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1. Sammendrag – utvalgets konklusjoner og forslag
Et kraftfullt Bondelag med bonden og medlemmet i fokus er satt som mål for prosessen med å
tilpasse organisasjonen til ny fylkesstruktur.
Utvalget har lagt til grunn at tilbudet til lokallag og medlemmer skal være minst det samme
som i dag. Et premiss for forslagene og vurderingene at samlet ressursbruk i fylkesleddet
opprettholdes.
Utvalget har videre lagt til grunn at
- styrken i Bondelagets næringspolitiske arbeid skal opprettholdes eller økes
- medlems- og lokallagsarbeidet skal styrkes
- demokratifunksjonen i tillitsvalgte organ skal sikres
- økonomi er ikke styrende for løsningene som foreslås, men vil legge rammer for
framtidig arbeid
- ressursene må fordeles slik at fylkene har nødvendige ressurser til omstilling

1.1.

Vurderinger

Utvalget har vurdert tre organisasjonsmodeller opp mot tre hovedarbeidsområder:
Vurderinger

1. Følge ny fylkesinndeling

2. Samarbeidsorgan
mellom fylker

3. Forskjellige
løsninger

Næringspolitikk

Fylkeslag kan opptre samlet
mot fylkesmann/
fylkeskommune og politikere

Merarbeid
Politikk i lukkede forum
Uklart ansvar

Uensartet
organisasjon

Organisasjonsarbeid

Mer krevende
Større avstander
Mange lokallag å følge opp
Mer krevende i fylkesstyret

Som nå
Samarbeidsorgan tar tid
Mindre kapasitet til
org.arbeid?

Som nå
Vanskeligere med
ulike modeller

Tillitsvalgte
organ demokrati

Trenger større kapasitet i
fylkesstyre
Balanse i rep.skap må ivaretas

Som nå

Uoversiktlig
organisasjon

1.2.

Næringspolitikk

For å ivareta næringas interesser i fylkeskommunen og overfor fylkesmannen, arbeid med
næringsutvikling, samt annen forvaltning er det mest hensiktsmessig at Bondelaget opptrer
samlet i det nye fylket.
Dette gjelder også arbeid overfor politiske kontakter, partiene og Stortingsrepresentanter.
Samlet opptreden i media øker påvirkningskraften.
Å fremme et tydelig standpunkt samlet har stor betydning for gjennomslag i politikken
Målsettingen om et kraftfullt bondelag kan ivaretas best og mest effektivt gjennom ett
fylkesbondelag innenfor fylkene.
Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling.
3

1.3.

Organisasjonsarbeid

Større fylker vil i mange tilfeller gi mer krevende organisasjonsarbeid. Det innebærer større
reiseavstander, flere lokallag og medlemmer å følge opp. Større fylker vil gi økt arbeidsbyrde
til fylkesstyret.
Utvalget mener at tross disse organisasjonsmessige utfordringene, bør hensynet til
påvirkningsarbeid veie så tungt at ett fylkesbondelag innenfor fylkene samlet sett er
mest hensiktsmessig.
Tett kontakt mellom medlem og tillitsvalgte må opprettholdes. Nye tiltak og metoder i
organisasjonsarbeidet må utredes og gjennomføres for å kompensere for større avstander.
Utvalget anbefaler en egen prosess om oppfølging og vitalisering av lokallagsarbeid
Aktuelle tiltak kan være
- større bruk av regionmøter
- ta i bruk ny kommunikasjonsteknologi
- legge mer vekt på faglig innhold i årsmøter
Mulige positive effekter av ny fylkesinndeling kan være større fagmiljøer og mer
arbeidsdeling som gir bedre total ressursutnyttelse for Bondelaget.
Rutiner og opplegg for jevnere arbeidsfordeling mellom styreleder og styremedlemmer, må
etableres.
Innsparte ressurser gjennom færre fylkeslag anvendes til vitalisering og nye tiltak i
organisasjonsarbeidet.

1.4.

