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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 18/00370-1 

Saksbehandler: Andreas Lunder og Arild Bustnes . 

 

Rammebudsjett og kontingent 2019 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 

AS 

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet) 

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 

2019 

 

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG:  

 

Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 68 år  kr 935,- 

Redusert sats for husstandsmedlemmer  kr 610,- 

Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 69 år kr 610,- 

Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år  kr 295,- 

 

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS: 

 

Fast servicekontingent 

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom kr  555,- 

Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon                          kr       1 210,- 

 

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da 

Areal som disponeres i driften av bruket   kr 3,23 

 

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da 

Øvre grense pr medlem kr 640,-                          kr        0,795 

 

Produksjonsavhengig kontingent 

Sats for produksjonskontingent økes med 2,5 %. De ulike intervallene blir etter dette: 

Produksjonsavhengig kontingent 

Sats 

2019 

(kr) Produksjonsavhengig kontingent 

Sats 

2019 

(kr) 

Faktor 0,00 - 0,09 0 Faktor 2,51 - 3,00 3721 

Faktor 0,10 - 0,30 0 Faktor 3,01 - 3,50 3769 

Faktor 0,31 - 0,50 521 Faktor 3,51 - 4,00 3991 

Faktor 0,51 - 0,70 1028 Faktor 4,01 - 4,50 4204 

Faktor 0,71 - 0,90 1513 Faktor 4,51 - 5,00 4415 

Faktor 0,91 - 1,10 2027 Faktor 5,01 - 5,50 4716 

Faktor 1,11 - 1,30 2513 Faktor 5,51 - 6,00 4931 

Faktor 1,31 - 1,50 3065 Faktor 6,01 - 6,50 5025 

Faktor 1,51 - 2,00 3250 Faktor 6,51 - 7,00 5077 

Faktor 2,01 - 2,50 3557 Faktor 7,01 - 9999 5146 

 

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 
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AS økes til kr 8 400,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med 

jordbruksproduksjon. 

 

B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 2019 

på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2018. 

 

Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser: 

  1 000 kr  

1. Tilbakeføring til lokallagene   

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 515 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms  

og Finnmark 12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2018 6 610 

kr 25,- pr betalende medlem 1 536 

Sum tilbakeføring til lokallagene 8 673 

2. Aktivitetsavhengig tilbakeføring 4 674 

Sum overføring til lokallagene 13 347 

3. Rammebevilgning til fylkeslagene 12 423 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 25 770 
 

 

 

 

Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralleddet og 

overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket.   

 

C. Rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2019 

 

Det framlagte forslag til rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 

AS, finansbudsjettet, godkjennes som grunnlag for medlemskontingent 2019 og som grunnlag 

for tilbakeføring av kontingent til lokal- og fylkeslag. Ordinært resultat for 2019 er budsjettert 

med et underskudd på 2,9 millioner. 

 

 

 

Saksutredning 

Medlemskontingent 2019 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 

 

Medlemsutvikling 

Norges Bondelag hadde ved utgangen av 2017 hele 63.572 medlemmer, en økning på 482 

medlemmer i forhold til 31.12.2016. Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere medlemstall 

per 31.12 (63.722 medlemmer) 

 

12 fylker hadde medlemsvekst i 2017. Akershus hadde størst vekst i antall medlemmer, og 

hadde 113 flere medlemmer enn ved utgangen av 2016. Aust-Agder hadde størst prosentvis 

vekst på 8,3 %. 
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Tabell: Medlemsutvikling Norges Bondelag 2013-2017. 

 

Medlemsutvikling 2017 (Per 31.12) 

Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 Antall Prosent 

ØSTFOLD   4 588 4 656 4 685 4 812 4 884 72 1,5 % 

AKERSHUS   4 891 4 942 5 057 5 231 5 344 113 2,2 % 

HEDMARK   5 330 5 410 5 488 5 577 5 644 67 1,2 % 

OPPLAND  5 508 5 559 5 554 5 571 5 649 78 1,4 % 

BUSKERUD   3 756 3 770 3 827 3 891 3 895 4 0,1 % 

VESTFOLD   3 155 3 176 3 185 3 190 3 200 10 0,3 % 

TELEMARK   1 677 1 667 1 670 1 712 1 711 -1 -0,1 % 

AUST-AGDER   935 955 957 964 1 044 80 8,3 % 

VEST-AGDER   1 170 1 162 1 169 1 206 1 172 -34 -2,8 % 

ROGALAND  6 350 6 377 6 446 6 567 6 543 -24 -0,4 % 

HORDALAND  3 634 3 649 3 724 3 826 3 829 3 0,1 % 

SOGN OG 
FJORDANE   

3 780 3 751 3 755 3 739 3 811 72 1,9 % 

MØRE OG ROMSDAL   3 334 3 323 3 307 3 314 3 293 -21 -0,6 % 

SØR-TRØNDELAG  4 238 4 225 4 226 4 270 4 282 12 0,3 % 

NORD-TRØNDELAG   5 072 5 090 5 063 5 039 5 058 19 0,4 % 

NORDLAND   2 809 2 842 2 806 2 836 2 885 49 1,7 % 

TROMS   907 927 942 919 913 -6 -0,7 % 

FINNMARK   325 346 379 426 412 -14 -3,3 % 

NORGES BONDELAG 0 0 0 0 3 3   

Sum  61 459 61 827 62 240 63 090 63 572 482 0,8 % 

 

 

Verving av nye medlemmer 

Hovedmålet for vervearbeidet er at det skal være en kultur i organisasjonen hvor det å verve 

nye medlemmer oppfattes som en naturlig oppgave. Forutsetningen for at eksisterende 

medlemmer vil drive vervearbeid, er at Norges Bondelag er en attraktiv medlemsorganisasjon 

med velfungerende lokallag. Aktiv medlemspleie, gjennomføring av vervekurs, verving på 

landbruksmesser og styrking av lokallagsarbeidet er stikkord for arbeidet. Vervearbeidet i 

organisasjonen videreføres under slagordet Tørre å spørre.  

 

Kontingentutviklingen 

Samlet kontingentinngang til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2017 var  

129,5 millioner, som var om lag 0,7 mill. kr over budsjett. Betalingsprosenten for 2017 var på 

97, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte var 2 037 kr, mot budsjettert 2 044 kr. 

 

Strukturendringene i landbruket påvirker kontingentinngangen i organisasjonen. Færre aktive 

bønder og en økende andel grunneiere som leier ut jorda, fører til endringer i 

kontingentgrunnlaget. Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i 
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samfunnet, men frafall av bruksmedlemmer kombinert med endringer i driftsstrukturen i 

landbruket, har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. 

 

Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2019 

I budsjettgrunnlaget for 2019 er prinsippene for medlemskontingent videreført, det er ingen 

andre endringer enn prisjustering. Medlemmer i Norges Bondelag som ønsker det, kan betale 

medlemskontingent i halvårsterminer. Dette forutsetter eFaktura eller Avtalegiro. Norges 

Bondelag tilbyr i tillegg EHF-faktura til medlemmer. 

 

Personlig kontingent 

Personlig kontingent for ordinære medlemmer fra og med 25 år t.o.m 68 år foreslås økt fra kr 

915,- til kr 935,- (+2,2 %). Personlig kontingent for medlemmer til og med 25 år og fra og 

med 69 år samt husstandsmedlemmer foreslås økt fra kr 599,- til kr 610,- (+1,8 %). I tråd med 

endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser, heves også alderen for pensjonistsats i 

kontingentsystemet med ett år fra 68 år til 69 år. 

 

Det foreslås at ungdom t.o.m 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller 4H, 

betaler redusert sats kr 295,- (kr 290,-, + 1,7 %) i personlig kontingent til Norges Bondelag. 

Satsen som ble innført i 2015, er et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom Tørre å spørre og 

skal bidra til økt rekruttering av unge medlemmer til både Norges Bondelag, 4H og Norges 

Bygdeungdomslag. 

 

Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2019 

 

Fast servicekontingent 

Fast servicekontingent betales av alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 545,- 

foreslås økt til kr 555,- (+1,8 %). Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast 

servicekontingent. Sats kr 1 180,- foreslås økt til kr 1 210,- (+2,5 %). Selskap med 

jordbruksproduksjon betaler ikke fast servicekontingent. 

 

Arealavhengig kontingent innmark 

Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 3,15,- 

per dekar foreslås økt til kr 3,23,- per dekar (+2,5 %). 

 

Arealavhengig kontingent utmark 

Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,78,- per dekar til kr 0,795,- per dekar (+1,9 %) 

Øvre grense per medlem kr 640,- foreslås videreført. 

 

Produksjonsavhengig kontingent 

Det foreslås at den produksjonsavhengige kontingenten økes med 2,5 % på alle trinn for 

kontingentfaktor. 

