kontingent 
Sats for produksjonskontingent økes med 2,5 %. De ulike intervallene blir etter dette: 
 
Produksjonsavhen
gig kontingent 

Sats 
2022 
(kr) 

 
Produksjonsavhengig 
kontingent 

Sats 
2022 
(kr) 

Faktor 0,00 - 0,09 0 Faktor 2,51 - 3,00 3962 

Faktor 0,10 - 0,30 0 Faktor 3,01 - 3,50 4013 

Faktor 0,31 - 0,50 554 Faktor 3,51 - 4,00 4250 

Faktor 0,51 - 0,70 1095 Faktor 4,01 - 4,50 4476 

Faktor 0,71 - 0,90 1611 Faktor 4,51 - 5,00 4701 

Faktor 0,91 - 1,10 2159 Faktor 5,01 - 5,50 5022 

Faktor 1,11 - 1,30 2676 Faktor 5,51 - 6,00 5251 

Faktor 1,31 - 1,50 3263 Faktor 6,01 - 6,50 5350 

Faktor 1,51 - 2,00 3461 Faktor 6,51 - 7,00 5406 

Faktor 2,01 - 2,50 3787 Faktor 7,01 - 9999 5479 

 
Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 
AS økes til kr 9.200,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med 
jordbruksproduksjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for   
2022 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2021. 

 

Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser: 

 

1. Tilbakeføring til lokallagene  

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 494 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms 
og Finnmark 

12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2021 6 700 

kr 26,- pr betalende medlem 1 524 

Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene 8730 

Opplæring/tilrettelegging lokallag 375 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 856 

Sum tilbakeføring til lokallagene 13 961 

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  

Rammebevilgning til fylkeslagene 19 310 

Støtte til unge bønder kurs 206 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 19 516 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 33 477 

 
 
 
Saksutredning 

Medlemskontingent 2022 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 

Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2020 hadde Norges Bondelag 61.527 medlemmer, en nedgang på 725 
medlemmer (-1,2%) siden utgangen av 2019. Dette er tredje år på rad med nedgang i antall 
medlemmer. 
 
Østfold Bondelag var eneste fylkeslag med medlemsvekst i 2020.  

 
Graf: Medlemsutvikling i Norges Bondelag 2010-2020 
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Medlemsverving 

Å verve nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde en velfungerende organisasjon med            
gjennomslagskraft. Det skal være en kultur i Bondelaget hvor det å verve nye medlemmer er en 
naturlig del av organisasjonsarbeidet. Forutsetningen for at eksisterende medlemmer vil drive 
vervearbeid, er at Norges Bondelag er en attraktiv medlemsorganisasjon med aktive lokallag. En 
styrking av lokallagsarbeidet generelt og god medlemspleie er viktig for å verve nye medlemmer. 
Nasjonal vervemåned, vervekonkurranser og -stafetter er planlagte tiltak som videreføres. 
Agroteknikk er årets store landbruksmesse, og er planlagt avholdt 25. – 28 november på Norges 
Varemesse i Lillestrøm. Norges Bondelag er påmeldt med våre samarbeidspartnere. Profesjonell 
telefonverving er igangsatt fra april- juni. 

 
Strukturendringene i landbruket fører til færre aktive bønder og en økende andel grunneiere som 
leier ut jorda. I perioden 2010-2021 har det vært en jevn nedgang i antall bruksmedlemmer og 
medlemmer som betaler produksjonskontingent. Organisasjonsgraden i Norges Bondelag har 
vært stabil de siste 10 åra, om lag 55 % av aktive bønder er medlemmer i Bondelaget. Det er et 
betydelig medlemspotensiale blant uorganiserte bønder og Norges Bondelag har som mål å øke 
organisasjonsgraden. 

 
Kontingentutviklingen 
Samlet kontingentinngang til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2020 var 
133,3 millioner, en nedgang på om lag 0,2 millioner kroner fra 2019. Betalingsprosenten for 2020 
var på 97%, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte var 2 167 kr, mot budsjettert 2 140 
kr. 

 
Strukturendringene i landbruket som er beskrevet i avsnittet over påvirker fortsatt 
kontingentinngangen i organisasjonen og fører til endringer i kontingentgrunnlaget. 
Produksjonskontingenten utgjør en stadig mindre andel av den totale kontingentinngangen, 
mens personlig kontingent og fast servicekontingent utgjør en tilsvarende større andel. 

 
Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet. Frafall av 
medlemmer som betaler produksjonskontingent kombinert med endringer i driftsstrukturen i 
landbruket som fører til at antallet som betaler makskontingent øker, har gjort at de totale 
kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. 

 
Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2022 
I budsjettgrunnlaget for 2022 er prinsippene for medlemskontingent i hovedsak videreført, men 
det foreslås å heve aldersgrensen for redusert personlig kontingent for unge medlemmer til 30 år. 
I dag opphører redusert sats for unge medlemmer det året medlemmet fyller 26 år, samtidig 
opphører redusert sats for medlemmer i NBU og/eller 4H. På dette tidspunktet er mange 
fremdeles i en etableringsfase og en stor økning i medlemskontingent kan føre til utmeldinger i 
denne aldersgruppen. Aldersgruppen 25-30 år utgjør om lag 3% av medlemsmassen, men utgjør 
om lag 9% av utmeldingene de siste 3 årene.  
 
En utvidet aldersgrense for redusert sats for unge medlemmer kan bidra til å holde på de unge 
medlemmene vi har i dag og gjøre det enklere å verve nye medlemmer. Bruksmedlemmer under 
26 år betaler også redusert personlig kontingent og ny aldersgrense for redusert sats vil også 
gjelde disse medlemmene.  
 
Det er ellers ingen andre endringer i prinsippene for medlemskontingent enn prisjustering. I 
forslag til kontingent 2022 og rammebudsjett 2022 er det tatt utgangspunkt i en kostnadsvekst 
på 1,8 % og en lønnsvekst på 3,1% i 2022. 
 
Å fryse den personlige kontingenten på samme nivå som 2021 vil føre til om lag 1,2 millioner 
kroner i tapte kontingentinntekter. Å fryse all kontingent vil føre til om lag 3,4 millioner kroner i 
kontingentinntekter. 

 
Medlemmer i Norges Bondelag som ønsker det, kan betale medlemskontingent i halvårs- eller 
kvartalsterminer. Dette forutsetter eFaktura, Avtalegiro eller EHF-faktura. 

 
Personlig kontingent 
Personlig kontingent for ordinære medlemmer fra og med 31 år t.o.m 69 år foreslås økt fra kr 
970,- til kr 995,-. Personlig kontingent for medlemmer til og med 30 år og fra og med 70 år, samt 
husstandsmedlemmer, foreslås økt fra kr 635,- til kr 650,-. 



 
Det foreslås at ungdom t.o.m 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller 4H, betaler 
redusert sats kr 305,- i personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen som ble innført i 2015, er 
et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom Tørre å spørre og skal bidra til økt rekruttering av 
unge medlemmer til både Norges Bondelag, 4H og Norges Bygdeungdomslag. 

Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2022 
 

Fast servicekontingent 
Fast servicekontingent betales av alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 575,- 
foreslås økt til kr 585,-. Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast servicekontingent, sats 
kr 1 250,- foreslås økt til kr 1 280,-. Selskap med jordbruksproduksjon betaler ikke fast 
servicekontingent. 

 
Arealavhengig kontingent innmark 
Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 3,329,- per 
dekar foreslås økt til kr 3,412,- per dekar. 

 
Arealavhengig kontingent utmark 
Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,811,- per dekar til kr 0,825,- per dekar. 
Øvre grense per medlem på kr 700,- foreslås videreført. 

 
Produksjonsavhengig kontingent 
I Jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene 2021 er det tatt utgangspunkt i en kostnadsvekst på 
1,8 % og en lønnsvekst på 3,1% i 2022. Kostnadene i rammebudsjettet fordeler seg på omtrent 50% 
lønnskostnader og 50% andre kostnader, det foreslås derfor at den produksjonsavhengige 
kontingenten økes med 2,5 % på alle   trinn for kontingentfaktor. 

 
Maksimumskontingent 
Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 300,-, fra kr 8 900,- til kr 9 200,-. Forslaget 
innebærer at om lag 1 500 medlemmer betaler maksimumskontingent. 
Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform. 

 
Unge Bønder 
Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv personlig 
kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås videreført. 

 
Gjennomsnittskontingent 
Gjennomsnittskontingenten har økt de siste årene, budsjettert gjennomsnittskontingent har økt 
fra kr 1 941,- i budsjett 2014 til kr 2 178 i budsjett 2022. 

 
Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2022 på bakgrunn 
av  innbetalt kontingent i 2021 

 
Kontingentrefusjon lokallag 
Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer: 

• Grunnbeløp per lag 
• Refusjon per betalende medlem 
• Refusjon av innbetalt kontingent 
• Aktivitetsavhengig tilbakeføring 

 
Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark 
foreslås videreført. 

 
Refusjon pr. betalende medlem på kr 26,- foreslås videreført. 
Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 5 % av innbetalt kontingent fra 
medlemmer i 2021. 

 
Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes til 4,856 millioner for 2022. Det er fylkene som fordeler 
disse midlene, og hensikten er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene. Det er stor variasjon i 
lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å målrette mer av 
midlene som tilbakeføres. 
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Tilbakeføring til fylkeslagene 
Styret i Norges Bondelag vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021 at 
1 av 4 møter skal avholdes digitalt også etter at det igjen blir mulig med fysiske 
møter. Rammebevilgning til fylkeslaga er redusert med kr 650 000,-, tilsvarende en 
reduksjon i reisekostnader i fylkeslagene med 20 %.  

 
Midler til opplæring/tilrettelegging lokallag foreslås videreført med 0,375 millioner.  

