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Inntektsutvalgets rapport (Grytten-utvalget) – Innspill fra Finnmark Bondelag 

For oss bønder er det viktigste å finne en mest mulig riktig målemetode for inntektene i landbruket, slik 

at vi med sikkerhet kan si at gapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper tettes. Vi må samtidig ta 

hensyn til at dette må være en målemetode som partene kan være enige om er den mest mulig riktige 

metoden. Og det må være en målemetode som står seg over tid, med skiftende politisk regime. 

 

Modifisert totalkalkyle 

Vi støtter forslaget til utvalget om å endre totalkalkylen slik som foreslått. Det er viktig å få med 

kostnadene med jord- og kvoteleie, leid arbeid og rentekostnader. Dette er reelle kostnader for aktive 

bønder og har vært savnet tatt med ved tidligere beregninger av totalkalkylen. 

 

Spørsmål 1) 

Utvalget har tenkt seg en «beste resultat» modell for normering, basert på faktiske regnskapsresultat. 

Siden inntektsmålet innebærer at man skal sammenligne inntektsnivået for bønder med lønnsmottakere, 

mener du det er mulig å gjøre en slik sammenligning uten å stille krav til effektivitet i form av en 

normering? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

Svar: 

Nei, uten normering og krav til effektivitet er det sannsynligvis ikke mulig å gjøre en sammenligning 

av inntektsnivå for bønder og lønnsmottakere, og samtidig ha aksept i samfunnet for at vi har 

økonomiske overføringer til landbruket. 

 

Det påstås i rapporten at mange i landbruket ikke driver økonomisk optimalt. Svært mange bønder har 

store kostnader med lovpålagte investeringer som ikke gjøres for å overskudds maksimere drifta. Det 

bør i større grad tas hensyn til at vi har mange lovpålagte krav, som f.eks. dyrevelferd, klima og 

miljøtiltak. I tillegg må flere investere i dyr teknologi for å effektivisere drifta pga. mangel på 

arbeidskraft. 

 

Dersom hybridmodellen skal tas i bruk, må effektivitetskravet være minst mulig. Vi må ikke få et 

system som blåser opp inntektsnivået i landbruket. Tallgrunnlaget/Inntektsnivået må være 

gjenkjennelig for oss i landbruket. 

 

Spørsmål 2) 

Hvilke synspunkter har dere til alternativene til hybridmodellen listet opp i de 5 punktene over? Er 

noen av disse mer aktuelle å gå videre med enn andre? 
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Svar: 

Vi mener at alternativ Nr. 3 under visse forutsetninger kan være aktuell. Men da sier man samtidig at 

det ikke er nødvendig med et effektivitetskrav for å oppnå politisk og samfunnsmessig aksept. 

 

Spørsmål 3) 

Et samlet utvalg av fagpersoner anbefaler å bruke hybridmodellen for å sammenligne inntektsnivået for 

bønder med lønnsmottaker. Bør Norges Bondelag gå inn for å bruke denne? 

Hvis «Ja», hvorfor? 

Hvis «Nei», hva er alternativet? 

Forklar gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen. 

 

Svar: 

Finnmark bondelag har vurdert at Norges Bondelag bør gå inn for å bruke hybridmodellen. Som 

tidligere nevnt mener vi at dersom vi skal ha politisk og samfunnsmessig aksept for overføringene til 

landbruket må vi stille krav til effektivitet i form av normering. 

 

Vi greie ikke å se noen bedre alternativ metode for dette, men tenker at det kan være rom for 

justeringer i hybridmodellen. Det er vanskelig å si om den modellen som er presentert i rapporten 

treffer godt nok. 

 

Hybridmodellen baserer seg på den modifiserte totalkalkylen, vi i Finnmark Bondelag mener det 

spesielt for totalkalkylen kan stilles spørsmål ved de tallene som brukes inn i denne. Vi er spesielt 

kritiske til tallmaterialet som ligger inn under andre kostnader der sikkerheten og analysene for dette 

tallet er stor. Konsekvensene av at tallmaterialet i totalkalkylen kan være feil blir derfor at dette blir en 

følgefeil som tas med i hybridmodellen og derfor gir et feil inntektsnivå. 

 

Spørsmål 4) 

Norges Bondelag har tidligere sagt at et nytt grunnlagsmateriale må stå seg over tid, med ulike 

politiske regimer. Hvor viktig er det med bred politisk forankring for et inntektsmål, og i hvilken grad 

vil normering av effektivitet påvirke muligheten for bred politisk oppslutning om selve inntektsmålet? 

 

Svar: 

Det er viktig med bred politisk forankring. Normeringstallet bør være lavest mulig, men spørsmålet 

som reiser seg er, hvor lavt kan man gå for at det skal bli akseptert over tid, dette må veies opp mot 

politisk risiko. Det må være et beregningssystem som er stabilt og politisk akseptert over tid slik at det 

ikke gir rom for å bruke forskjellig krav til effektivitet av ulike, skiftende regjeringer. 

