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ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2018 
 

SAK 9/18   Prosjektplan for samhandling evt sammenslåing mellom Nord-Trøndelag 

Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag. 

 

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram «Prosjektplan for 

samhandling evt sammenslåing mellom Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag 

Bondelag». 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet tar «Prosjektplan for samhandling evt sammenslåing mellom Nord-Trøndelag 

Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag» til etterretning for Nord-Trøndelag Bondelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



1. Innledning og bakgrunn 

Bakgrunn for prosessen 

Felles styremøte i desember 2017 som fastsatte behovet for en felles prosjektplan for 

framtidig samhandling og eventuelt sammenslåing.  Etter dette har Norges Bondelag startet 

en organisasjonsprosess med bakgrunn i Regionreformen som reduserer antall fylker fra 19 

til 11.  

Fylkesbondelagene i Trøndelag så tidlig behovet for økt samhandling ved sammenslåing 

av Trøndelag til ett fylke og mandat for felles arbeidsutvalg ble vedtatt i 2017. I 2017 ble 

utvalget etablert og hvorpå det ble arrangert en felles årsmøtedag. Felles styremøter har 

vært arranger i desember 2016 og desember 2017. 

Samhandling mellom trøndelagsfylkene er på ingen måte noe nytt, hvor man kan vise til 

etablering av Tenkeloft Trøndersk Landbruk i 2003 og påfølgende felles strategi – og 

tiltaksplaner for Trøndelag samt felles prosjekt slike som Grønn Forskning og 

Kompetanseløftet. 

Prosess i organisasjonsutvalget 

Parallelt med prosessen som foregår regionalt i bondelagene, pågår det også en prosess 

nasjonalt. Denne prosessen skal sikre at Norges Bondelaget er beredt til å ta utfordringene 

med et nytt norgeskart. Her ser man på lovene i Norges Bondelag og hvordan man mest 

hensiktsmessig kan jobbe opp mot de nye strukturene med hensyn på regionreformen. 

Målet er og fortsatt sikre et kraftfullt Bondelag. 

Fylkesleder i Nord-Trøndelag, Borgny Kjølstad Grande, er med i utvalget, og det blir 

høringsrunder til fylkeslagene med sikte på behandling i årsmøtet i Norges Bondelag juni 

2019. Eventuelle endringer for Norges Bondelag vil bli iverksatt fra 2020. Utvalg som skal 

komme med forslag til 15.oktober 2018. 

Trøndelag et fylke 

1.jan 2018 ble Trøndelag et fylke, noe som vil få konsekvenser for hvordan vi jobber mot 

det regionale nivået i Trøndelag. Fylkesmannen blir sammenslått i likhet med 

fylkeskommunen og en rekke andre organisasjoner. Omorganiseringen tvinger frem en 

diskusjon i Nord-Trøndelag og Sør – Trøndelag Bondelag om hvordan man skal tilpasse 

seg for økt samarbeid og samhandling for å få bedre regionalt og nasjonalt gjennomslag for 

våre viktige saker.  

Regionreformen – fra 19 – 11 fylker 

Stortinget har vedtatt en regionreform, der Trøndelag er først i løypa. Det skal dannes 11 

fylker av de 19 vi har i dag. Dette vil få konsekvenser for de to fylkeslagene i Trøndelag.  

Strukturen i det regionale plansystemet fordrer at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

Bondelag ser på hvordan man kan best mulig kan rigge seg (jf. Figur 1). 

Samtidig vet man at det allerede er etablert regioner som legger opp til et fjerde nivå. Her 

nevnes Fosenregionen, Namdalregionen, videre jobber flere kommuner i 

Innherredsregionen mot en felles region. Konsekvensene av denne regiondannelsen er ennå 

uviss, men vil være en form for makt-posisjonering opp mot det nye store fylket. 

Ekspertutvalget oppnevnt av regjeringen har foreslått en rekke nye oppgaver for de nye 

fylkene og det gjenstår å se hva av dette som blir vedtatt av Stortinget. Utflytting av 



statlige arbeidsplasser er alltid svært kontroversielt. Innen landbruksområdet er det forslag 

om at offentlige midler som i dag går til virkemiddelapparatet, kanaliseres via 

fylkeskommunene. 

• Minst halvparten av midlene til Innovasjon Norge. Fylkeskommunenes eierandel i 

IN økes til mellom 50 og 66 prosent. 

• Halvparten av midlene til næringsrettet forskning som i dag ligger til 

Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale forskingsfond. 

• Oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva overføres fylkeskommunene 

• Regionalt næringsprogram, inkl. ansvar for midler til investeringer og 

bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) 

• Ansvar og oppgaver i Distriktssenteret overføres fylkeskommune. 

 

Som det går fram av dette vil det alt vesentligste av virkemidlene og apparatet fortsatt være 

statlig styrt og således ikke vesentlig endre forvaltningen av landbrukspolitikken. 