 
Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som 
følger (alle tall i hele tusen): 

 

 
1. Tilbakeføring til lokallagene  

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 494 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms 
og Finnmark 

12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2021 6 700 

kr 26,- pr betalende medlem 1 524 

Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene 8730 

Opplæring/tilrettelegging lokallag 375 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 856 

Sum tilbakeføring til lokallagene 13 961 

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  

Rammebevilgning til fylkeslagene 19 310 

Støtte til unge bønder kurs 206 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 19 516 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 33 477 

 
 
Rammebudsjett 2022 
 
Generelle forutsetninger for rammebudsjett 2022 
Rammebudsjettet for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, legger grunnlaget for 
fastsettelse av medlemskontingenten, og tilbakeføringen til fylkes- og lokallag. Endelig budsjett for 
2022 legges frem for styrene i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i desember 2021 for 
godkjennelse. Rammebudsjettet er bygd opp på følgende måte: 
 

• Utarbeidet i tråd med vedtatt langtidsbudsjett. 

• Basert på aktivitet i budsjett 2021, justert for følgende: 
o Kostnader knyttet til 125 års jubileum utgår 
o Korrigert for endringer i prosjektaktivitet 
o Redusert kostnadene knyttet til reise  

 
Rammebudsjettet presenteres i to former: 

• Finansbudsjett 
o Viser brutto inntekter og kostnader pr. kostnadsart 

• Driftsbudsjett 
o Viser netto kostnader for de respektive avdelinger/kostnadssteder 

 
Kommentarer til finansbudsjettet 
 
Inntekter 
 
Totale inntekter for 2022 er budsjettert med 183,6 millioner kroner, en økning på 2,3 millioner kroner 
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i forhold til budsjett 2021.  
 
Kontingentinntektene er budsjettert med 136,1 millioner kroner, en økning på 0,7 % fra 2021. 
Endringen knyttet til utvidelse av aldersgrensen for ungdomsmedlemskap fra 25 til 30 år som omtalt 
ovenfor, medfører reduserte inntekter på ca kr 600 000.  
 
Andre inntekter, som hovedsakelig består av kursinntekter, prosjektinntekter, samarbeidsavtaler og 
diverse tjenester utgjør 47,4 millioner kroner, en økning på 2,9 % i forhold til budsjett 2021.  
 
Kostnader 
 
Totale driftskostnader er beregnet til 200,6 millioner kroner, en nedgang på 0,5 millioner i forhold til 
budsjett 2021. Organisasjonens kostnader har i perioden 2015 – 2019 økt mer enn inntektene, og som 
en konsekvens av dette ble det innført et rullerende langtidsbudsjett. I perioden 2019 – 2021 er 
administrasjonen redusert med 5,3 årsverk, og det er budsjettert med ytterligere reduksjon av 1 
årsverk i 2022. I forbindelse med pandemien, har nesten samtlige møter blitt avholdt digitalt, noe som 
har medført betydelige besparelser for organisasjonen. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 
2021, besluttet styret i Norges Bondelag at minimum 1 av 4 møter også etter pandemien skal avholdes 
digitalt – noe som ble implementert i budsjettet 2021 for administrasjonen og styret i Norges 
Bondelag. Vi ser at digitale møter fungerer, men så langt det er mulig ønsker styret at årsmøter, 
ledermøter og representantskap skal avholdes som fysiske møter. I forbindelse med rammebudsjett for 
2022, er reisekostnadene ytterligere redusert for administrasjonen og styret i Norges Bondelag. Vi 
forventer at fylkeslagene også følger opp styrets vedtak, og har i årets rammebudsjett redusert 
bevilgningen til fylkeslagene med kr 650 000. Denne reduksjonen er basert på en reduksjon i 
reisekostnadene i fylkeslagene med 20 %, noe som tilsvarer at 1 av 5 møter skal avholdes digitalt. 
 
Lønnskostnadene har en økning på 2,7 % i forhold til budsjett 2021. Det forventes en lønnsvekst i 
2022 på 3,1 %, men som tidligere omtalt er budsjettet redusert med ytterligere 1 fast årsverk. 
Lønnskostnadene knyttet til prosjektaktivitet er noe høyere enn budsjett 2021.  
 
Honorar og daggodtgjørelse til tillitsvalgte er beregnet ut fra tilsvarende aktivitet som budsjett 2021, 
men vi ser at flere digitale møter medfører mindre reisebelastning og noe kortere fraværsgodtgjørelser. 
Honorarsatsene er justert i forhold til de endringer som administrasjonen er kjent med knyttet til 
valgnemndas innstilling og innebærer en økt kostnad på 1 million kroner. 
 
Reise og møtekostnader er redusert med 15 % i forhold til budsjett 2021, hvor en andel av reduksjonen 
skyldes at avsetningen til utvidet årsmøte 2021 og 125 års jubileum ble avsatt her i budsjettet for 2021. 
Det legges ikke opp til innsparelser knyttet til de «større» arrangementene – da disse fortrinnsvis skal 
avholdes fysisk.  
 
Tilbakeføring til lokallag er noe redusert i forhold til budsjett 2021. Prinsippene rundt tilbakeføringen 
er som tidligere år, men grunnlaget i budsjettet knyttet til tilbakeføringen er i år basert på estimert 
kontingentinntekter i 2021, mot tidligere opprinnelig budsjett. Dette vil medføre at budsjettene blir 
mer presise, siden tilbakeføringen til lokallagene for 2022 – er som tidligere år basert på innbetalte 
kontingentinnteker forrige år.  
 
Bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettert på lik linje som tidligere år. Hovedpostene er støtte 
knyttet til Bondebladet med 4,8 millioner kroner, Nei til EU med 1,1 millioner kroner, Agri Analyse AS 
med 0,8 milliioner kroner, Norges Bygdeungdomslag med 0,7 milioner kroner og Norges 
Bygdekvinnelag med 0,2 millioner kroner. Det gjøres løpende vurdering knyttet til bevilgninger, og 
bevilgningen til Nei til Eu ble redusert med kr 200 000 fra 2020 til 2021.  
 
Finansposter 
Det er budsjettert med finansinntekter på 16,7 millioner, i tråd med med budsjett 2021. 
Overskuddslikviditeten til organisasjonen knyttet til renteinntekter gjelder bankinnskudd, rentefond 
og lån til datterselskapet Hollendergata 5 AS. Andre finansinntekter er hovedsakelig avkastning 
knyttet til utbytte fra eiendomsselskapene, samt avkastning på aksjefond og utbytte på øvrige aksjer. 
 
Ordinært resultat 
Det er budsjettert med et underskudd på kroner 350 000 for 2022, i tråd med vedtatt langtidsbudsjett. 
Det er lagt en langsiktig plan for å snu underskuddet i organiasjonen, og vi er på god vei da 
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organisasjonen budsjetterte med et underskudd på 5 millioner kroner i 2018.  
 
Driftsbudsjett 
Vi viser til driftsbudsjettet for en deltaljert oversikt over hvor de respektive midler benyttes i 
organisasjonen. 
 
Vedlegg: 
 

• Grunnlagsdata for kontingent 

• Finansbudsjett 

• Driftsbudsjett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budsjett Regnskap

NB BS Totalt 2021 2020

Inntekter
Kontingentinntekter 49 015 87 117 136 132 135 203 133 344

Andre inntekter 17 840 29 604 47 444 46 103 39 570

Sum inntekter 66 855 116 721 183 576 181 306 172 914

 
Driftskostnader
Varekostnad 100 5 633 5 733 5 643 3 787

Lønnskostnad 16 829 81 198 98 027 95 448 93 546
   

Honorar og daggodtgjøring tillitsvalgte 21 051 0 21 051 20 786 16 550

Reise og møtekostnader 13 204 2 987 16 191 19 181 8 668

Andre kontor- og administrasjonskostnader 10 341 25 097 35 438 35 439 30 947

Tilbakeføring til lokallag 13 961 0 13 961 14 329 12 607

Avskrivninger 200 1 250 1 450 1 530 1 532
  

Bevilgninger, bidrag og støttetiltak 7 918 857 8 775 8 810 8 839

Sum driftskostnader 83 604 117 022 200 626 201 166 176 476

DRIFTSRESULTAT -16 749 -301 -17 050 -19 860 -3 562

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 2 750 400 3 150 2 930 2 490
Andre finansinntekter 13 300 250 13 550 13 830 13 846
Resultat av finansposter 16 050 650 16 700 16 760 16 336

ORDINÆRT RESULTAT -699 349 -350 -3 100 12 774

Finansbudsjett

(alle tall i hele tusen)

               Rammebudsjett 2022

Rammebudsjett 2022

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS)



 
Budsjett Regnskap 

NB BS Totalt 2021 2020

Inntekter
Ordinær kontingent 49 015 87 117 136 132 135 203 133 344
Sum inntekter 49 015 87 117 136 132 135 203 133 344

Netto kostnader styret, årsmøtet mv. 12 319 112 12 431 12 801 8 995

Bevilgninger 7 068 857 7 925 7 785 8 425

Netto kostnader sekretariat
Ledelse og administrasjon 3 186 15 760 18 946 18 544 18 341
Kommunikasjonsavdelingen 2 894 5 134 8 028 7 906 7 175
Organisasjonsavdelingen  4 927 7 014 11 940 12 298 10 829
Næringspolitisk avdeling 3 459 14 243 17 701 17 519 16 370
Forsikring, regnskap og juridisk service -5 036 1 992 -3 044 -1 847 -2 111
Felleskostnader 2 021 -377 1 644 1 615 1 895
Netto kostnader sekretariat sentralt 11 450 43 765 55 215 56 035 52 499

Netto kostnader fylke og lokallag
Netto kostnader fylkeskontorene 0 42 683 42 683 41 423 39 269
Rammebevilgning fylkeslag 19 310 0 19 310 19 960 14 541
Støtte til unge bønder kurs 206 0 206 206 0
Tilbakeføring av kontingent til lokallag 8 730 0 8 730 8 722 8 638
Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallag 4 856 0 4 856 4 856 3 736
Opplæring/tilrettelegging lokalag 375 0 375 375 48
Netto kostnader fylke og lokallag 33 477 42 683 76 160 75 542 66 232

Kampanjer/jubileum 1 000 0 1 000 2 500 281

Totale kostnader 65 314 87 418 152 732 154 663 136 432

DRIFTSRESULTAT -16 299 -301 -16 600 -19 460 -3 088

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 2 300 400 2 700 2 530 2 022
Andre finansinntekter 13 300 250 13 550 13 830 13 840
Resultat av finansposter 15 600 650 16 250 16 360 15 862