Tillitsvalgte organ i fylkeslagene

Fylkesårsmøtene
Alt 1:
Årsmøtene i nye fylker videreføres med én utsending pr lokallag og tilleggsrepresentasjon på
1 utsending pr 100 medlemmer.
Alt 2:
Det åpnes for fleksibilitet for antall utsendinger fra lokallagene til fylkeslagenes årsmøter
innenfor intervallet 1/50 til 1/200. (tilleggsrepresentasjon utover én pr lokallag)
Fylkesstyrene
En sammenslåing av fylkeslag bør følges av at det er ett fylkesstyre i det nye fylkeslaget.
Dette bør fastlegges i Bondelagets lover og gjelde alle fylker.
Antall styremedlemmer i fylkesstyrene må kunne utvides i fylkene med store avstander
og stor medlemsmasse. Fylkesstyrer bør ha 5-9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Nye
oppgaver til nestleder(e) for å avlaste fylkesleder må etableres.
Varamedlemmer velges som nå. Representasjon for fylkeslagene i NBK og NBU dekkes med
én representant pr Bondelagets fylkeslag.
4

Representativitet i styrene gjennom å ta hensyn til geografi, produksjoner, alder og
kjønnsbalanse, og ivaretas gjennom instruks for fylkeslagets valgnemnd.
Dersom Modell 2 med samarbeidsorgan velges, mener utvalget at et slikt organ må
vedtektsfestes, og at ansvarsforhold må fastlegges i vedtektene.

1.5.

Tillitsvalgte organ sentralt

Årsmøtet
Representasjon i Bondelagets årsmøte for fylkesbondelagene ut fra medlemstall videreføres.
Nøkkelen for utsendinger beholdes med 1/600.
Minimumsrepresentasjon i sammenslåtte fylker endres til 5. For fylker som ikke slås
sammen, gjelder fortsatt minimumsrepresentasjon på 3.
Representantskapet
I sammensetningen av representantskapet vektlegges at det skal være et samlet forum for
norsk landbruk der viktige organisasjonsgrupper og samarbeidende organisasjoner er med.
Fylkeslagenes posisjon og geografisk balanse må ivaretas.
Alt 1:
Sammenslåtte fylkeslag får det antall representanter som tilsvarer tidligere fylker,
samtidig som eksisterende fylkeslag videreføre sin representant. Fylkene med utvidet
antall i representantskapet møter også med disse i årsmøtet. Vedtektene angir fordelingen.
Samlet antall fra fylkeslagene blir som i dag. Dette er mest fleksibelt med tanke på endelig
inndeling i nye fylker.
Alt 2:
Alle fylkeslag får to medlemmer i representantskapet. Samlet øker antallet med to – fra 18
til 20. Fylker som ikke slås sammen får utvidet representasjon, Fylkene der to er slått sammen
får samme representasjon, Viken får en mindre. Fylkene med utvidet antall i
representantskapet møter også med disse i årsmøtet.
For begge alternativ:
Representasjon for samarbeidende organisasjoner videreføres.
Styret
Styrets (og AUs) sammensetning videreføres som nå.

1.6.

Gjennomføring – tidspunkt for sammenslåinger

Utvalget mener at gjennomføring og samlokalisering av «gamle» og «nye»
fylkesårsmøter i de sammenslåtte fylkene våren 2020 er mest hensiktsmessig. Her velges
nye styrer i de sammenslåtte fylkeslagene.
Det må være åpning for at fylkeslag som ønsker det, konstituerer ekstraordinære årsmøter
høsten 2019 (i forbindelse med ledermøtene) og velger nytt felles styre da.
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2. Bakgrunn – Regionreformen gir ny fylkesinndeling
Utvalget har lagt Stortingsvedtak av juni 2017 med ny inndeling av fylkene til grunn for
arbeidet. Sør-og Nord-Trøndelag er slått sammen fra 1. januar 2018. Ny fylkesinndeling for
øvrig skal gjelde fra 1.1 2020. Nye fylker blir Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark,
Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark. Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland, samt
Oslo består som egne fylker.
I september 2018 var det stor debatt om sammenslåing av Troms og Finnmark, og prosessen
har stoppet opp og videre framdrift er uavklart. Det var også uenighet om videre prosess i
Viken. Den 24. september inngikk midlertid regjeringspartiene og KrF en avtale om å
gjennomførereformen som tidligere fastsatt, samt hovedtrekkene i ny oppgavefordeling
mellom fylkeskommuner og stat/regional stat. I oktober er det fremmet flere forslag i
Stortinget om reversering av reformen.
Enkelte vurderinger fra utvalget vil måtte endres dersom det likevel skulle bli en annen
fylkesinndeling. Et eventuelt regjeringsskifte som resultat av KrFs prosess mht til veivalg kan
gi andre løsninger som gjør nye vurderinger påkrevd.

