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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 30.04.2014 Vår dato: 02.05.2014 

Møtetid 10:00-15:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 14/00048 

Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, 

Johan Kristian Daling, Kristin Kjølen, Erik Melting 

 

 

Forfall:  Marna Ramsøy 

 

Som varamedlem møtte:  Sigmund Johansen 

 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2014  Godkjenning av protokoll 

  Vedtak: Godkjent 

 

3/2014  Siden sist / åpen post 

                         a) Kravet v/Asbjørn 

   b) Kortnebbgås, møte på Steinkjer v/Pål-Krister 

   c) Grønt strategimøte v/Kristin 

   d) Ap-møte v/Asbjørn 

  Vedtak: a)- d) Til orientering 

 

4/2014  Medlemsoversikt 31.12.13: 5072 

         24.04.14: 4997 

  Vedtak: Verving under regionmøtene. Praktisk verving med konkurranse. 

    

5/2014  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Årsmøte i SNS 15. mai 

  Vedtak: Ingen deltar. Marit er satt opp på gjenvalg til styret. 

 

6/2014  Media 

   a) Rovdyrplattformen 
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   b) Jordbruksoppgjøret 

  Vedtak: Til orientering. 

 

7/2014  Fylkeskontoret informerer 

   a) Elektroniske reiseregninger 

  Vedtak: Styret oppfordres til å ta i bruk elektroniske reiseregninger. 

 

Orienteringssaker 

 

Jordbruksoppgjøret 

Kravet er levert, vi kan ta en gjennomgang av dette, dersom det er ønskelig. 

    

Tematime: Forskning Øyvind Skogvold deltar. Øyvind har vært prosjektleder for VRI-

Trøndelag, jobber med en forskningsstrategi i Trøndelag som har fått navnet Landbruk 21. 

Han vil redegjøre for historikken bak Landbruk 21, organisering og målsetting. 

 

Tematime: Evaluering av landbruksutdanningen Margrete Haugum (se egen sak) 
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Saker til behandling 

24/14 13/01461-5 Aksjonsplan 

 
 

 

Vedtak 
Styret vedtok aksjonsplan. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Aksjonsplan ettersendes/gjennomgås på styremøte. 

 

Styret oppfordres til å ha oversikt over planene til lokallagene. 
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25/14 13/01463-5 Samarbeid med NTE om tilrettelegging for 

aggregat 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen sender ut informasjon om dette tilbudet til våre medlemmer.  

 

 

 

Saksutredning 

 

Vi har tatt kontakt med NTE om et mulig tilbud/samarbeid om tilbud til bøndene som ønsker 

å legge til rette for installasjon av aggregat. Vi har fått tilbud fra NTE. 

 

Spørsmålet styret må ta stilling til er om vi skal stille oss bak dette, og promotere dette 

tilbudet i media og på hjemmesida vår.  

 

I tillegg er det tatt kontakt med byggplanleggere både private og i NLR, og bedt om at det ved 

nybygg tas høyde for kostnaden med kjøp av aggregat og at det i anbudsrunden tas inn 

tilrettelegging for aggregat.  

 

Vedlegg: Tilbud fra NTE 
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26/14 14/00555-1 Ekstraordinær utbetaling til fylkes- og lokallag 

 
 

 

Vedtak 
Ekstraordinære midler til lokallagene fordeles sammen med aktive lokallagsmidler på basis av 

aktivitet i lokallagene. Aktiviteter som gir tilskudd er: Åpen gård, Landbruksspillet, politisk 

arbeid, skole/landbruk, bygda-arrangementer og oppslag i media.  

 

Ekstraordinære midler på kr 100.000,- legges inn med kr 90.000,- i økte rammer til styret og 

kr 10.000,- i økte rammer til valgkomiteen.  

 

 

Saksutredning 

 

Styret i Norges Bondelag fattet 25. mars 2014 følgende vedtak:  

 
Det settes av 3 mill kroner fra utbyttet fra Norges Bondelags kollektive forsikringsordninger for 

2013 til ekstraordinær overføring til lokal- og fylkeslag i 2014. Det utbetales et beløp på kr. 

100.000 til hvert fylkeslag, samt 20 kroner pr medlem som forutsettes stilt til disposisjon for 

lokallaga. Fylkesstyrene vedtar kriterier for bruk av midlene til lokallaga i eget fylke. 
 

Midlene er en del av utbyttet Norges Bondelag har fått utbetalt fra vår kollektive 

gruppelivsordning i Gjensidige, og er å betrakte som en engangsutbetaling. Fylkeslaga 

bestemmer selv hva midlene skal brukes til, men det anbefales at midlene benyttes til aktivitet 

framfor ordinær drift. Disponering av midlene vedtas i en egen sak i fylkesstyrene.  

 

Fylkesstyret skal i denne saken avgjøre hva de ekstraordinære midlene skal brukes til. Her er 

det snakk om to beløp, et på kr 100 000,- og et på kr 101 440,-  (5072 medlemmer *20kr). Det 

siste beløpet skal gå til lokallagene. 

