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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 11/00489-12 

Saksbehandler: Astrid Solberg  

 

Forslag til endring i Norges Bondelags lover § 4 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling til representantskapet og årsmøte. 

 

Regionreformen påvirker også Norges Bondelags organisasjon. På bakgrunn av 

sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018, er det 

behov for å gjøre en endring i Norges Bondelags lover. 

 

Det gjøres et tillegg i §4, slik at §4, 4. og 5. avsnitt får følgende tekst: 

 

De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag. 

 
(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. 

 

 

Saksutredning 

Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag foreslår overfor årsmøtet i Norges Bondelag at det gjøres 

en lovendring i Norges Bondelags lover § 4. Forslaget er fremmet innenfor fristen for 

lovendringsforslag, som er 1. februar. Endring av Norges Bondelags lover krever 2/3 flertall i 

årsmøtet i Norges Bondelag.  

 

Fylkeslagene foreslår følgende tillegg: 
§ 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 forslaget og vurdering 

Nord- og Sør-Trøndelag fylker slås sammen til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. Dette 

skaper utfordringer i forhold til Norges Bondelags lover § 4, 4. avsnitt, der det står følgende: 

De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag. 

 

Siden eksisterende lover forutsetter at lokallaga er tilknyttet et fylkeslag, vil ikke lokallaga i 

Trøndelagsfylkene overholde lovene til Norges Bondelag hvis Nord- og Sør-Trøndelag 

Bondelag fortsetter som egne fylkeslag. De to fylkeslaga har ingen konkrete planer om 

sammenslåing på nåværende tidspunkt. Behovet for lovendring er derfor til stede.  

  

Regjeringen har fremmet forslag om å redusere antall fylker i Norge fra 19 til 10, og la 

februar 2017 fram et forslag til en ny fylkesinndeling i Norge. Forslaget har oppslutning fra et 

flertall på Stortinget. Hastigheten i videre fylkessammenslåinger vil påvirkes av 

Stortingsvalget 11. september. Om nåværende forslag til fylkesinndeling gjennomføres, vil 

dette på sikt gjøre det nødvendig med en større endring i Norges Bondelags lover.  
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