Fylkesmannsembetene er allerede delvis endret (Agder og Trøndelag), og resten av den delen
av prosessen skal settes i verk fra 1. januar 2019. Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland
fortsetter som før. Det blir ett fylkesmannsembete for Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud.
Ny valgordning for Stortinget?
Valgloven fastsetter valgordningen. Fordelingen av antall representanter er fastsatt ut fra
folketall og areal. Valgkretsene følger 19 fylkesgrenser (både Sør- og Nord-Trøndelag og
Oslo) og vil bestå fram til 2025. Ny valgordning skal utredes, og endringer vedtas i Stortinget.
Et valglovutvalg er nedsatt, og skal blant annet vurdere om det er behov for endringer i
valgordningen, og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen.
Mandatet er i noen grad førende gjennom formuleringen «Utvalget skal utrede hvordan ny
fylkesstruktur påvirker valgordningen, herunder om dagens inndeling i valgdistrikter skal
videreføres, eller om antall valgdistrikter skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen.» Det er
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kjent at utvalget også diskuterer justering i arealfaktoren. En konsekvens av dette kan bli
færre distriktsrepresentanter.
Valglovutvalget har frist 31.12.2019. NOU-en blir deretter sendt på høring. Dersom utvalget
foreslår endringer i de deler av valgordningen som er forankret i Grunnloven, kan endringene
tre i kraft tidligst fra stortingsvalget i 2025. Antall valgdistrikter ved stortingsvalg er
grunnlovsfestet, og etter valgloven er det fylkene som utgjør valgdistriktene.

2.1.

Tilpasninger av Bondelaget til nye fylker

Norges Bondelag har en treleddet organisasjon, med 515 lokallag, 18 fylkeslag og sentralledd.
Lokallagene er nærmest de 63 500 medlemmene og er sammen med medlemmene
grunnfjellet i organisasjonen.
Fylkeslagene er viktige organisasjonsledd. Dette gjelder blant annet arbeid med
næringspolitikk og rammevilkår, organisasjonsarbeid og demokratifunksjonen. Effektivt
arbeid overfor landets regionale politiske system, myndigheter og forvaltning er en viktig
begrunnelse for organisering i fylkeslag. I tillegg er fylkeslagene med sin administrasjon det
organisasjonsleddet som er nærmest medlemmer og lokallag.
Styret i Norges Bondelag gjorde i desember 2017 følgende vedtak:
Regionreformen får konsekvenser for Norges Bondelags organisasjon. Norges Bondelag bør ikke være
pådriver i sentraliseringsprosesser. Vi må likevel aktivt forholde oss til en framtidig regioninndeling og
sikre at Norges Bondelag har en organisasjonsstruktur som er hensiktsmessig for vårt
næringspolitiske og øvrige arbeid.
Det settes derfor ned et organisasjonsutvalg for å utrede en framtidig organisasjonsstruktur og
gjennomgang av lovene til Norges Bondelag.
Utvalget skal i sitt arbeid hensynta at Norge har fått en ny regioninndeling. Det skal legges vekt på at
Norges Bondelag både er en politisk organisasjon som jobber med myndighetskontakt og påvirkning,
og at organisasjonen skal ivareta medlemmer og lokallag over hele landet på en god måte.
Utvalget må videre utrede hvilke konsekvenser endringer i Norges Bondelags organisasjon vil få for
våre tillitsvalgte organ, og foreslå hensiktsmessig sammensetning av disse organene.
Utvalgets arbeid skal ferdigstilles slik at konklusjonene kan behandles på Norges Bondelags årsmøte i
2019.
Utvalget skal avgi sin foreløpige innstilling innen 15. oktober 2018 og sende denne på høring til
fylkeslagene. Utvalget avgir endelig innstilling innen 1. februar 2019.
Som medlemmer i utvalget oppnevnes:
1. Einar Frogner (styret, leder)
2. Bodhild Fjelltveit (styret)
3. Grete-Liv Olaussen (fylkesleder Finnmark)
4. Borgny Kjølstad Grande (fylkesleder Nord-Trøndelag)
5. Oddvar Mikkelsen (fylkesleder Møre- og Romsdal)
6. Egil Chr. Hoen (fylkesleder Buskerud)
7. Elin Røed (organisasjonssjef Vestfold)
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2.2.