 

Maksimumskontingent 

Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 200,-, fra kr 8200,- til kr 8 400,-  

(+2,4 %). Forslaget innebærer at omlag 1 500 medlemmer betaler maksimumskontingent.  

Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets 

Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform. 
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Unge Bønder 

Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv 

personlig kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås 

videreført. 

 

Fordeling av kontingenten (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Personlig kontingent 33,6 34,0 34,1 34,5 35,0 35,0 35,4 35,8 

Arealkontingent 13,6 13,8 13,8 13,9 14,1 14,2 14,4 14,3 

Produksjonskontingent 36,4 36,1 35,6 35,3 34,9 35,0 34,5 34,3 

Fast servicekontingent 11,4 11,5 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 

Utmarkskontingent 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4,3 

 
 
Gjennomsnittskontingent (kr) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budsjettert 1 869 1 911 1 941 1 980 2 010 2044 2065 2081 

Regnskap 1 857 1 904 1 942 1 974 2 003 2037   

 

Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2019 på bakgrunn av 

innbetalt kontingent i 2018 

 

Kontingentrefusjon lokallag 

Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer: 

• Grunnbeløp per lag 

• Refusjon per betalende medlem  

• Refusjon av innbetalt kontingent 

• Aktivitetsavhengig tilbakeføring 

 

Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og 

Finnmark foreslås videreført.  

 

Refusjon pr. betalende medlem foreslås videreført for 2019 med kr 25,- pr. betalende medlem. 

Refusjon av innbetalt kontingent foreslås redusert fra 6,0 % til 5,0 % av innbetalt kontingent 

fra medlemmer i 2018. Bakgrunnen er henstillingen fra årsmøte i 2017 om å styrke aktiviteten 

og økonomien i lokallagene. Aktivitetsavhengig tilbakeføring økes dermed med om lag 1,3 

millioner kr. 

 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes 4,674 millioner for 2019. Fordelingen av midler til 

lokallag med god aktivitet styrkes i rammebudsjett 2019, gjennom en omfordeling innenfor 

eksisterende rammer. I rammebudsjettet for 2019 økes aktivitetsmidlene med om lag 1,3 

millioner kr. Dette gir fylkene større handlingsrom til å fordele aktivitetsmidler til 

lokallagene, og dette gir større mulighet til å prioritere lokallag med høy aktivitet eller behov 

for ekstra ressurser. 

 

Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som følger  

(alle tall i hele tusen): 
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1. Tilbakeføring til lokallagene   

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 515 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms  

og Finnmark 12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2018 6 610 

kr 25,- pr betalende medlem 1 536 

Sum tilbakeføring til lokallagene 8 673 

2. Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 674 

Sum tilbakeføring til lokallagene 13 347  

3. Rammebevilgning til fylkeslagene 12 423 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 25 770 

 

I tillegg er det avsatt kr 201.000 i støtte til unge bønder-kurs. 

 

 

Rammebudsjett 2019 
 

Innledning og generelle forutsetninger i rammebudsjett 2019 

 

Rammebudsjettet 2019 er utarbeidet for medlemsaktiviteten i Norges Bondelag (NB) og 

Bondelagets Servicekontor AS (BS), og skal primært gi grunnlag for kontingentberegningen.  

Endelig budsjett for 2019 blir lagt fram for styrene i NB og BS i desember 2018. Det 

presiseres at rammebudsjettet inneholder usikre poster, som kan påvirke de endelige 

budsjettpostene. Forslaget til rammebudsjett er bygd opp på følgende måte:  

 

Generelt: 

-  Andre inntekter og øvrige kostnader er estimert på bakgrunn i aktiviteter i henhold  

   til budsjett 2018, og er økt med en forventet KPI-vekst på 2,0 %.   

 

Inntekter: 

- Kontingent, se vedlagte grunnlagsdata 

- Andre inntekter er basert på en forventet omsetningsvekst i forhold til budsjett 

2018.  

Utgifter: 

- Lønnskostnader er beregnet ut fra lønnsnivået for dagens ansatte, hensyntatt kjente 

personalendringer. Det er budsjettert med en lønnsøkning på om lag 3,0 %.   

- Etablerte og inngåtte prosjekter er innarbeidet i budsjettet.  

- Aktiviteten/kostnadene i fylkeslagene er budsjettert med foreslåtte bevilgninger. 