ORDINÆRT RESULTAT -699 349 -350 -3 100 12 774

Rammebudsjett 2022

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS)
Driftsbudsjett

(alle tall i hele tusen)

       Rammebudsjett 2022



Grunnlagsdata for kontingent 2022

Kontingent Norges Bondelag

Sats Antall juli 2020 Beløp Sats %endring Antall mai 2020 Beløp

Personlig kontingent

 Ordinær 970 36 733 35 631 010 995 2,6 % 34 158 33 987 210

 Pensjonist 635 12 017 7 630 795 650 2,4 % 12 355 8 030 750

 Ungdom 635 1 491 946 785 650 2,4 % 3 337 2 169 050

Rabatt ungdom NBU/4H 300 690 207 000 305 1,7 % 593 180 865

Husstandsmedlem 635 9 532 6 052 820 650 2,4 % 9 291 6 039 150

Sum personlig kontingent 60 463 50 468 410 59 734 50 407 025

Kontingent Bondelagets Servicekontor AS

Arealavhengig kontingent Sats Antall/areal Beløp Sats %endring Antall/areal Beløp

 Driftsareal 3,329 6 292 308 20 947 092 3,412 2,5 % 6 298 181 21 489 393

 Utleid areal 1 073 925 0 1 147 343 0

0

Sum innmark 20 947 092 21 489 393

Areal utmark 0,811 19 241 300 15 604 694 0,825 1,7 % 18 941 581 15 626 804

- maksimal kontingent 700 -9 548 660 700 -9 624 842

Sum utmark 6 056 034 6 001 962

Sum arealavhengig kontingent 27 003 125 27 491 355

Fast servicekontingent bruksmedlemmer 575 26 613 15 302 475 585 1,7 % 26 286                             15 377 310

Fast servicekontingent foretak 1 250 334 417 500 1280 2,4 % 335 428 800

Sum fast servicekontingent 26 947 15 719 975 26 621 15 806 110

Produksjonsavhengig kontingent Sats Antall Beløp Sats %endring Antall Beløp

Faktor 0,00 - 0,09 0 979 0 0    958 0

Faktor 0,10 - 0,30 0 3 965 0 0   3 885 0

Faktor 0,31 - 0,50 541 2 485 1 344 177 554 2,50 %   2 439 1 352 277

Faktor 0,51 - 0,70 1 068 1 699 1 814 515 1 095 2,50 %   1 669 1 827 037

Faktor 0,71 - 0,90 1 572 1 117 1 755 520 1 611 2,50 %   1 150 1 852 569

Faktor 0,91 - 1,10 2 106 910 1 916 611 2 159 2,50 %    889 1 919 191

Faktor 1,11 - 1,30 2 611 692 1 806 728 2 676 2,50 %    663 1 774 288

Faktor 1,31 - 1,50 3 184 634 2 018 490 3 263 2,50 %    616 2 010 213

Faktor 1,51 - 2,00 3 376 1 325 4 473 819 3 461 2,50 %   1 293 4 474 916

Faktor 2,01 - 2,50 3 695 1 101 4 068 020 3 787 2,50 %   1 029 3 897 041

Faktor 2,51 - 3,00 3 865 986 3 811 095 3 962 2,50 %   1 001 3 965 800

Faktor 3,01 - 3,50 3 915 958 3 750 813 4 013 2,50 %    810 3 250 639

Faktor 3,51 - 4,00 4 146 728 3 018 517 4 250 2,50 %    688 2 923 981

Faktor 4,01 - 4,50 4 367 571 2 493 401 4 476 2,50 %    530 2 372 224

Faktor 4,51 - 5,00 4 586 428 1 962 840 4 701 2,50 %    379 1 781 575

Faktor 5,01 - 5,50 4 899 329 1 611 812 5 022 2,50 %    350 1 757 561

Faktor 5,51 - 6,00 5 123 310 1 588 047 5 251 2,50 %    295 1 548 986

Faktor 6,01 - 6,50 5 220 243 1 268 370 5 350 2,50 %    248 1 326 829

Faktor 6,51 - 7,00 5 274 230 1 213 005 5 406 2,50 %    206 1 113 591

Faktor 7,01 - 5 345 1 444 7 718 576 5 479 2,50 %   1 642 8 996 363

21 134 47 634 354 20 740 48 145 082

 

Sammendrag Budsjett 2021  Budsjett 2022 Betprosent 96

Personlig kontingent til Norges Bondelag 50 468 410  50 407 025 48 390 744

Kontingentinngang nye medlemmer 2022 650 000                     650 000 624 000

Sum personlig kontingent Norges Bondelag 51 118 410 51 057 025 49 014 744

Brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS

Arealkontingent 27 003 125  27 491 355 26 391 700

Produksjonskontingent 47 634 354  48 145 082 46 219 279

Fast servicekontingent 15 719 975 15 806 110 15 173 866

Korreksjon maksimal kontingent (kr 9200) (Økning kr 300, 3,4 %) -1 939 743 -1 995 554 -1 915 732

Kontingentinngang nye medlemmer 2022 1 300 000 1 300 000 1 248 000

Sum brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS 89 717 712  90 746 993 87 117 113

Sum kontingent til NB og BS 140 836 122  141 804 018 136 131 857

140 836 122  141 804 018

Herav kontingentinngang nye medlemmer 2022 1 950 000 1 950 000

Gjennomsnittskontingent 2 163  2 178

Betalingsprosent 96 %  96 %

Nettokontingent korrigert for betalingsprosent 135 202 677 136 131 857

Budsjettert kontingent 2021 Forslag til kontingent for 2022

Sum produksjonsavhengig kontingent

Sum kontingent til Norges Bondelag og BS etter korreksjon

 



1 av 3 

 
 

 

Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00691-56 
Saksbehandler: Harald Velsand Ledelse 

 
Valg 2021 – fem krav til bedre inntekter i norsk landbruk 
 
 
Forslag til vedtak 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
 

Fem krav til neste regjering for bedre inntekter i norsk landbruk 
 

1. Inntekt på nivå med andre  
Inntektsmuligheter og sosiale vilkår for bonden må komme opp på nivå med det øvrige 
samfunn. Rekruttering til bondeyrket må sikres gjennom bedrede rammebetingelser.  

Gjennom jordbruksoppgjørene må det legges til rette for at jordbruket skal sikres en årlig 
kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i 
samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.  

Etterslepet må fylles gjennom en forpliktende opptrappingsplan for tetting av 
inntektsgapet i løpet av stortingsperioden.  

Inntektsmuligheter både på små og store gårdsbruk må bedres betydelig, slik at vi sikrer 
lønnsom produksjon over hele landet. 

Bonden må kunne hente ut sin andel av produktivitetsveksten i bedre økonomi. 

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må i større grad fange opp de økonomiske 
forholdene knyttet til næringsutøvere i jordbruket. 
 

 
2. Økte investeringsmidler  

Det er stort behov for fornying av driftsapparatet. Spesielt overgangen fra båsfjøs til 
løsdrift krever ekstraordinære investeringsmidler. Investeringene må ta utgangspunkt i 
gårdens samlede ressurser, og ikke betinge kapasitetsøkning. Norsk landbruk trenger en 
flerårig investeringspakke for å møte behovet. 
 
 

3. Et bedret importvern 
Et velfungerende importvern er en bærebjelke for norsk landbruk. Det er vesentlig for å 
sikre matproduksjon i alle deler av landet, og for å ivareta sjølforsyning og nasjonal 
matvareberedskap.  

Handlingsrommet for importvernet må utnyttes fullt ut, blant annet gjennom mer 
fleksibel bruk av krone- eller prosenttoll.  

Det må ikke gis økte konsesjoner i eksisterende og nye frihandelsavtaler eller innenfor 
WTO. 

 
4. Matprodusenten må sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat 

Stadig sterkere kjedemakt med færre aktører, vertikal integrasjon og egne merkevarer 
(emv) er en stor utfordring for inntektsmulighetene til norske bønder. Vi krever sterkere 
reguleringer som sikrer langt bedre maktbalanse i verdikjeden for mat- og drikke.  
 

5. Støtte til klimatiltak 
Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres, men klimatiltak må ikke hindre 
matproduksjon som utnytter våre naturgitte forutsetninger. Utslippskutt gjennom 
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forbedret matproduksjon og reduserte klimagassutslipp per enhet er en hovedstrategi for 
klimaarbeidet i jordbruket. Klimaavtalen mellom jordbruket og regjeringa må legges til 
grunn for videre arbeid.  
 
Som andre næringsutøvere trenger bøndene betydelig økonomisk støtte til å gjennomføre 
klimatiltak, både gjennom jordbruksoppgjøret og andre støtteordninger. Det må etableres 
en egen tiltakspakke for grønn landbruksteknologi, som inkluderer en klimafondsordning 
for bonden. 
 
 

 
 
Saksutredning 
 
Inntekt høyere på dagsorden 
Gjennom årets jordbruksoppgjør, landbrukets krav, brudd og #Bondeopprør er 
landbrukspolitikken satt høyt på dagsorden. På bakgrunn av dette inviteres årsmøtet i Norges 
Bondelag til å konkretisere ytterligere kravet om forbedringer i inntektsmulighetene i jordbruket i 
kommende Stortingsperiode.  
 
Behov for et kraftig inntektsløft ble tydelig prioritert av representantskapet i Norges Bondelag og 
lå som en hovedføring i kravet. Da det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger, var behovet for 
inntektsøkninger et hovedbudskap som kom tydelig fram gjennom kraftfulle aksjoner og 
markeringer i regi av Norges Bondelag. Bevisstheten om bondens lave inntektsnivå hos folk flest 
har økt gjennom våren 2021. 
 
Det breie grunnlaget for politikken er lagt gjennom Bondelagets næringspolitiske program som 
ble vedtatt av årsmøtet i Norges Bondelag i 2020. Reaksjoner fra medlemmer og tillitsvalgte på 
krav, tilbud og brudd viser behov for å spisse Bondelagets inntektskamp og forsterke kravene til 
neste Stortinget og framtidig regjering. Forbedringer av grunnlagsmaterialet er en del av dette, se 
egen sak i årsmøtet.  
 
