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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 21/00257-4 
Saksbehandler: Elise Larsen Organisasjon 

 
Sak til årsmøtet fra Akershus Bondelag: Redusert kontingent for unge 
medlemmer 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 
Unge medlemmer er viktige for framtida til Norges Bondelag, og Bondelaget ønsker å prioritere 
verving av unge medlemmer. Gode medlemsfordeler er viktig for å verve flere medlemmer i 
aldersgruppen 18-25 år og Bondelaget vil forhandle fram flere gode fordeler for medlemmer i 
denne aldersgruppen. 
 
Norges Bondelag ønsker ikke å innføre en ytterligere redusert kontingentsats for medlemmer 
under 25 år, da dette vil svekke verdien av rabattene som årsmøtet tidligere har gitt medlemmer 
av Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge.  
 
En faktisk og betydelig redusert sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag vurderes som 
viktig for rekruttering til Bygdeungdomslaget og Norges Bondelag ønsker derfor å videreføre 
dagens ordning.   
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag foreslår i innkommet sak til årsmøtet å innføre en ytterligere redusert sats på 
personlig kontingent for ungdom til og med 25 år på kr 400,- for 2023. Dette er begrunnet med at 
det skal bli lettere å verve flere unge medlemmer, noe som er viktig for Bondelagets framtid. 
 
Dagens kontingentsystem, historikk og konsekvenser av forslaget 
Både personlige medlemmer og bruksmedlemmer betaler personlig kontingent til Norges 
Bondelag, og bruksmedlemmer betaler i tillegg servicekontingent til Bondelagets Servicekontor 
AS. Det er redusert sats på personlig kontingent for medlemmer til og med 30 år, fra og med 70 
år, og en ytterligere redusert sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge til og 
med 25 år. Alle disse reduserte satsene gjelder også for bruksmedlemmer. En redusert sats for 
ungdom til og med 25 år vil føre til 4 forskjellige aldersbestemte kontingenttrinn for personlig 
kontingent, samt en egen sats for medlemmer i NBU/4H under 25 år.  
 
Norges Bondelag har gjennom flere prosjekter ønsket en økt satsing på verving av unge 
medlemmer. Dette har ført til flere endringer av kontingentsatser og medlemsfordeler: 
 

− I 2015 ble det innført en redusert sats på personlig kontingent for medlemmer av 
Bondelaget som også var medlem i Norges Bygdeungdomslag. Fra og med 2019 har det 
vært samme reduserte sats for medlemmer i 4H Norge.  
 

− På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å heve aldersgrensen for ungdomsmedlemskap fra 
t.o.m. 25 år til t.o.m. 30 år, for å redusere satsen på personlig kontingent for ungdom i 
alderen 26-30 år. Disse medlemmene er ofte fremdeles i en etableringsfase. Det er for 
tidlig å si noe om effekten av denne endringen.  
 

− Medlemmer under 26 år har tilgang til de samme medlemsfordelene som andre 
medlemmer, men mange av fordelene er mindre aktuelle for medlemmer under 18 år. Av 
de om lag 2 500 medlemmene under 26 år er om lag 200 under 18 år. Gratis bankkort i 
Landkreditt Bank og rabattavtaler hos Agrol som ikke er knyttet til Agricard er eksempler 
på medlemsfordeler medlemmer under 18 år vil ha nytte av.   
 

− For medlemmer mellom 18 og 26 år vil antageligvis medlemsfordelene være viktige, og 
Bondelaget har forhandlet fram ekstra gode fordeler på bilforsikring hos Gjensidige for 
unge medlemmer. Rabattavtalene i Agrol vil også antas å være viktige for medlemmer fra 
18 til 26 år.  
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Samarbeidet mellom Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag har lange og sterke 
tradisjoner, Bygdeungdomslaget er en rekrutteringsorganisasjon for Bondelaget og 
organisasjonene deler et felles politisk mål om levende bygder og landbruk i hele landet. 
Rekruttering av medlemmer til Norges Bygdeungdomslag er derfor også viktig for Bondelaget. 
 