 

Utbetaling til lokallagene 

Det overføres kr. 20 pr medlem i ekstra aktivitetsmidler til fylkeslagene, basert på 

medlemstall pr 31.12.2013.  Kroner 101 440,- skal utbetales til lokallagene i Nord-Trøndelag. 

 

Fylkeslaga kan ikke disponere midlene til andre formål enn til overføring til lokallaga, men 

fylkeslaget kan velge hvilke kriterier midlene skal overføres etter. Fylkesstyret bestemmer om 

midlene skal gå til spesielle tiltak som for eksempel Åpen gård, HMS-kampanjen, som 

generell driftsstøtte, eller om midlene skal bidra til å bedre økonomien i enkelte lokallag med 

lite ressurser.  

 

Styret kan velge ulike prinsipp for denne utbetalingen:  

1. Kr 20,- per medlem.  

2. Lik sum til alle lagene: kr 2601,- pr lag 

3. Etter aktivitet. Summen kan inngå sammen med de øvrige midlene til aktive lokallag 

(i 2014 kroner 195 138,-).  

4. Spesiell aktivitet som styret prioriterer at lokallagene bør gjennomføre 
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Lagene har svært ulik økonomi. Vi har ikke oppdatert oversikt over lokallagenes økonomi. 

Lokallagene får tilbakeført kontingent avhengig av medlemstall og vervinger og aktive 

lokallagsmidler etter søknad. De fleste lagene kjenner til muligheten til å søke aktive 

lokallagsmidler, men ikke alle søker. I 2013 søkte 26 lokallag om aktive lokallagsmidler.   

 

I 2013 ble følgende aktiviteter prioritert med sum i (): Åpen Gård (5000), Landbruksspillet 

(3000), politisk arbeid (3000), skole/landbruk (3000), bygda-arrangementer (3000), media 

(2000). 

Dette dekker mye av det vi ønsker at lokallagene skal gjøre gjennom året, utfordringen er mer 

at satsene pr aktivitet er for lave i forhold til å dekke faktiske utgifter inkl. daggodtgjøring til 

tillitsvalgte.  

 

Administrasjonen foreslår ut fra forutsigbarhet og ønske om å stimulere til aktivitet i 

lokallagene at de ekstraordinære midlene inngår i denne potten og at satsene justeres i forhold 

til søknadsmengden. Lokallagene informeres ekstra om denne muligheten for å søke midler.   

 

 

Støtte til fylkeslaga 

Det innvilges et beløp på kr. 100 000,- per fylkeslag i ekstra rammebevilgning. Dette utbetales 

uavhengig av størrelsen på fylkeslaget. Fylkeslaga kan velge å overføre også disse midlene til 

lokallaga. 

 

Styret kan velge ulik bruk av midlene:  
1. Styrking av det generelle budsjettet 

2. Ekstraordinær aktivitet, i form av f.eks ekstraordinær ledersamling eller kurs etc.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag har i år i utgangspunktet et stramt budsjett i ballanse. 

Regnskapsrapporten pr 23. april viser følgende oppsummert:  

 Årsmøtet kostnader i hht. Budsjett 

 Valgkomiteen har brukt opp budsjetterte midler 

 Leder har kr 134 000,- tilgjengelig i forhold til budsjett.  

 Styret hat brukt mer enn budsjett.  

 

Ut fra dette foreslår administrasjonen foreslår at de 100.000,- budsjetteres med kr 90.000,- til 

styrets aktivitet og med kr 10.000,- til valgkomiteens ”oppstartsmøter” til høsten.  

 

Vedlegg: Regnskapsrapport per 23. april 2014.  
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27/14 11/00927-14 Kompetansekrav i landbruket 

 
 

 

Vedtak 
Styret diskuterte saken og følgende argument ble fremmet:  

 
- Kontrollspørsmålet i denne saken er, vil et krav om kompetansebevis bidra til økt 

matproduksjon og bedre lønnsomhet i næringa? 
- Landbruket er ei kompetansenæring, i begrepet kompetanse legger vi da behovet både for 

kunnskap og ferdigheter og evnen til å omsette kompetansen til egen drift.   
- Et kompetansekrav vil bare kunne omfatte kunnskapssida og ikke ferdigheter.  
- Et kompetansebevis kan ha betydning for landbrukets omdømme. Vi må dokumentere at vi 

kan noe, det vil styrke matproduksjonen.  
- En mulighet er at varemottakerne krever kurs for at vi kan levere våre varer. Eks på dette 

finne ved produksjon av kylling.  
- Et kompetansekrav kan uansett ikke være noe mer enn et minimumskrav, en basis for videre 

kompetanseoppbygging. Som bedriftsleder må vi ha kompetanse langt utover dette.  
- Vi ser at gårder med relativt lik produksjon kan ha stor spredning i dekningsbidrag og 

lønnsomhet. Studier tyder på at kompetanse i dag betaler seg i form av økt lønnsomhet.  
- Det må fortsatt være slik at det er lønnsomt å drive godt. Tilskuddsystemet bør understøtte 

dette.   
- Det vil ikke være mulig å bruke krav om kompetanse til å ”demme opp”  uønskede kjøp og 

salg av landbrukseiendommer. 