Beredskap og matproduksjon over hele landet 
Verdien av norsk matvareberedskap har blitt svært tydelig under Koronapandemien. Også andre 
kriser de siste åra har vist oss at åpne internasjonale markeder raskt kan bli mer lukket, med 
restriksjoner på flyten av varer og arbeidskraft. Dette utfordrer hele samfunnet, også landbruket. 
Det må derfor legges til grunn at Norge må benytte mest mulig av landets egne jordressurser til 
produksjon av mat og fôr.  
 
Stortingsvalget 2021 
Etter Stortingsvalget blir det dannet ny regjering, og regjeringserklæringa - som fastsettes ved 
regjeringsdannelsen, blir førende for politikken Hvis flere partier inngår i ei regjering, fastsettes 
regjeringserklæringa etter forhandlinger. Utgangspunktet er da partiprogrammene. 
 
Norges Bondelag har gitt innspill til alle partiprogrammene, basert på vårt næringspolitiske 
program og kjente standpunkter for øvrig. Innspillene er i varierende grad tatt hensyn til. 
Bondelaget er partipolitisk nøytral, men har gjennom utformingen av næringspolitisk program og 
vedtak i enkeltsaker tydelige standpunkt i landbrukspolitikken. Organisasjonen jobber for å få 
gjennomslag for dette.  
 
Fram mot valget i september er det lagt planer for hvordan vi skal jobbe i hele organisasjonen for 
å få satt landbruk tydeligere på dagsorden i valgkampen. Det dreier seg om direkte kontakt med 
de ulike stortingskandidatene, ulike arrangement, deltakelse på Arendalsuka og å reise saker til 
debatt. Med oppmerksomheten rundt årets jordbruksoppgjør, er spørsmålet om bøndenes 
inntektsnivå nå mere aktuelt    
 
En bærende tanke i Bondelagets næringspolitiske program er at framtidas matproduksjon må 
være bærekraftig og at produksjonen samtidig må være økonomisk bærekraftig helt ut på det 
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enkelte gårdsbruk. Økt norskandel er en gjennomgående målsetting. Samtidig trekker 
programmet opp politikken på en rekke politikkområder, som det vil bli jobbet med inn mot ei ny 
regjeringsplattform og gjennom programperioden. Dette tas ikke tas opp til videre drøfting her. 
 
 
 
 
 



Innlandet Bondelag, Kirkegata 70, 2609 LILLEHAMMER 
 

 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS         Norges Bondelag 
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Oppfølging av årsmøtevedtak i innlandet Bondelag 2021 om grunnlagsmaterialet 
for jordbruksforhandlingene 

 
 
Viser til e-post 18.03.2021 der vi oversendte vårt årsmøtevedtak i Innlandet Bondelag og til 
innspill i påfølgende representantskap 24.03.2021.  
 
Innlandet Bondelag vedtok følgende: 
Årsmøtet i Innlandet Bondelag legger frem følgende krav i årets 
jordbruksforhandlinger:  
 

Dersom kravet helt eller delvis ikke innfris i årets forhandlinger sendes kravet videre 
som sak til vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag 2021: 

1. Norges Bondelag skal be om administrativ avklaring med staten i forkant av 
kommende jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag skal i tråd med hovedavtale for 
jordbruket 1992, «§2-6 Bistand fra Budsjettnemnda for jordbruket», kreve at 
budsjettnemda legger frem tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for 
jordbruket. Fremlagt tallgrunnlag må synliggjøre: 

    a. Kostnader for alle drifts-greiner medregnet jord- og kvoteleie.  
    b. Andel av resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» som går til 
egenkapitalavkastning, forutsatt at jordbruket bruker samme avkastningskrav som 
annet næringsliv.  
     
2. Framkommet tallmateriale, dersom omforent, spesifiseres og innarbeides i justert 
totalkalkyle for jordbruket og danner grunnlag for kommende jordbruksforhandlinger. 
Satsen for avkastning på egenkapital justeres årlig av budsjettnemda for jordbruket.  
3. Dersom det ikke oppnås aksept hos staten for dette vil grunnlag for forhandlinger i 
inneværende år falle bort.  
4. Dersom kravet om å skille egenkapital og arbeid i måling av resultat krever politisk 
behandling, eventuelt vedtak i Stortinget, skal arbeid med sikte på gjennomslag for 
dette starte snarest.  

I en egen avstemming etterpå ble det imidlertid avklart at Innlandet Bondelag skal jobbe 
for sitt innspill til jordbruksforhandlingene, selv om man ikke skulle få gjennomslag for å 
endre grunnlagsmaterialet.  
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Siden ikke representantskapet vedtok å følge opp vårt innspill, sendes derfor saken videre til 
årsmøtet i Norges Bondelag. Fristen for innsendelse er 8 uker, og derfor anses fristen for 
overholdt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Elisabeth Gjems  Margrete Nøkleby 
 
 
 
 
          
 



Til Styret i Norges Bondelag
Byrkjelo, 14.04-21

Sak t i l år sm øtet i Nor ges Bondelag 20 21:
Gr unn lagsdata i j or dbr uksoppgj er et og r esu l tatm ålet veder lag t i l ar beid
og ei gen kapi tal

Styret i Vestland Bondelag ynskjer at det blir ei eiga sak i årsmøtet kring temaet
«grunnlagstala i jordbruksoppgjeret» og «resultatmålet vederlag til arbeid og eigenkapital».

Vi veit at fleire andre fylkeslag har spelt inn same tema, og vi håpar det blir lagt ti l rette for
ein debatt kring denne saka. Det har vore store diskusjonar i deler av medlemsmassen og det
er viktig at denne viktige debatten blir løfta inn i årsmøtesalen. Dersom Bondelaget ynskjer å
gjere endringar i resultatmålet «vederlag ti l arbeid og eigenkapital» trengst det ei langsiktig
jobbing som det er viktig at heile årsmøtet i Norges Bondelag står bak.

Vi yn sk jer at følgj ande bl i r løf ta t i l debat t :

1. Norges Bondelag må krevje at budsjettnemnda legg fram tal som viser faktiske
kostnadar og lønsevne for jordbruket. Framlagt talgrunnlag må synleggjere:

a. Kostnadar for alle drifts-greiner medrekna jord- og kvoteleige.
b. Del av resultatmålet «vederlag til arbeid og eigenkapital» som går til

eigenkapitalavkastning, føresett at jordbruket brukar same
avkastningskrav som anna næringsliv.

2. Framkome talmateriale, dersom det er semje om det, vert spesifisert og innarbeidd i
totalkalkyle for jordbruket som dannar grunnlag for framtidige
jordbruksforhandlingar. Satsen for avkastning på eigenkapital justerast årleg av
budsjettnemnda for jordbruket.

3. Vi ynskjer ei synleggjering av konsekvensane ved ei eventuell endring av resultatmålet
«vederlag ti l arbeid og eigenkapital».
• Kan det vere negative konsekvensar for landbruket på sikt å splitte dette som to

sjølvstendige resultatmål ?
• Vil vi kunne svekke årsverks-tankegangen som ligg til grunn, ved å innføre

«vederlag ti l eigenkapital»?
Ei slik utgreiing av konsekvensar/ mogelegheiter ved eit endra resultatmål må ligge til
grunn for debatten i årsmøtet.

Helsing Styret i Vestland Bondelag
v/ Anders Felde



Rogaland Bondelag (intern), Boks 278, Sentrum, 4002 STAVANGER 
 

 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS         Norges Bondelag 
 

Postadresse: Boks 278, Sentrum, 4002 STAVANGER, Tlf:  51887270 Bankkonto: 8101.05. 91392  
Besøksadresse: Sandvikveien 21, 4016 STAVANGER Org.nr: 939678670  
Bankkonto: 8101.05.12891, Org.nr.: 985063001 MVA         
rogaland@bondelaget.no, http://www.bondelaget.no/rogaland/   
 

  

Styret i Norges Bondelag 
   
   
 

 

  
Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Irene Tjøstheim 16.03.2021 21/00234-1 
   Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

Vedtak fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 

 
Årsmøtet i Rogaland Bondelag oversender følgende sak til styret i Norges Bondelag for behandling 
i årsmøtet i Norges Bondelag.  
 

1. Norges Bondelag skal be om administrativ avklaring med staten i forkant av kommende 
jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag skal i tråd med hovedavtale for jordbruket 1992, 
«§2-6 Bistand fra Budsjettnemnda for jordbruket», kreve at budsjettnemda legger frem 
tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Fremlagt tallgrunnlag må 
synliggjøre: 

a. Kostnader for alle drifts-greiner medregnet jord- og kvoteleie. 
b. Andel av resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» som går til 

egenkapitalavkastning, forutsatt at jordbruket bruker samme avkastningskrav som 
annet næringsliv.  

2. Framkommet tallmateriale, dersom omforent, spesifiseres og innarbeides i justert 
totalkalkyle for jordbruket og danner grunnlag for kommende jordbruksforhandlinger. 
Satsen for avkastning på egenkapital justeres årlig av budsjettnemda for jordbruket. 

3. Dersom kravet om å skille egenkapital og arbeid i måling av resultat krever politisk 
behandling, eventuelt vedtak i Stortinget, skal arbeid med sikte på gjennomslag for dette 
starte snarest. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
        Irene Tjøstheim Irene Tjøstheim 
 
 
 
 
Kopi til:          
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Styret i Norges 
Bondelag 

                                 

 



Østfold Bondelag, Løkenveien 4, 1811 ASKIM 
 

 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS         Norges Bondelag 
 

Postadresse: Løkenveien 4, 1811 ASKIM, Tlf:  69 89 81 50 Bankkonto: 8101.05. 91392  
Besøksadresse: Løkenveien 4, 1811 ASKIM Org.nr: 939678670  
Bankkonto: 8101.05.12891, Org.nr.: 985063001 MVA         
ostfold@bondelaget.no, bondelaget.no/ostfold  eller nettbonden.no   
 

  

Styret i Norges Bondelag 
   
   
 

 

  
Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Mina Mjærum Johansen 19.03.2021 20/00699-20 
+47 91 77 58 31 Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

Sak fra Østfold Bondelag til styret i Norges Bondelag for behandling på Norges 
Bondelags årsmøte 2021 

 
Østfold Bondelag gjorde følgende vedtak på sitt årsmøte 18. mars 2021, og vi ber om at saken 
behandles på årsmøtet i Norges Bondelag i 2021: 
 
«Årsmøtet i Østfold Bondelag oversender følgende sak til styret i Norges Bondelag for behandling i 
årsmøtet i Norges Bondelag. 
 