 
Figur 1. 

To prosesser – hva gjør vi?  

Fylkessammenslåingen er et faktum. Samtidig vet man at det vil skje en regioninndeling 

innen det nye store fylket. Her må man ha en langsiktig plan for hvordan samhandle mot 

regioninndelingene, slik at man ikke mister påvirkningskraft og tyngde i prosessene tenkt 

kjørt i regionene. Imidlertid er det grunn til å avvente små-regionenes rolle og betydning i 

det nye fylket. 

 



Felles arbeidsutvalg (FAU) 

Fylkesstyrene har søkt om å bestå som egne fylkeslag. Dette er innvilget av styret i Norges 

Bondelag. Videre er det søkt om midler til å gjennomføre samhandling gjennom felles 

arbeidsutvalg (FAU).  

 

Styringsinstruks og mandat for felles arbeidsutvalg 

Felles Arbeidsutvalg skal være et koordinerende samarbeidsforum mellom Sør-Trøndelag 

og Nord-Trøndelag Bondelag med sikte på å sikre innflytelse i viktige prosesser/arenaer 

for bondelagene, både nasjonalt og regionalt. Det er fylkesstyrene som er ansvarlig for den 

aktiviteten som skjer i regi arbeidsutvalget, dette innebærer en tett kobling mellom 

fylkesstyre og arbeidsutvalg. Felles Arbeidsutvalg skal i hovedsak behandle saker som 

krever et felles syn og felles opptreden for å sikre innflytelse. Fylkesstyrene forutsettes å 

legge overordnete føringer for prinsipielle saker der endelig uttalelse gjøres av Felles 

Arbeidsutvalg.  Felles Arbeidsutvalg kan i mindre viktige saker uttale seg i saker som ikke 

har vært oppe i Fylkesstyrene. Disse saker skal refereres i fortløpende til Fylkesstyrene." 

 

Konkretisering: 

1. Her sitter ledere og nestledere fra begge fylkeslag, dvs 4 stk.  Av dette følger at 

funksjonstiden bestemmes av de respektive årsmøtene som velger ledere og 

nestledere 

2. Utvalget kan utvides ved behov med en eller flere fra fylkesstyrene avhengig av 

sakene som diskuteres 

3. Leder velges for ett år om gangen mellom fylkeslederne. Valget gjelder fra 1. møte 

etter fylkeslagenes årsmøter. Borgny Grande valgt for første året. Sakene avgjøres 

ved konsensus, ved dissens bringes sakene inn for Fylkesstyrene 

4. Hovedansvar for saksforberedelser og møtereferat følger leders fylkeskontor. 

Org.sjefer fordeler saksforberedelser mellom kontorene. 

5. Saker legges på felles saksområde opprettet for FAU i Trøndelag 

6. Alle saker som behandles i Utvalget skal refereres i neste Fylkesstyremøte. 

7. Møteform, fysisk møte eller skype, avklares etter vurdering av sakliste 

8. Det lages årlige møteplaner og årshjul. 

9. Begge fylkeskontorene lager saksframlegg etter en intern arbeidsdeling som org 

sjefene blir enige om. 

10. I saker hvor det er behov for felles uttalelser ferdigstilles sakene av FAU etter 

behandling i de enkelte fylkesstyrene. 

11. På arenaer hvor det er enighet om at det er hensiktsmessig med kun en representant, 

så diskuteres saksproblematikken i forkant, og representanten representerer begge 

fylkeslag. 

12. I saker hvor man ikke blir enige så sender hvert fylkeslag egne uttalelser eller 

behandler sakene separat. 

 

2. Tre scenario 

Norges Bondelag vil legge sterke føringer for det handlingsrommet vi har. Likevel velger 

vi å se på de tre alternativene for å bygge kunnskap og skape forankring. 



A) Nullalternativ: 

Fylkeslagene fortsetter som i dag, men uten samhandling. 
B) Regionalternativet 

Fylkeslagene slår seg sammen til ett fylkeslag innen ett fylke. 
C) Mellomalternativet 

Fylkeslagene står som to fylkeslag med en formalisert samhandlingsplan. 

 

Alle alternativene vil være avhengige av hva organisasjonsutvalget lander på. Derfor er det 

viktig at prosessen vår er i tråd med resten av organisasjonen. 

3. Mål for prosessen 

Hovedmål 

Skal avklare prosessen fram mot en eventuell sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag Bondelag. Målet er å skape et kraftfullt bondelag underveis og for framtida. Det 

er særlig viktig at vi ikke taper kraft i organisasjonen fram til etter årsmøtet i Norges 

Bondelag i 2019. På bakgrunn av dette utarbeides skisse med problemstillinger som 

fylkeslagene kan legge frem for sine årsmøter. 