 

Borgny fikk ansvaret for å forberede innlegg til årsmøte i NB, hvis dette blir tema. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Debatten om kompetansekrav i landbruket har bølet litt frem og tilbake og er igjen på 

fremmarsj. Med basis i innspillet på forrige styremøte løftes saken til debatt i styret.  

 

Det er gjennomført en evaluering av landbruksutdanningen. Medforfatter i denne utredningen 

var Margrethe Haugum, TFOU, ho kommer for å redegjøre for evalueringen. Formålet med 

evalueringen er å etablere kunnskap for å vurdere kvalitet og innhold i utdanningen i de 

tradisjonelle landbruksfagene på videregående nivå og landbruksfag på fagskolenivå. 

Evalueringen er basert på en spørreundersøkelse blant naturbrukselever, registerdata, 

informantintervjuer og andre kilder. 

 

”Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for 

fagskoler innen landbruk” finner dere på: 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Rapport_eva

luering_av_landbruksfag.pdf  

 

Styret fikk i november 2013 et brev fra Fosnes Bondelag, der de spilte inn kompetansekrav i 

landbruket. Fosnes Bondelag ønsker krav om kompetanse for både å eie og drive en 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Rapport_evaluering_av_landbruksfag.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Rapport_evaluering_av_landbruksfag.pdf
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landbrukseiendom. De ser for seg et krav om agronomutdannelse med minimum to års 

praksis. 

 

Den nye landbruksministeren vil satse på kompetansekrav i landbruket. Listhaug signaliserte 

dette på sluttkonferansen til Norges Bondelag sitt prosjekt ”Velg Landbruk”. 

Landbruksministeren mener rekruttering er en av hovedutfordring til landbruket i årene som 

kommer, og knytter også dette til status og kompetanse i næringa.  

På samme konferansen uttalte Einar Frogner at Norges Bondelag mener at alle utøvere i 

landbruksnæringen må ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med 

grunnleggende kompetanse mener vi landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående 

skole eller tilsvarende. Han stilte disse kravene for en framtidsrettet landbruksutdanning: 

 Grunnleggende landbruksutdanning må være tilgengelig i alle fylker og for alle aldre. 

 Fokus i læreplaner for landbruk i videregående skole må være produksjon av mat og 

fôr. 

 Fagskoleutdanning må ha rammevilkår som annen tertiærutdanning. 

 Yrkesutdanning innen landbruk må gi uttelling ved opptak til høyere utdanning. 

Artikkel kan leser her: http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/listhaug-vil-satse-paa-

kompetansekrav-i-landbruket-article77669-3805.html  

 

I Bondebladet nr 14, 3. april i år, gikk Østfold Bondelag ut med at de ønsker krav til formell 

utdannelse for alle bønder. Østfold Bondelag stemte på sitt årsmøte for en resolusjon om at 

det i framtida bør være et krav til formell utdannelse for alle bønder:  

Norsk Landbruk trenger faglig dyktige bønder i framtiden. For å oppnå dette målet, må det 

settes krav til formell landbruksutdannelse i framtiden for alle nye bønder. Kravet bør være 

minimum nettagronom. Hvis ikke kurs er gjennomført innen 3 år bør dette gi kutt i KSL-

tillegg. 

 

Østfold har mottatt mailer fra Astrid Solberg (organisasjonssjef i Norges Bondelag) og Solvei 

Skogs (rådgiver med særlig fokus på utdanning). Det er gjort vedtak på dette med utdanning i 

Norges Bondelag – og det er jobbet med å se på en lovendring i forhold til å ha kompetanse 

som krav på de som kjøper gård på det åpne marked. 

Videre sier Norges Bondelag at dette med trekk i KSL har vært diskutert i Norges Bondelag, 

men ikke fått støtte. De sier også at en slik sak må diskuteres med varemottakerne. Evt se på 

om det er andre ”sanksjoner”. 

 

Østfold Bondelag håper på økt status og rekruttering og de ønsker å løfte denne saken inn for 

årsmøte i Norges Bondelag.  Styret i Østfold Bondelag har i ettertid vedtatt følgende: Arbeide 

ut et forslag som legges fram årsmøtet i Norges Bondelag. Forslaget skal i all hovedsak gå ut 

på at det nedsettes et utvalg som ser på dette med krav til formell kompetanse ved overtakelse 

av gårdsbruk. Østfold Bondelag vil også gi innspill til utvalget senere.   

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/listhaug-vil-satse-paa-kompetansekrav-i-landbruket-article77669-3805.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/listhaug-vil-satse-paa-kompetansekrav-i-landbruket-article77669-3805.html