1. Norges Bondelag skal be om administrativ avklaring med staten i forkant av kommende 
jordbruksforhandlinger. Norges Bondelag skal i tråd med hovedavtale for jordbruket 1992, 
«§2-6 Bistand fra Budsjettnemnda for jordbruket», kreve at budsjettnemda legger frem 
tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Fremlagt tallgrunnlag må 
synliggjøre: 
a. Kostnader for alle drifts-greiner medregnet jord- og kvoteleie. 
b. Andel av resultatmålet «vederlag til arbeid og egenkapital» som går til 

egenkapitalavkastning, forutsatt at jordbruket bruker samme avkastningskrav som 
annet næringsliv. 
 

2. Framkommet tallmateriale, dersom omforent, spesifiseres og innarbeides i justert 
totalkalkyle for jordbruket og danner grunnlag for kommende jordbruksforhandlinger. 
Satsen for avkastning på egenkapital justeres årlig av budsjettnemda for jordbruket. 
 

3. Dersom kravet om å skille egenkapital og arbeid i måling av resultat krever politisk 
behandling, eventuelt vedtak i Stortinget, skal arbeid med sikte på gjennomslag for dette 
starte snarest.» 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole-Kristian Bergerud     Mina Mjærum Johansen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 21/00392-1 
Saksbehandler: Sigrun Pettersborg Næringspolitisk 

 
Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2021: Grunnlagsmateriale i 
jordbruksoppgjøret og resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 
 

Årsmøtet i Norges Bondelag understreker at arbeidet for å løfte inntektene i jordbruket må prioriteres 

høyest. Jordbruksforhandlingene er avgjørende for å nå inntektsmålet. Et system med årlige 

jordbruksforhandlinger er en fordel både for jordbruket, forbrukerne og myndighetene. Det gir oss 

som næring medinnflytelse, men også et medansvar for utformingen av landbrukspolitiske 

virkemidler. De overordna måla fastsettes av Stortinget, gjennom stortingsmeldinger og politisk 

behandling.  

 

Årsmøtet i Norges Bondelag peker på betydningen av at partene har et omforent tallgrunnlag til 

jordbruksforhandlingene.  Grunnlagsmateriale må gi et mest mulig korrekt bilde av jordbrukets 

kostnader og inntektsutvikling. Tilliten til grunnlagsmaterialet er viktig også for 

forhandlingsinstituttet, der størrelse og innretning på næringsavtalen fastsettes. Politikk og 

virkemidler må utformes på et mest mulig korrekt grunnlag.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ba i årets krav om at det må gjøres tilpasninger i grunnlagsmaterialet 

som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøverne i jordbruket. På 

bakgrunn av dette foreslås det i Prop. 200 S (2020-2021) å sette ned et utvalg som skal gjennomgå 

grunnlagsmaterialet. Norges Bondelag vil arbeide for at Stortinget gjennom sin behandling av Prop 

200 S sikrer at jordbruksforhandlingene bygger på et grunnlagsmateriale som i større grad fanger opp 

de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøvere i jordbruket.  

 

Årsmøtet i Norges Bondelag ber styret arbeide aktivt inn mot utvalget slik at det blir utreda og foreslått 

endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene næringsutøvere i jordbruket 

står overfor og gir et mest mulig korrekt bilde av jordbrukets kostnader og inntektsutvikling. 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag ber om at det jobbes for at dette grunnlaget skal innarbeides i 

grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene i 2022. 

 

 
Saksutredning 
Vestland Bondelag, Innlandet Bondelag, Østfold Bondelag og Rogaland Bondelag har alle sendt inn 

sak til årsmøtet i Norges Bondelag om grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene og 

resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital.  Fylkeslaga ber årsmøtet vedta at Norges Bondelag i 

forkant av neste års jordbruksforhandlinger skal kreve at budsjettnemnda for jordbruket (BfJ) skal 

legge fram nye tall for kostnader og lønnsevne for jordbruket. Disse tallene skal inkludere jord- og 

kvoteleie og spesifisere avkastning på egenkapitalen i tråd med avkastningskrav i annet næringsliv. 
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Fylkeslaga ber Norges Bondelag jobbe for at dette grunnlaget skal innarbeides i Totalkalkylen for 

jordbruket i jordbruksforhandlingene 2022. 

 

Vestland Bondelag ber om at en vurdering av konsekvensene av endra resultatmål legges fram i 

årsmøtebehandlinga. 

 

Bakgrunn 

Et system med årlige jordbruksforhandlinger er en fordel både for jordbruket, forbrukerne og 

myndighetene. Forhandlingene gir muligheter for god samhandling i et formalisert system mellom 

politikere, forvaltningen og næringa. Det gir oss som næring medinnflytelse, men også et medansvar 

for utformingen av landbrukspolitiske virkemidler. Utover å produsere mat, produserer landbruket en 

rekke fellesgoder. Disse er ikke omsettbare i et marked. Det er rimelig at bønder har rett til å forhandle 

med myndighetene om vilkårene også for denne delen av landbruksproduksjonen. Verdien av denne 

forhandlingsretten for norsk landbruk er stor. Den gir ei hånd på rattet i utviklingen av virkemidler og 

prioritering av penger. De overordna måla fastsettes likevel av politikerne i Stortinget, gjennom 

landbruksmeldinger og politisk behandling. Et nytt inntektsmål og andre mål for landbrukspolitikken 

må derfor løftes gjennom politisk arbeid, uavhengig av årlige jordbruksforhandlinger og 

grunnlagsmaterialet.  

 

Jordbruksavtalen har en direkte sammenheng med andre grunnleggende virkemidler i 

landbrukspolitikken som forvaltningen av importvernet, markedsregulering (samarbeidsavtalen), 

konsesjonsreglene osv. De seinere årene har også skattespørsmål blitt indirekte omfattet av avtalen 

som en måte å finansiere inntektsutvikling på.  

 

Som grunnlag for den økonomiske rammen i jordbruksforhandlingene brukes Totalkalkylens 

normaliserte regnskaper for å sammenligne inntektsutviklingen i jordbruket med inntektsutviklingen 

for andre grupper i samfunnet. Totalkalkylen er et sektorregnskap for hele jordbrukssektoren (ikke 

skog og tilleggsnæringer). Over tid har endringer i jordbruket økt kapitalinnsatsen, der arbeid erstattes 

med kapital. I tillegg kommer økte kostnader til jord- og kvoteleie, kostnader den enkelte bonde 

opplever øker gjennom å tilpasse seg til mer effektiv drift i tråd med politiske ønsker.  

 

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har som hovedoppgave å legge fram et omforent tallmateriale 

som danner grunnlag for vurdering av den økonomiske situasjonen i jordbruket. I 

jordbruksforhandlingene brukes Totalkalkylens normaliserte regnskaper for å sammenligne 

inntektsutviklingen i jordbruket med inntektsutviklingen for andre grupper i samfunnet. Totalkalkylen 

for jordbruket inneholder tallserier tilbake til 1959, og har blitt utarbeidet i mange 

år. Totalkalkylen brukes primært i jordbruksforhandlingene, og fra 1993 som grunnlag for å fastsette 

inntektsrammen for næringsutøvende bønder.  
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Tilliten til dette materialet er nå svekket blant bøndene, blant annet på grunn av at 

• kostnader til jordleie og kvoteleie i Totalkalkylen regnes som internomsetning og ikke kommer 

inn på kostnadssida.  

• det ikke utarbeides et resultatmål fra Budsjettnemnda der egenkapitalen er gitt en avkastning.  

  

Første kulepunkt er kostnader den enkelte bonde opplever at øker fordi han eller hun tilpasser seg mer 

effektiv drift i tråd med politiske ønsker. Det andre kulepunktet handler om at næringa blir mer 

kapitalkrevende. Arbeid erstattes med kapital, og denne kapitalen må forrentes.   

 

Jordbruksforhandlingene 2021 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ba i årets krav om at det gjøres tilpasninger i materialet som i bedre 

grad fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøvere i jordbruket som er avhengig av 

jordbruksforhandlingene. 

 

Staten fulgte opp i tilbudet, som blir grunnlag for Stortingsbehandlinga av årets jordbruksoppgjør. Der 

pekes det på at endringer i eller alternativer til Totalkalkylen er «en omfattende prosess som reiser en 

rekke prinsipielle og praktiske problemstillinger.»  Disse problemstillingene må i tilfelle utredes 

grundig. Statens forhandlingsutvalg foreslår som oppfølging av debatten og jordbrukets krav at 

partene setter ned et utvalg som skal gjennomgå grunnlagsmateriale:  

 

«Mandatet til et slikt utvalg bør være å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter 

og begrensninger, for måling av inntekter for jordbruket som sektor og for bønder som private 

næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med 

lønn for arbeidstakere.» 

 

Problemstillingene som er reist i sakene til årsmøtet i Norges Bondelag må løftes inn i mandatet til 

dette utvalget: 

- Hvordan synliggjøre faktiske kostnader for alle driftsformer, inkludert jord- og kvoteleie? 

- Hvordan fastsette hvilken andel av dagens resultatmål (vederlag til arbeid og egenkapital) som 

går til avkastning på egenkapitalen? 

- Hvordan kan disse elementene tas inn i Totalkalkylen som grunnlag for 

jordbruksforhandlingene? 

 

Dette må legge grunnlaget for det videre arbeidet både for å sikre at totalkalkylen gjenspeiler faktiske 

kostnader og lønnsevne i landbruket, og med et mer offensivt inntektsmål for norsk landbruk.  

