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Årsmøte i Oppland Bondelag 2012 

SAK 9 

 

 

Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2012 
 

 

 

Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen 

 

 
 

Næringspolitikk 

 

 

Kommunikasjon og organisasjon 

Landbruks- 

og mat-

meldinga 

Jordbruks-

avtalen 

Andre 

næringspolitiske 

spørsmål 

Politiker-

kontakt  

 

Omdømme-

bygging og 

rekruttering  

 

 

Drift av 

organisasjon-

en 

 

 

 

 

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal få best mulig 

rammevilkår. 
 

 

Internasjonale spørsmål 
 

EU og WTO 

Vi skal 

 Informere fylkespolitikere og stortingspolitikere om konsekvenser av internasjonale 

spørsmål. Dette angår oss alle! 

 Bistå lokallagene i å kunne informere lokalt 

 

Næringspolitikk 
 

Oppland Bondelag skal sette dagsorden for aktuelle saker som er viktige for 

medlemmene. 

 

Landbrukspolitiske saker 

Landbruks- og matmeldinga 

Oppland Bondelag skal: 

 følge arbeidet med den nye Landbruks- og matmeldinga tett 

 arbeide overfor politikere for å få en best mulig melding for næringa 

 

Jordbruksavtalen 

Oppland Bondelag skal: 
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 være aktive overfor politikere og lokallag for å påvirke til en god avtale 

 være aktive i å få inn synspunkter og innspill fra lokallagene 

 utarbeide en grundig uttalelse til årets jordbruksforhandlinger 

 følge opp overfor lokallag og politikere under og etter forhandlingene 

 arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig innflytelse og beslutningsmyndighet 

over bruken av alle midlene som er framforhandlet i jordbruksforhandlingene 

 

Skatter og avgifter 

Oppland Bondelag skal jobbe aktivt til beste for medlemmene i disse spørsmålene 

 i samarbeid med Norges Bondelag legge til rette kurs for regnskapsførere 

 gi generell informasjon om evt. endringer som har betydning for medlemmene 

 

Sosiale rettigheter 

 Oppland Bondelag skal følge med og arbeide for at bønder har gode sosiale ordninger og 

rettigheter.   

 

Dyrevelferd 

Oppland Bondelag er opptatt av god dyrevelferd. Oppland Bondelag vil: 

 være aktiv i arbeidet for å finne tiltak for å unngå alvorlige dyrevernsaker 

 samordne forslag og tiltak som fremmes for å unngå alvorlige dyrevernsaker 

 holde god kontakt med Mattilsynet og andre aktuelle organisasjoner omkring temaet 

dyrevelferd 

 

Rovdyr 

 Oppland Bondelag skal: 

 følge opp saker som angår rovdyrsituasjonen i nært samarbeid med andre 

organisasjoner 

 fortsatt holde god kontakt med Rovdyrnemnda 

 

Klima 

Oppland Bondelag skal bidra til at klimautfordringen følges opp 

 gjennom aktiv deltakelse i arbeidet med Vanndirektivet 

 gjennom arbeid med klima- og energimelding for fylket 

 følge opp og stimulere tiltak slik at landbruket blir en del av løsningen på 

klimautfordringene 

 følge opp det som skjer omkring Regionalt Miljøprogram (RMP) 

 

Jordvern 

Oppland Bondelag skal være aktiv i jordvernsaker på fylkesnivå og bistå lokallagene i 

lokale jordvernsaker 

 

 

 

Landbruksbasert næringsutvikling 

Oppland Bondelag skal: 

 følge opp i henhold til Norges Bondelags virksomhetsplan og bidra aktivt til 

næringsutvikling innen 

o Tradisjonelt, volumproduserende landbruk 

o Økologisk landbruk 
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o Andre bygdenæringer – bl.a. Inn på Tunet og landbruksbasert reiseliv 

  være aktive i arbeidet med oppfølging av Strategier for landbruksrelatert 

næringsutvikling gjennom deltakelse i Landbruksforum, Innovasjon Norge Oppland 

og de regionale BU-styrene 

 må selv ha noe kompetanse omkring næringsutvikling, men det er enda viktigere å ha 

kunnskap om og kunne vise til personer og organisasjoner med høy kompetanse på de 

ulike feltene. 

 

Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressursforvaltning 

Oppland Bondelag skal: 

 involvere seg best mulig i prosesser der grunneierinteresser diskuteres 

 kunne bistå, sammen med andre, når det oppstår saker 

 bidra til at lokallagene kan arrangere fagmøter om temaet og tilby aktuelle kurs 

 

 

Kommunikasjon og organisasjon   
 

Politikerkontakt /alliansebygging 

Oppland Bondelag skal bidra til å sette landbruk på dagsorden ved å: 

 ha god kontakt med politikere og forvaltning, fortrinnsvis på fylkesplan, og informere 

om betydningen av mat og matproduksjon, landbruket og aktuelle 

problemstillinger/utfordringer en står overfor. 

 bistå lokallagene slik at de har god kontakt med kommunepolitikere og 

kommuneadministrasjon 

 være en aktiv bidragsyter til å etablere kontakter/allianser med grupper utenom 

næringa 

 delta aktivt/involvere oss i saker/arenaer der det er naturlig og formålstjenlig 

 

Rekruttering 

Oppland Bondelag skal arbeide aktivt og kontinuerlig med omdømmebygging 

 for å bedre rekrutteringen til utdanning og til næringa generelt 

o generell omdømmebygging for næringa 

o delta aktivt i Oppland Fylkeskommunes rekrutteringsarbeid (RULL) 

 internt kommunikasjons – organisasjonsarbeid - medlemsverving 

o rekruttering og likestilling – bondelaget som attraktiv medlemsorganisasjon 

o intern omdømmebygging 

o bistå lokale valgkomiteer i deres arbeid for å få bredere rekruttering lokalt 

 

Annen utadrettet virksomhet 

Oppland Bondelag skal  

 sette aktuelle saker på dagsorden og markedsføre næringa ved aktiv bruk av media 

o aktuelle saker på hjemmesida og markedsføre sida både internt og eksternt 

o være synlige i media på alle arbeidsplanens hovedpunkter 

o være aktive i bruk av nye sosiale medier 

 få/drive opplæring internt for å bli bedre både på tradisjonelle media og nye sosiale 

medier – både journalistisk, layoutmessig og teknisk 

 bistå lokallagene med materiell og annen tilrettelegging for markedsføring av næringa 
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Drift av organisasjonen – intern informasjon 

Oppland Bondelag skal: 

 drive medlemsverving og medlemsservice 

 god kommunikasjon mellom styret og lokallag 

 god kommunikasjon med tillitsvalgte – vurdere innhold og kanaler 

 bidra til å opprettholde og videreutvikle HMS-tilbudet til medlemmene gjennom 

Landbrukets HMS-tjeneste, samt bidra til bevisstgjøring om HMS-arbeidet generelt. 

 holde vedtektsfesta og andre møter i fylkes- og lokallag  

 i større grad bruke og involvere lokale tillitsvalgte, f.eks i ad-hoc-grupper 

 

Kurs og møter 

Oppland Bondelag skal imøtekomme medlemmenes behov for opplæring gjennom fylkesvise 

kurs og møter: 

 kurs for nye lokallagsledere 

 landbrukspolitisk skolering 

 kurs i kommunikasjon/mediatrening 

 andre kurs etter ønsker/behov 

 


