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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2017 - Vedtektsendring 

  

Fylkesstyrene i Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag fremmer følgende vedtektsendring for 

årsmøtet i Norges Bondelag: 

 

§ 4 Organisasjon 

5. avsnitt (nytt): Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges 

Bondelag fortsette som selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i 

Norges Bondelag. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Regjeringen og Stortinget har besluttet at Nord- og Sør-Trøndelag fylke skal slås sammen 

fra 1.1.2018.  

 

 

Når Trøndelag samles blir det Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 

kvadratkilometer. Samtidig blir Trøndelag landets femte mest folkerike fylke. 

 

Regjeringen har varslet en regionmelding våren 2017, og den kan innebære at flere fylker 

slås sammen også i andre deler av landet. Det er inngått intensjonsavtaler i flere regioner, 

og det er viktig at Norges Bondelags vedtekter tilrettelegger for store endringer i fylkes- og 

regionstrukturen i landet.  

 

Styret i Norges Bondelag har vedtatt følgende i sitt styremøte den 20.09.2016: 

«Regjeringen har varslet en stortingsproposisjon om framtidig regionstruktur våren 2017. 

Det er antydet en inndeling av Norge i 10 regioner, mot dagens 19 fylker.  

Norges Bondelag vil følge prosessen og bruke tid på å utrede og vurdere konsekvensene 

for våre fylkeslag av en ny regionstruktur.  
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Norges Bondelag bør ikke være pådriver i sentraliseringsprosesser. Men vi må aktivt 

forholde oss til en framtidig regionstruktur og sikre at Norges Bondelag har en 

organisasjonsstruktur som er hensiktsmessig for vårt næringspolitiske arbeid.» 

 

Det nye Trøndelag vil også i Bondelagssammenheng bli svært stort. Med over 9500 

medlemmer fordelt på 39 lokallag i Nord-Trøndelag og 31 lokallag i Sør-Trøndelag, vil et 

eventuelt sammenslått Trøndelag bli organisasjonens desidert største fylke, både i antall 

medlemmer og antall lokallag.  

  

Med reiseavstander på opp mot 8 timer i ren kjøretid fra Leka i Nord til Frøya i Sør, så vil 

det kreve mye av et fylkesstyre på fem personer og en fylkesleder i deltid å kunne følge 

opp lokallaga på en god måte innenfor de vedtektene og rammene vi har i dag. 

 

For å ivareta selve ryggraden, medlemmene og lokallaga, vil en eventuell ny 

fylkesorganisering kreve en bred prosess og tilpasning for å fungere på en god måte. Blant 

annet bør man se på om vedtektenes antall fylkesstyremedlemmer er hensiktsmessig for å 

ivareta en ny, stor geografi.  

 

Fylkeslagene er på ingen måte rigget for en umiddelbar sammenslåing, og det vil bli svært 

krevende for våre to fylkeslag å slå seg sammen allerede fra 1.1.2018.  

 

En ser også at en regionreform over hele landet vil utfordre organisasjonens generelle 

struktur. Ved en nasjonal regionreform vil det det derfor måtte gå omfattende 

organisasjonsprosesser i Norges Bondelag. 

 

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag foreslår derfor følgende 

vedtektsendring:  

 

I vedtektenes § 4 Organisasjon 

 

5. avsnitt (nytt): Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges 

Bondelag fortsette som selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i 

Norges Bondelag. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Asbjørn Helland     Lars Morten Rosmo 

Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag  Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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