 

  

Jordleie og kvoteleie  

Totalkalkylen er et sektorregnskap for jordbrukssektoren som skal vise totalverdiene som skapes i 

norsk jordbruk ved utnyttelse av jordbrukets produksjonsressurser, herunder jord. Beregningene er 

avgrenset til økonomiske transaksjoner mellom jordbrukssektoren og andre sektorer, og framkomme 
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da som inntekter eller kostnader. Økonomiske transaksjoner innen sektoren, regnes som intern 

omsetning, og vil ikke påvirke sektorens resultat. Totalkalkylens sektoravgrensing innebærer at en 

legger til grunn at alt jordbruksareal i Norge tilhører sektoren ”jordbruk”. Økonomiske transaksjoner 

innen sektoren knyttet til kjøp/salg av jord eller jordleie, regnes derfor som internomsetning. Det 

gjøres ikke noe skille på om disse transaksjonene foregår mellom aktive utøvere og jordeiere uten 

næringsinntekt fra jordbrukssektoren. Beregningen av jordbrukets bokførte kapital omfatter både 

egen og leid jord. Gjeld på bruk uten næringsinntekt (bortleide/forpaktede bruk) knyttet til jorda disse 

eier, inngår som en del av sektorens samlede gjeldsmasse. Realrentekostnaden på denne gjelda 

påvirker derfor resultatmålet ’Vederlag til arbeid og egenkapital’. Også kjøp av jord påvirker 

resultatmålet ’Vederlag til arbeid og egenkapital’ direkte i den grad det påvirker endring gjeldsmassen i 

forbindelse med opptak av lån i forbindelse med jordkjøpet. Basert på BFJ’s beregning av realrente for 

2019 utgjør dette en kostnad på den lånte kapitalen på jord på bortforpaktede bruk på 23 mill. kroner. 

Til sammenligning utgjør jordleiekostnadene ca 1150 mill. kroner, basert på Landbruksdirektoratets 

priser og en antakelse om at 90 % av jordleien foregår fra bortleide/forpaktede bruk.   

  

Siden dette materialet først og fremst er ment å brukes under forhandlinger om jordbruksavtaler, 

harmonerer ikke den vide avgrensingen av hva som tilhører jordbrukssektoren med hvem som 

omfattes av jordbruksforhandlingene. Gjennom jordbruksforhandlingene settes rammevilkår for i 

underkant av 40.000 jordbruksforetak.   

  

Omfanget at jordleie øker. Går vi tilbake til tidlig 90-tall da Totalkalkylen ble tatt i bruk i 

forhandlingene, lå andelen leiejord på rundt 23 %, og utgjorde 2,3 mill. dekar. Omfanget av jordleie er 

tilnærmet doblet siden den gang. I tillegg har jordleieprisene økt betydelig. Dette er en 

kostnadsutvikling som ikke fanges opp i Totalkalkylen, men som alle bønder som får sine rammevilkår 

fastsatt i jordbruksoppgjøret står overfor, merker på sin økonomi. Det oppfattes som uforståelig for de 

fleste bønder at Totalkalkylen, med den posisjon den har i jordbruksforhandlingene, ikke fanger opp 

denne kostnadsveksten. Dette forholdet bidrar i stor grad til å skape dårlig tillit til materialet.   

  

Tilsvarende betraktninger kan gjøres for kvoteleie. På 90-tallet eksisterte ikke kvoteleie som en del av 

kvoteordningen for melk. Fra dette kom i 2009 og til i dag, er omfanget økt til å utgjøre 356 mill. liter. 

Om lag 1/3 av dette volumet leies ut fra foretak som ikke søker produksjonstilskudd. I tillegg har 

leieprisene steget mye, for så å flate ut i det siste. Som for jordleie oppfattes det som uforståelig for de 

fleste bønder at Totalkalkylen, med den posisjon den har i jordbruksforhandlingene, ikke fanger opp 

denne kostnadsveksten.   

  

Resultatmål «Vederlag til arbeid»  

Siden 1993 har inntektsutviklingen i jordbruket blitt målt etter totalkalkylens normaliserte regnskaper. 

Resultatmålet partene har brukt har vært «Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk inkludert 

inntektseffekt av jordbruksfradraget». Dette er bestemt av Stortinget ved behandling 

av flere jordbruksmeldinger.   
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Det har vært en formidabel utvikling i jordbruket fra 1993 og fram til i dag. Den gang lå det i 

gjennomsnitt i overkant av 1 mill. kroner i kapital pr foretak. I dag er kapitalen pr foretak 4 ganger så 

stor. Samtidig er arbeidsforbruket totalt i jordbruket på under halvparten av hva det var tidlig på 90-

tallet. Vi ser det som viktig å kontinuerlig forbedre prinsippene i materialet, slik at en fanger opp 

utviklingen som skjer. På flere områder blir dette gjort av nemnda, men på noen områder mener vi 

materialet kan forbedres ytterligere. Et slikt område er å få utarbeidet resultatmålet «vederlag til 

arbeid», der egenkapitalen er gitt en forrentning. Dette ble gjort i Totalkalkylen fram til 1987. 

Egenkapitalen (etter historisk kost) ble da gitt en forrentning tilsvarende nominell 

lånerente. Inntektsutviklingen i jordbruket har Stortinget sagt skal sammenlignes med andre grupper i 

samfunnet. Lønnsmottakerne trenger ikke sette inn egenkapital for å heve inntekt. Det må bønder 

gjøre. At denne kapitalen må ha en positiv forrentning, da den har alternativ anvendelse, er rimelig å 

stille.  

 

En konsekvensanalyse av et endra resultatmål der forrentning av egenkapitalen er spesifisert slik 

Vestland Bondelag har etterspurt bør baseres på arbeidet fra utvalget eller tas inn i utvalgets mandat. 
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Norges Bondelag Innstilling  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 11.05.2021  20/00839-33 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

Norges Bondelags årsmøte 2021 

Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2021 

 

Nåværende tillitsvalgte 

Styret  

Leder for 1 år   Lars Petter Bartnes, Trøndelag  

1. nestleder for 1 år  Bjørn Gimming, Østfold  

2. nestleder for 1 år  Bodhild Fjelltveit, Vestland 

 

Lars Petter Bartnes har meddelt valgnemnda at han ikke ønsker gjenvalg. 
 

Styremedlemmer  

Erling Aas-Eng, Innlandet    

Merethe Sund, Nordland (Nortura)  

Arthur Salte, Rogaland     

Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine) 

 

Følgende ble valgt i 2020 og er ikke på valg i 2021 

Audhild Slapgård, Trøndelag 

John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland  

Arne Elias Østerås, Innlandet, (Felleskjøpet)  

 

Varamedlemmer i nummerorden: 

1. Egil Chr. Hoen, Buskerud     

2. Torleif Müller, Vestfold og Telemark   

3. Ragnhild Duserud, Østfold    
 

 

Ordfører og varaordfører: 

a) Ordfører: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark  

b) Varaordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag   

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Marit Epletveit, Rogaland  

     2. Knut Erik Ulltveit, Agder  
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Valgnemnda: 

Leder for 1 år: Anne Kristine Rossebø, Innlandet 

Nestleder for 1 år: Anne Aasnæs Andvik, Vestfold og Telemark 

 

Medlemmer på valg i 2021, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene og samvirke): 
Nordland, Troms og Finnmark:  

Medlem: Liv Heidi Losvar, Vara: Tormod Nilsen  

Telemark og Agder: 

Medlem: Knut Erik Ulltveit, vara: Katrine Hesnes Jarnes  

Østfold, Akershus, Vestfold:  

Medlem (nestleder): Anne Aasnæs Andvik, vara: Hans Edvard Torp  

Tine: Trond Arne Reierstad, vara: Elisabeth Irgens Hokstad 

 

Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2022) 

Buskerud, Hedmark, Oppland: 

Medlem: Anders Hole Fyksen, vara: Bjørnhild Kihle 

Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland: 

Medlem: Knut Byrkjenes Hauso, vara: Kari Heggenes Kvammen 

Møre og Romsdal, Trøndelag:   

Medlem: Kari Åker, vara: Norvald Berre 

 

 

Presentasjon av nye kandidater 

Video av de innstilte kandidatene til styret ligger ved som link til nettsaken.  

I tillegg vil det bli lagt ut kortfattede presentasjoner i sakspapirene uka før årsmøtet. 
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Sak 11: Valg av revisor for 2021 og fastsetting av revisors 

godtgjøring 

 

Revisors honorar for 2020 fastsettes etter regning.  

Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag. 

  

Sak 12: Valg av styret i Norges Bondelag  

Valg for ett år: 

a) Leder:   Bjørn Gimming, Østfold (ny) 

b) 1. nestleder:  Egil Christopher Hoen, Buskerud (ny) 

c) 2. nestleder:  Bodhild Fjelltveit, Vestland (gjenvalg) 

 

d) Styremedlemmer velges for 2 år: 

Erling Aas-Eng, Innlandet (gjenvalg) 

Arthur Salte, Rogaland (gjenvalg) 

Merethe Sund, Nordland (Nortura) (gjenvalg) 

Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine) (gjenvalg) 

 

e) Varamedlemmer i nummerorden (for 1 år): 
1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark (ny) 

2. Peder Nernæs, Vestland (ny) 

3. Ragnhild Duserud, Østfold (gjenvalg) 

 

Sak 13: Valg av ordfører og varaordfører for 1 år 

a) Ordfører: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark (gjenvalg)  

  

b) Varaordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag (gjenvalg) 

         

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Marit Epletveit, Rogaland (gjenvalg) 

     2. Knut Erik Ulltveit, Agder (gjenvalg) 

 

Sak 14: Valg av valgnemnd m/varamedlemmer 

Leder for 1 år: Lars Halvard Wetterstad, Buskerud, ny  

Nestleder for 1 år: Knut Byrkjenes Hauso, Vestland  

 

Medlemmer på valg i 2021, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene og samvirke): 

Nordland, Troms og Finnmark:  

Medlem: Mette Pedersen Anfeltmo, Troms vara: Bernhardt Halvorsen, Troms 

Telemark og Agder: 

Medlem: Hege Gonsholt, Telemark  vara: Åge Gyland, Agder 

Østfold, Akershus, Vestfold:  

Medlem: Sigurd Enger, Akershus vara: Eli Berven, Akershus 

Tine/Felleskjøpet/Nortura:  

Medlem: Sveinung Halbjørhus          vara: Elisabeth Holand 
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Sak 15: Fastsetting av godtgjøring for 2021/2022  

 

A. Møte-/Fraværsgodtgjørelse 

Fravær inntil 2 timer: kr 600,- (600,-) 

Fravær 2 – 4 timer: kr 1250,- (1200,-)  

Fravær over fire timer: kr 2500,- (2400,-)  

 

Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling 

og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til møtet. Satsene for møte-/fraværsgodtgjørelse 

gjelder også for fylkeslagene. 