 

Spørsmål 5) 

Hvilke synspunkter har dere på avkastningskrav til egenkapitalen? 

 

Svar: 

Dersom vi skal skille mellom avkastning til arbeid og avkastning til kapital ser vi at vi får store 

forskjeller i sammensetningen av disse, avhengig av produksjon, struktur og distrikt. Vi er bekymret i 

forhold til hvordan dette vil slå ut i kommende jordbruksforhandlinger. 

 

Konsekvensen kan bli at landbruksoverføringene omfordeles i større grad til kapitalintensiv næring. 

Faglig sett kan ikke avkastning på EK trekkes ut av Totalkalkylen. Da har vi vederlag til arbeid og 

egenkapital (VEAK) som uttrykk for lønnsomheten i vår sektor. VEAK må nødvendigvis være høyere 

enn gjennomsnittslønn i sammenlignbare grupper for at landbruket skal være økonomisk bærekraftig, 

sikre rekruttering etc. 
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Utvalget sier tydelig at landbruket pr i dag ikke gir markedsmessig avkastning både til arbeid og 

kapital. Vi mener at det viser det store behovet for økt lønnsomhet i næringa, og kan brukes i den 

videre jobben i forhold til opptrappingsplanen for landbruket. 

 

Spørsmål 6) 

Flertallet i utvalget mener det ikke er faglig forsvarlig å skille på vederlag til arbeid og vederlag til 

egenkapital. Dette drøftes inngående i kapittel 7. Gir drøftingen utvalget gjør i rapporten grunnlag for 

at Norges Bondelag skal gjøre en ny vurdering for å skille på vederlag til arbeid og vederlag til 

egenkapital i grunnlagsmaterialet? 

 

Svar: 

Vi mener at det gir grunnlag for at Norges Bondelag bør gjøre en ny vurdering i dette spørsmålet. Viser 

til svar på spørsmål 5. 

 

Spørsmål 7) 

Skal levekårsfaktorer inngå som en del av årsverkstallet? 

 

Svar:  

Finnmark Bondelag er enig med utvalget at levekårsfaktorer ikke bør inngå som en del av 

årsverkstallet. Det er både fordeler og ulemper med å bo på arbeidsplassen sin. Den største ulempen er 

at mange føler at de bestandig er på arbeid og aldri har fri. Arbeidstida til bonden må tilpasses resten av 

samfunnet. 

 

Spørsmål 8) 

Hvilke synspunkter har dere på hvilket timetall som skal brukes i ett årsverk i jordbruket? 

Forklar gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen. 

 

Svar: 

1 950 timer (inkludert ferie), mens 1 750 timer (eksklusive ferie) som vanlige arbeidstaker har. 

 

Spørsmål 9) 

Hvilken gruppe lønnsmottakere bør gjennomsnittet av alle bønder, med et mangfold av produksjoner, 

sammenligne seg med? Begrunn svaret. 

 

Svar: 

Vi mener at gjennomsnittet av alle bønder bør kunne sammenligne seg med Industri i alt slik det er 

definert i tabell 9.4 side 128 i NOU 2022:14 Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for 

inntektsoppgjørene, juni 2021. 

 

Bønder må beherske og utøve et stort antall av komplekse arbeidsoppgaver, alt fra bedriftsleder, 

funksjonær, til fagarbeider på gulvet innenfor mange fagområder. 

Bøndene bærer også personlig økonomisk risiko for sin arbeidsplass. Stortinget legger stor vekt på økt 

matsikkerhet og beredskap. Hvis landbruket skal være endel av denne sikkerheten, så må 

arbeidsplassene i landbruket bli attraktive! 

 

Spørsmål 10) 

Av områdene belyst i dette dokumentet, hva prioriterer dere høyest å få gjort endringer av: 

- Hybridmodellen og forutsetningene knytta til beregning av bøndenes inntektsnivå 

sammenlignet med andre grupper i samfunnet? 

- Splitte resultatmålet vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital og synliggjøre 

avkastningskravet på egenkapitalen? 
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- Endre timetallet pr årsverk? 

- Andre forhold? Spesifiser 

 

Svar: 

1. Hybridmodellen 

- Forutsetter at vi da bruker den modifiserte totalkalkylen. 

2. Endre timetallet pr årsverk 

- Dette er viktig i forhold til å synliggjøre hva bonden faktisk tjener. 

 

Spørsmål 11) 

Har dere andre synspunkter på NOU 2022-14 som dere ikke har fått belyst, gi oss innspill om dette? 

 

Svar: 

Usikkerheten til tallene i totalkalkylen som Grytten utvalget ikke har beskrevet nærmere. 

Hvorfor er det så stor forskjell på inntekten slik den kommer frem i skatteregnskapene og i 

totalkalkylen. Dette må klarlegges og det må justeres for. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Lise Kaldahl Skreddernes 
Fylkesleder                                                                                 

Klemet Erland Hætta 

 
 
 
 
          
 