Det er ikke tatt hensyn til lagenes egne inntekter og ekstraordinære disposisjoner, 

siden fylkeslagenes budsjetter ikke er utarbeidet.  

 

Presentasjon  

Rammebudsjettet presenteres i to former:  

 

- Finansbudsjett som viser totale inntekter og kostnader for medlemsaktiviteten i NB og 

BS.  

- Driftsbudsjett som viser netto inntekter og kostnader i sekretariatet og på fylkesnivå 

for medlemsaktiviteten i NB og BS.  
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Rammebudsjett 2019 og budsjett 2018 kan ikke sammenlignes post for post mot regnskapet 

2017. Budsjett 2018 og rammebudsjett 2019 tar kun hensyn til bevilgningen fra Norges 

Bondelag til fylkeslagene. Regnskapet inneholder i tillegg fylkeslagenes egne inntekter og 

kostnader. I finansregnskapet er samtlige kostnader i fylkeslagene ført på de respektive 

kostnadsarter, mens i budsjettet ligger rammebevilgningen til fylkeslagene under linjen 

tilbakeføring til lokal og fylkeslag.  

 

Kommentarer til finansbudsjettet  

 

Inntekter  

 

Totale inntekter for 2019 er budsjettert med 170,4 millioner, en oppgang på 4 millioner 

sammenlignet med budsjett 2018.  

 

Kontingentinntektene er budsjettert med 134,2 millioner for 2019, en økning på 1,56 % 

sammenlignet med budsjett 2018.  

 

Andre inntekter er budsjettert med 36,2 millioner for 2019, en økning på 5,6 % sammenlignet 

med budsjett 2018. 

 

Kostnader  

 

Totale driftskostnader er beregnet til 189,9 millioner, en økning på 2,2 % sammenlignet med 

budsjett 2018.  

 

Lønnskostnadene er forutsatt økt med 3,0%.   

 

Honorar og dag- godtgjøring til tillitsvalgte er beregnet ut fra valgkomiteens forslag til faste 

godtgjørelser og møtegodtgjørelser. Det er lagt til grunn tilsvarende aktivitet i 2019 som 

tidligere år. Kostnadene knyttet til denne posten inkluderer honorarer knyttet til sentrale 

arrangementer, og kostnader knyttet til møteaktivitet for styret sentralt og fylkesledere. 

Honorar og møtegodtgjørelse til øvrige tillitsvalgte i fylkene, ligger hovedsakelig budsjettert 

under posten «bevilgninger til lokal- og fylkeslag».  

 

Tilbakeføring til fylkeslag og lokallag er budsjettert med 25,9 millioner.  

Fylkeslagenes rammebevilgning utgjør 12,4 millioner, en økning på 1,9 % fra 2018. Utover 

rammebevilgning til fylkeslagene, er det budsjettert med 5,4 millioner til fylkeslederne, og 0,7 

millioner knyttet til opplæring av tillitsvalgte. Lokallagenes andel utgjør 13,3 millioner, 

hvorav 8,7 millioner er tilbakeføring med grunnlag i antall medlemmer og innbetalt 

kontingent, mens 4,6 millioner er aktivitetsavhengig tilbakeføring.  

Det er i tillegg avsatt søkbare midler til Unge Bønder kurs med 0,2 millioner.  

 

Posten Bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettert på lik linje som tidligere år. 

Hovedpostene er kollektivabonnement på Bondebladet med 4 millioner, støtte til Nei til EU 

med 1,3 millioner og Agri Analyse AS med 0,8 millioner. 

 

Det er avsatt 1 million til kampanjer i 2019, tilsvarende som for 2018.  

 

Driftsresultat  

Budsjettert driftsresultat viser et underskudd på 19,5 millioner, som er 0,1 millioner svakere  
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enn budsjettet for 2018.  

 

Finansposter  

Det er budsjettert med netto finansinntekter på 16,6 millioner. Rentenivået er fortsatt lavt, noe 

som påvirker avkastning på organisasjonens overskuddslikviditet. Andre finansinntekter er 

relatert til aksjeutbytte fra eiendomsselskapet med 7,7 millioner og avkastning fra andre 

investeringer med 5,3 millioner.  

 

Ordinært resultat  

Ordinært resultat er budsjettert med et underskudd på 2,9 millioner. 

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Grunnlagsdata for kontingent 

- Vedlegg 2: Finansbudsjett 

- Vedlegg 3: Driftsbudsjett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