 
1:  Leder i Norges Bondelag    

Styreleder i Norges Bondelag godtgjøres med honorar på kr 670.000,- (650.000) pr. år. I tillegg dekkes 

dokumenterte lønnsutgifter, med kr 455.000,- (440.000), ubenyttede utgifter til avløser utbetales som 

honorar. Leder mottar ikke møte-/fraværsgodtgjørelse. 

 

         

 

2/3: 1. og 2. nestleder 

Godtgjørelse……………………………………………250 000,- (243.000,-)  

 

4:  Øvrige styremedlemmer  

Godtgjørelse 4. AU-medlem……………….….………   155 000,- (148.000,-) 

Godtgjørelse øvrige styremedlemmer…………………   110 000,- (104.000,-)  

Godtgjørelse 1. varamedlem…………………………….110.000,- (70.000,-)  

 

5:  Ordfører 

Godtgjørelse………………………………………………80 000,- (69.000,-)  

 

 

6: Varaordfører     

Godtgjørelse………………………………………………20 000,- (12.000,-)  

 

7:  Fylkesledere 

Godtgjørelse………………………………………………155.000,- (148.000,-)  

 

8: Ledere av faste utvalg        15.000,-  (11.000,-)  

 

 

Valgnemnda: 

10:  Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag           41.200,-   (40.000,-) 

11: Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag                   8.500,-   (8.000,-) 

 

12:  Godtgjørelse ved deltagelse på kurs      

Norges Bondelag dekker møte-/fraværsgodtgjørelse for kurs og skolering som er 

avtalt.  

 

13:  Barnepass 

Det dekkes dokumenterte utgifter til barnepass for tillitsvalgte som har ansvaret for 

 barn under 10  år. Det gis inntil sats for møte-/fraværsgodtgjørelse.  
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14: Utbetaling av reiseregninger 

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er 

avholdt. Mottas reiseregningen etter fristen, vil det ikke bli utbetalt med møte-

/fraværsgodtgjørelse. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert. 

 

 

15.  Kostnadsdekning (benyttes i stedet for møte-/fraværsgodtgjørelse over 4 timer) 2800,- 

(2600,-).  

 Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere. 

Dekning med dokumentasjon for utgifter til avløser. 

 

 

 

B. Reise- og kostgodtgjørelse for 2021/2022 

Ved reiser for Norges Bondelag forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for 

organisasjonen, reisetid tatt i betraktning. 

• Det dekkes kosttillegg etter regning innenfor rammen av statens regulativ.  

• Reisegodtgjørelse for bruk av egen bil etter statens satser.  

 

 

 

Oslo, 11.05.2021 

 

               
Anne Kristine Rossebø  Liv Heidi Losvar  Knut Erik Ulltveit 

 

 

 

        
Anne Aasnær Andvik   Trond Arne Reierstad  Anders Hole Fyksen 

 

 

 

             
 

Knut Byrkjenes Hauso        Kari Åker 

 



Bjørn Gimming
Født: 1972
Bosted: Idd, Halden               
 

Produksjon: Ammeku, kornproduksjon og skog. 
Bonde siden 2002.

Faglig bakgrunn/kompetanse

• 1994 – 1999: Cand. agric. Jord- og plantekultur, Norges Landbrukshøgskole
• 1991 – 1993: Agronom, Tomb jordbruksskole
• 1989 – 1991: Videregående allmennfag
• 2010/2011:   Ta Grep, Norsk landbrukssamvirke
• 2006/2007:   Lederutviklingskurs, Norsk landbrukssamvirke
 

Organisasjonsmessig erfaring

• 2016 - d.d.:      1.nestleder Norges Bondelag 
• 2012 – d.d.:      Styremedlem Norges Bondelag
• 2014 – d.d.:      Styremedlem stiftelsen Norsk Mat, tidl. Matmerk, nestleder fra 2021
• 2017 – 2021     Styreleder Landbrukets Klimaselskap SA (Klimasmart landbruk)
• 2011 – 2019:    Medlem Genressursutvalg for kulturplanter, Norsk Genressurssenter
• 2009 – 2014:    Medlem rådgivende utvalg Forurens, Miljø2015, Norges Forskningsråd
• 2009 – 2012:    Leder Østfold Bondelag
• 2009 – 2012:    Styremedlem Utmarksavd. for Østfold og Akershus
• 2008 – 2012:    Leder av Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg
• 2010 – 2012:    Leder Norsk Havreforening
• 2008 – 2011:    Medlem av Gjensidige forsikring eierutvalg
• 2008 – 2010:    Styremedlem Norsk Havreforening
• 2008 – 2009:    Nestleder Østfold Bondelag
• 2005 – 2009:    Styremedlem Østfold Bondelag
• 2005 – 2008:    Leder av Norges Bondelags kornutvalg
• 2006 – 2008:    Varamedlem til styret i Norsk Matraps
• 2005 – 2007:    Varamedlem til styret i Forsøksringen SørØst
• 2004 – 2005:    1. vara til styret i Østfold Bondelag
• 2002 – 2004:    Styremedlem i Idd Bondelag
• 2000 – 2007:    Medlem i felles kornutvalg for Østfold og Akershus Bondelag



Egil Chr. Hoen
Født: 1974
Bosted: Hokksund, Øvre Eiker kommune. 
Produksjon:       
• Gris, kombinertprodusent som satellitt
• Matkorn, fôrkorn og proteinvekster. 
• Storfekjøtt,egenprodusert og innkjøpt kalv.
• Skog
• Bioenergi

Faglig bakgrunn/kompetanse

• 1990-93         Treårig allmennfag
• 1994-96         To år jord- og plantefag, Høgskolen i Hedmark, avd Blæstad
• 1996-97         Et år som hospitant med div fag i husdyrlære, tekniske fag og plantefag ved NLH
• 1993-94         Førstegangstjeneste Ingeniørvåpnet
• 1997-02         Maskinselger A-K maskiner
• 2002-d.d.      Bonde

Organisasjonserfaring

• 2019 – d.d.   1. varamedlem styret i Norges Bondelag 
• 2019-d.d.      Sentralstyremedlem NBU
• 2019-d.d.      Styremedlem Agrol, styreleder fra 2020
• 2021-d.d.      Styreleder Landbrukets Klimaselskap
• 2020-d.d.       Miljø- og Bærekraftutvalget, Norges Bondelag
• 2019-2020    Kornutvalget Norges Bondelag
• 2014-2019    Fylkesleder Buskerud Bondelag
• 2012-2014    Styremedlem Buskerud Bondelag
• 2011-2014    Styremedlem Øvre Eiker Bondelag
• 2006-2007    Styremedlem Øvre Eiker Bondelag
• 2003-2005    Nestleder Øvre Eiker Bondelag
• 2003-2005    Varamedlem kommunestyret, Øvre Eiker
• 2005-2011    Kommunestyrerepresentant, Øvre Eiker



Bodhild Fjelltveit
Født: 1984 
Bosted: Fjelltveit, Bergen kommune                                         

Produksjon: Småfe. Bonde siden 2010.

Faglig bakgrunn/kompetanse

• 2000-2003: GK Naturbruk, VK1 & VK2 Naturforvaltning, Lyngdal Jordbruksskole 
• 1997-2003, 2013: Avløser, deltid 
• 2005-2007: Kristendom grunnfag, sjelesorg, misjonsvitenskap, forkynnelse, 
 Norsk Lærerakademi 
• 2014-2015: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke, ”Ta Grep” 
• 2016: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke, ”Kurs landbrukspolitikk” 
• 2017: Kurs - Norsk Landbrukssamvirke, ”Mat og makt” 
• 2020: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke, «Internasjonal politikk»

Organisasjonserfaring
 
• 2020 – d.d.: 2.nestleder i Norges Bondelag
• 2019 – 2020.: Styremedlem i Norges Bondelag
• 2017 – 2018: Konstituert nestleiar Hordaland Bondelag 
• 2016 – 2019: 1. varamedlem Norges Bondelag 
• 2016 – 2020: NBs rep. i Norges Bygdekvinnelag og NBs rep. i Norske Lakseelver 
• 2016 – 2020.: Styremedlem Hordaland Bondelag
• 2014 – 2018: Årsmøteutsending Norges Bondelag, fra Hordaland Bondelag
• 2013 – 2016: Varamedlem Hordaland Bondelag
• 2013 – 2017: Leder Bergen Bondelag
• 2012 – d.d.: Styremedlem Samdal og Øvstebø beitelag
• 2002 – 2004: Styremedlem Bergen Senterungdom



Erling Aas-Eng
Født: 1965
Bosted: Telneset, Tolga kommune

Produksjon: Melkeproduksjon. Litt skog. 

Faglig bakgrunn / kompetanse

• Agronom fra Jønsberg 
• Sivilagronom i landbruksøkonomi, NMBU 
• Bonde siden 1992 
• Organisasjonskonsulent og trainee i Nortura, økonomisk rådgiver/regnskapsfører,  
 bedriftsrådgiver og prosjektleder. 
•	 Styreverv	innenfor	landbruksbaserte	virksomheter,	finans,	energi	og	rådgivning	
• 2014-2015: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke, «Internasjonal kommunikasjon og forståelse» 
• 2019-2023: Prosessveileder for folkevalgtprogrammet i KS

 
Organisasjonsmessig erfaring
 
• 2019-2021:        Styremedlem og AU i Norges Bondelag
•  2015-2019: Leder i Hedmark Bondelag
•  2017-2019: 2.vara til styret i Norges Bondelag  
•  2014-2015: Nestleder i Hedmark Bondelag
•  2011-2014:   Styremedlem i Rørosmat AS  
•  1995-2011: 3 perioder i Tolga kom.styre som gruppeleder, form.skap og ordfører
•  2000-2004:   Rep.skap Østlandsmeieriet
•  2000-2004:   Styret ved TINE Tolga  
•  1999-2000:   Produsentlagsstyre TINE  
•  1996-97:   Leder av valgkomiteen, Hedmark Bondelag  
•  1995-96:   Lokallagsleder Vingelen Bondelag,  
•  1991-93:   Nestleder Hedmark Nei til EU  
•  1989-1991:   Sentralstyremedlem i Senterungdommen  
•  1987-1989:   Leder av NBUs EU-utvalg  



Arthur Salte
Født: 1973 
Bosted: Salte                                       

Produksjon: Melk/storfekjøtt, kombinert svin, korn 
og Inn på Tunet (under godkjenning).  
Heltidsbonde siden 1994.