Aktivitetsmål 

1. 5 felles AU-møter i året 

2. 2 felles styremøter  

3. Felles møter med samvirkeorganisasjoner, fylkeskommune, fylkesmann og andre 

aktuelle samarbeidsparter 

4. Felles uttalelser på de områdene der det er hensiktsmessig, som for eksempel det 

regionale partnerskapet. 

5. være aktive innspillere til organisasjonsprosessen i Norges Bondelag 

Resultatmål 

Ha en prosessplan for en eventuell sammenslåing mellom Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag der vi oppnår: 

- Fortsatt demokratisk styring i fylkeslagene der medlemmene og lokallagene har 

like stor innflytelse som tidligere 

- Effektiv drift og fokus på de viktige sakene for våre medlemmer 

- Økt samhandling i saker for å få økt gjennomslag regionalt og nasjonalt 



4. Organisering 

Prosjekteier: Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag 

Prosjektleder: sekretær for FAU 

Styringsgruppe hovedprosjekt: 

Felles arbeidsutvalg  

Leder for styringsgruppa er leder i FAU 

5. Tidshorisont  

Norges Bondelag har sendt ut sak om framtidig organisering på åpen høring med frist 10. 

april 2018. Saken tas opp til debatt på de respektive årsmøter i mars 2018. Utvalget satt 

ned av Norges Bondelag vil komme med et forslag i oktober 2018 som vil kreve 

behandling i ledermøtene høsten 2018. Endelig forslag vil komme fram til fylkesårsmøtene 

våren 2019. Deretter avventes årsmøtet i Norges Bondelag 2019 for endelig vedtak.  

Prosjektplanen går fram til årsmøte i Norges Bondelag 2019. Videre prosess avgjøres etter 

utfall av vedtak som fattes i årsmøtet 2019, samt behovet fylkesstyrene ser for videre 

planprosesser. 

6. Hovedaktiviteter i prosjektet  

Hovedaktivitet 1: kartlegge utfordringer og muligheter ved en 

sammenslåing/samhandling 

Hensikt: Gjennom arbeidet i de respektive fylkesstyrene, felles arbeidsutvalg og i tett 

dialog med organisasjonsutvalget, skal man kartlegge utfordringen og mulighetene rundt 

samhandling/sammenslåing.  

 

Tiltak: en kartlegging på flere nivåer i organisasjonen av: 

• Medlemsdemokrati; gå igjennom konsekvensene vedtak vi få for 

medlemsdemokratiet. 

• Avstander; hvordan kan en arbeidshverdag løses med de ulike alternativene 

• Medvirkning; sende saken ut på høring til lokallaga  

• Arbeidsmengde; hvordan vil dette påvirke arbeidshverdagen til de tillitsvalgte. 

 

Resultat: en prosess som baserer seg på et gjennomarbeidet og godt kartlagt resultat til det 

beste for våre medlemmer. 

 

Hovedaktivitet 2: Se på mulighetene i organisasjonsprosessen 

Hensikt: skape forståelse og forankring i organisasjonen for organisasjonsprosessen. 

 

Tiltak: 

• Komme med innspill til organisasjonsutvalget i Norges Bondelag 



• Felles ledermøter, felles styremøter, regionmøter, årsmøte. 

• Sikre at prosessen går parallelt med prosessen i organisasjonsutvalget. 

 

Resultat: Felles holdning til fremtidig organisering. 

 

Hovedaktivitet 3: Innarbeiding av felles rutiner 

Hensikt: Sikre at styrene i Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag har 

felles rutiner rundt styremøter. 

 

Tiltak:  

• Gjennomgående saker som behandles fast hvert styremøte; organisasjonsprosessen 
 

Resultat: Sikrer forankring av prosessen innad i fylkesstyret og fylkeskontorene. 

7. Milepælsplan for aktivitetsmål 

Milepælsplan 2018 2019 2020 2021 

 vår høst vår høst vår høst vår høst 

Felles AU 4 4 4 4 4 4   

Felles 
styremøter 

1 1 1 2 2 3 4 4 

Felles 
årsmøte 

  1  1    

Felles 
ledermøte 

        

Vedtak 
årsmøte NB 

        

Høring          

Høring fylke         

Vedtak årsm 
fylkeslag 

        

Ett felles 
fylkeslag 

        

 

 
Egne styremøter 

2018 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 

Februar 27. 26. 

Mars  15.-16.  

April 11. 9. -10. 

Mai 23.  

 
2018 Felles styremøter 

Februar 12. 

Mars  

April  



Mai  

 
2018 FAU 

Februar  

Mars 6. 

April 10. 

Mai  

 

 

8. Budsjett og finansieringsplan  

Det søkes om midler gjennom Norges Bondelaget til FAUmøter og spesielle 

arrangementer fra Norges Bondelag. 

Utover dette opprettes egne kostnadsbærere som synliggjør arbeidsinnsatsen i prosjektet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