Differansen mellom redusert personlig kontingent for ungdom til og med 30 år og redusert sats 
for medlemmer i NBU/4H er i 2022 på kr 345,-. Ordinær kontingent til Norges Bygdeungdomslag 
for 2022 er kr 300,-. Det vil altså lønne seg for våre medlemmer å melde seg inn i NBU og den 
reduserte satsen bidrar dermed også til rekruttering til Bygdeungdomslaget. Forslaget fra 
Akershus Bondelag innebærer at rabatten for å være medlem i NBU/4H Norge blir mindre enn kr 
100,- og vil neppe ha samme effekt.  
 
Bondelaget har om lag 2 500 medlemmer under 26 år. Om lag 600 av disse er medlem i NBU 
og/eller 4H. En redusert sats på personlig kontingent på kr 400,- for alle medlemmer til og med 
25 år vil føre til om lag kr 600 000,- i reduserte kontingentinntekter i 2023. 
 
Vurderinger 
Det er svært viktig for Bondelaget å verve unge medlemmer og beholde dem som medlemmer.  
 
Median alder for nye medlemmer i 2021 var 36 år. For personlige medlemmer (inkludert 
husstandsmedlemmer) var median alder 32 år. 23% av nye personlige medlemmer var 20 år eller 
yngre, 28% var i aldersgruppen 18 år til 25 år. Medlemmer som fylte 18 år i innmeldingsåret er 
noe overrepresentert blant nye personlige medlemmer mellom 18 år og 25 år. Mange unge 
medlemmer melder seg inn når de kjøper bilforsikring fra Gjensidige på grunn av den høye 
rabatten.  
 
De siste årene har Bondelaget forhandlet fram flere svært gode rabattavtaler for unge 
medlemmer, blant annet 36% rabatt på bilforsikring hos Gjensidige og rabatt på boliglån for neste 
generasjons unge bonde hos Landkreditt Bank.   
 
Det er viktig for rekruttering av unge medlemmer at det forhandles fram flere gode 
medlemsfordeler. I samarbeidsavtalen mellom Norges Bondelag og Landkreditt Forsikring er det 
avsatt midler til å utvikle nye produkter for unge medlemmer.  
 
Verving av unge medlemmer gjøres også i et samarbeid med Norges Bygdeungdomslag og 4H 
Norge. Å gjennomføre forslaget fra Akershus Bondelag uten å gjøre andre endringer, vil 
komplisere kontingentsystemet ytterligere og det vil svekke fordelene som er gitt til NBU og 4H 
Norge betydelig. Dersom det skal innføres en ny sats for personlig kontingent for medlemmer 
under 25 år, vil rabatten NBU og 4H Norge får være så liten at den bør opphøre. Dersom forslaget 
fra Akershus Bondelag vedtas, bør det sterkt vurderes å samtidig avvikle ordningen med rabatter 
til medlemmer av NBU og 4H Norge. I forslag til vedtak anbefales det derfor å beholde dagens 
reduserte satser for medlemmer til og med 30 år og ytterligere rabatt for medlemmer til og med 
25 år som er medlemmer i NBU og 4H Norge.  
 
I enkelte fylker og områder er det lite eller ingen aktivitet i Norges Bygdeungdomslag og 4H. 
Verdien av dette samarbeidet er oppfattes nok derfor ulikt i ulike deler av landet. Uansett vedtak i 
denne saken, vil Norges Bondelag fortsette med et tett samarbeid med NBU og 4H Norge. Det kan 
gjøres på andre måter enn gjennom redusert kontingentsats. Likevel er verving og medlemstall 
viktig for både Norges Bondelag og ungdomsorganisasjonene, og kostnadene ved å være medlem i 
to organisasjoner har nok betydning for dette.  
 
Dagens reduserte sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge er så viktige at det 
ikke er ønskelig å innføre en redusert sats for alle medlemmer under 26 år. Gode 
medlemsfordeler vurderes som viktigere for rekruttering av unge medlemmer og Bondelaget må 
prioritere økt fokus på ungdom når det forhandles fram nye medlemsfordeler. Hevet aldersgrense 
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for ungdomsmedlemskap som ble innført i 2022 bør også få anledning til å virke før det gjøres 
ytterligere endringer i kontingentsatsene for ungdom.  