Faglig bakgrunn/kompetanse
 
• 1991-1993: Agronom Kvs Lyngdal
• Foredragsholder
• Ta Grep
 

Organisasjonserfaring

• 2015 – 2017:  Styremedlem Orre Bondelag
• 2012 – 2020:  Årsmøteutsending Felleskjøpet Rogaland Agder
• 2016 – 2020:  Medlem Tine AU Klepp
• 2018 – 2021:  Rådsmedlem i Tine og Nestformann i Eierutvalget Sørvest
• 2020-              Styremedlem Norges Bondelag
 



Merete Sund
Født: 1974
Bosted: Brekkeidet, Sømna Kommune

Produksjon: Kombinert besetning gris og storfe 
(melk/kjøtt) 

Faglig bakgrunn/kompetanse

•  2017:  Strategi og ledelse, Nord Universitet 
•  2016:  Org. og ledelse, Markedsføring, Nord Universitet 
•  2006:  Matkultur, Høgskolen i Nesna 
•  2004:  Friluftsliv og naturopplevelser, Høgskolen i Nesna 
•  2001:  Pedagogisk informatikk, Høgskolen i Nesna
•  2000:  Nyere historie, NTNU (10vt) 
•  1996-1999: Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Nesna
•  1996: Arbeidslivskunnskap, Høgskolen i Bodø (10 vt)
•  1990-1994: Studieretning for allmenne fag, Brønnøysund VGS
•  2013-2014: Ta Grep
•  2003: Etablereropplæring

Organisasjonserfaring

•  2012 – 2016: Tillitsvalgt/kretsleder på lokalt nivå, Nortura 
•  2013- 2017: AU Nord-Norge, Nortura 
•  2014- 2017: Fagutvalg på gris, Nortura 
•  2017- d.d.: Styremedlem Nortura 
•  2006-2010 og 2015-2019: Kommunestyret som representant for Sømna Ap 

Arbeidserfaring

• 2009-2013 og 2016- Bonde 100% 
• 1999-2009 og 2013-2015 Lærer / Bonde Vik Skole
  



Solveig Bratteng 
Rønning  
Født: 1982 
Bosted: Utskarpen i Rana Kommune

Produksjon: Melk, kjøtt og bittelitt villsau. Bonde 
siden 2010.

Faglig bakgrunn/kompetanse

• 2007- 2009: Trondheim Økonomiske Høgskole
 Master of Science, spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse
 Masteroppgave publisert i samarbeid med Norsk Senter for Bygdeforskning(Ruralis)
• 2004 – 2007: Trondheim Økonomiske Høgskole, avd v/Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 Bachelor økonomi og administrasjon, spesialisering innen organisasjon og ledelse
• 2003–2004: NTNU: Drama/Littvit. 
• 2001–2002: Høgskolen i Nesna: Drama, Ex.phil.
• 1998–2001: Mjølan VGS: Dramalinja – generell studiekompetanse

Organisasjonserfaring

• 2018 – d.d.: Tine SA, styremedlem
• 2017 – 2020: Nordland Bondelag, medlem i valgkomiteen
• 2015 – 2018: Tine SA, rådsmedlem og nestleder i EUV
• 2014 – 2016: Matiq, heleid datterselskap i Norturakonsernet, styremedlem
• 2010 – 2015: Felleskjøpet, årsmøteutsending. distriktsrådsleder fra 2014
• 2010 –2016: Rana Bondelag, styremedlem
•	 2008:	Trondheim	Barnefilmklubb,	styremedlem	og	kasserer
• 2006: Ytre Rana Festivalstiftelse – Sjona Rockefestival, festivalkoordinator
 

 



Thorleif Müller
Født: 1962
Bosted: Nøtterøy, Færder kommune

Produksjon: Jordbær og vedproduksjon, tidligere 
blomkål, rosenkål og purre til konsum/fabrikk.

Faglig bakgrunn/kompetanse

•     2018 - 2019:  Kurs i Int. politikk og handel, Norsk Landbrukssamvirke
•  2015 - 2016:  Ta Grep Kurs. Norsk Landbrukssamvirke
•  2015:   Kurs i Matpolitikk, Norges Bondelag
•  2002 - 2004:  Driftsledelse grønn sektor. Ledelse, økonomistyring, markedsføring  

 og prosjektarbeid, Høyskolen i Vestfold.
•  1981 - 1983:  Gartnerkurs og praksis, Gjennestad Gartnerskole.
•  1978 - 1981:  Gymnas, realfag.

Organisasjonserfaring

•    2020 - d.d.: Styreleder i Sagaplant A/S
•  2015 - 2021: Fylkesleder i Vestfold Bondelag
•  Kompetanseperson for utenlandsk arbeidskraft i Vestfold Bondelag 
•  Kulturansvarlig for jordbær i Gartnerhallen
•  Medlem i Grøntutvalget i Norges Bondelag
•  Styremedlem i Norges Bærdyrkerlag 
•  Styremedlem i Vestfold Bondelag
•  Leder i Nøtterøy Landbrukslag
•  Leder for valgkomiteen i Gartnerhallen (sentralt)

  



Peder Nernæs 
Født: 1979
Bosted: Mundheim, Kvam Herad

Produksjon: Mjølk

Faglig bakrgrunn/kompetanse

•  1996-1998  Naturbruk Fusa vgs- Allsidig landbruk VG1&2 Voss Jordbruksskule
•  1998-1999  Studiespesialisering
•  1999   Befalskurs Hæren
•  2000-2003 Bachelor International Relations and Security Studies, University of Bradford
•  2003-2004  Årsstudium Engelsk, Universitetet i Bergen
•  2004-2005 Praktisk-pedagogisk utdanning Høgskulen Stord/Haugesund
•  2004-2013 Lærar på Fusa vidaregåande i 40-80%
•  2013 - d.d. Bonde på heltid

Organisasjonserfaring

•  2004-2014  Diverse verv idrettslag, grendautval osv.
•  2012 -2014 Kasserar Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag
•  2014-2019 Leiar Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag
•  2019-2020 Leiar Hordaland Bondelag
•  2020-2021 Nestleiar Vestland Bondelag
 



Ragnhild 
Duserud
Født: 1991
Bosted: Indre Østfold, Viken

Produksjon: Korn og skog. Bonde siden 2015.

Faglig bakgrunn / kompetanse
 
• 2019 – d.d.: Produktsjef Redskap, Felleskjøpet Agri
• 2015 - 2018: Organisajsonskonsulent, Felleskjøpet Agri
• 2018 – 2019: Ta Grep
 
• 2014-2015: Årsstudium i agronomi, Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad
• 2011 – 2014: Bachelor Landbruksteknikk, Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad
• 2010 – 2011: Ettårig agronomkurs, Tomb vgs og landbruksstudier
 
 
Organisasjonserfaring

• 2019 – d.d.: Styremedlem Eidsberg Bondelag
• 2018 – 2021: Medlem av valgkomiteen Landkreditt SA
• 2018 – d.d.: Årsmøteutsending Landkreditt SA
• 2015 – 2019: Medlem av hovedutvalg for Miljø og teknikk, Eidsberg kommune
• 2015 – 2019: Kommunestyremedlem Eidsberg kommune
• 2013 – 2016: Bygdepolitisk nestleder, Norges Bygdeungdomslag

  



Elisabeth Irgens 
Hokstad
Født: 1970
Bosted: Larvik

Produksjon: Økologisk korn og storfekjøtt

Faglig bakgrunn / kompetanse 

•  1994-1995: Organisasjonssekretær i Senterungdommen
•  1992: Høgskolekandidat i miljøteknologi fra Høgskolen i Hedmark (Blæstad)
•  1993: Ex.phil (UiO)
•  2007: Gården som pedagogisk ressurs (NMBU)
•  2021: 60% stilling som Generalsekretær i Senterkvinnene 

 

Organisasjonserfaring

• 2019 – d.d: Styremedlem Larvik Havn KF
• 2017 – 2020: Styremedlem TINE
• 2015 – 2017: Varaordfører TINE
• 2013 – 2016: Valgnemnda i Norges Bondelag
• 2012 – 2017: Rådsmedlem TINE
• 2012 – d.d.: Administrator for FB-gruppa Nettverk for kvinnelige bønder
• 2011 – 2015: Fylkesstyremedlem Vestfold Bondelag
• 2011 – 2013: Valgkomiteen i Nortura
• 2004 – 2011: Leder Vestfold Produsenlag (TINE)
• 1995 – 1999: Larvik kommunestyre

 



Karl Fredrik  
Okkenhaug  
Født: 1969
Bosted: Tynes Nedre, Levanger

Produksjon: Melk og storfekjøtt, samt korn. Bonde 
siden 1993.

Faglig bakgrunn / kompetanse
 
• 1991 – 1993: Landbruksøkonomi, Telemark Distriktshøgskole
• 1990 – 1991: Agronom, Mære Landbruksskole

 
 
Organisasjonserfaring

• 2020 – d.d.: Ordfører Trøndelag Bondelag
• 2016 – 2019: Ordfører Nord-Trøndelag Bondelag
• 1998 – 2014: Tillitsvalgt i TINE: Produsentlagsleder, Regionstyremedlem, Rådsmedlem, 
 Møteleder i Region Midt.
• 2020 – d.d.: Varaordfører i Norges Bondelag
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