Tidsplan og innspill fra fylkeslagene

Følgende tidsløype er satt opp:
Januar 2018:
Henvendelse til fylkeslaga med anledning til å komme med
innspill
Februar/mars
Orientering og drøfting i fylkesårsmøtene
25. oktober 2018
Utvalget avgir foreløpige rapport
Rapporten sendes på høring til fylkeslaga
20. desember 2018
Høringsfrist for fylkeslaga
1. februar 2019
Organisasjonsutvalget legger fram sin endelige rapport med
forslag
6. februar 2019
Styret orienteres om utvalgets rapport
Februar-mars 2019
Rapporten behandles i fylkesårsmøtene
28. mars 2019
Rapporten drøftes i representantskapet til Norges Bondelag
25. april 2019
Behandling i Norges Bondelags styre
Styrets innstilling sendes årsmøtet
6. juni 2019
Organisasjonsmessige endringer og lovendring som følge av
endringene behandles i Norges Bondelags årsmøte
1. januar 2020
Implementering av organisasjonsendringene
Det vises til kapittel 10, som tar opp alternativer for gjennomføring og tidspunkt for eventuell
sammenslåing av fylkeslag.
Saken var oppe på de fleste fylkesårsmøtene våren 2018. Fylkeslagene har utarbeidet innspill
etter dette. Disse innspillene er et viktig grunnlag for utvalgets vurderinger. Fra innspillene
kan vi lese at
- 11 fylkeslag går inn for full sammenslåing, tre har ikke tatt stilling enda, to ønsker å
fortsette som nå, mens ett fylkeslag går inn for en differensiert modell. (Ett fylke har
ikke uttalt seg.)
- Betydningen av å opptre samlet over fylkeskommunen, fylkesmannen og det politiske
systemet på fylkesnivå vektlegges
- Fylkene uttrykker bekymring for muligheten for å ivareta medlemmer, lokallag og det
organisatoriske arbeidet for øvrig med større enheter, og diskuterer ulike løsninger for
å ivareta dette.
- Mange mener det bør være ett fylkesstyre pr fylke, men at antall styremedlemmer bør
øke som følge av større arbeidsmengde, både når det gjelder politisk arbeid og
organisasjonsmessige oppgaver
- Mange er opptatt av representantskapets sammensetning, og at fylkeslagene må ha
minst samme relative styrke som i dag. Representativitet mht til geografi blir vektlagt.
- Noen fylkeslag mener tidsfristen er for kort for å sikre tilstrekkelig prosess og
forankring.

2.3.

Målsetting for prosessen

Et kraftfullt Bondelag med bonden og medlemmet i fokus er satt som mål for
prosessen.
Medlemsnytten kan defineres til:
- Gode næringspolitiske rammebetingelser
- Individuell nytte i faglige spørsmål og hjelp i enkeltsaker
8

-

Personlige medlemsfordeler
Løse egne saker og lokale saker gjennom medlemsdemokratiet
Yrkessosialt fellesskap

Utvalget har gjort en analyse av tre ulike organisasjonsmodeller, og sett på hvordan disse kan
fungere på tre viktige arbeidsområder i Bondelaget.
Ressursbruk, ansatte og lokalisering av fylkeskontor er utenfor utvalgets mandat. Ressursbruk
har imidlertid betydning for mange av forholdene som er vurdert, og er kommentert i
tilknytning til noen av forslagene fra utvalget.
Utvalget har lagt til grunn at tilbudet til lokallag og medlemmer skal være minst det samme
som i dag. Et premiss for forslagene og vurderingene at samlet ressursbruk i fylkesleddet
opprettholdes.
Utvalget har videre lagt til grunn at
- styrken i Bondelagets næringspolitiske arbeid skal opprettholdes eller økes
- medlems- og lokallagsarbeidet skal styrkes
- demokratifunksjonen i tillitsvalgte organ skal sikres
- økonomi er ikke styrende for løsningene som foreslås, men vil legge rammer for
framtidig arbeid
- ressursene må fordeles slik at fylkene har nødvendige ressurser til omstilling
Utvalget mener at organisasjonen ikke er noe mål i seg sjøl. Men å finne mest mulig
hensiktsmessige arbeids- og organisasjonsformer er et viktig virkemiddel for å oppnå
Bondelagets formål, jfr lovenes § 1.

3. Organisasjonsmodeller
Modell 1 – ny fylkesinndeling
- Å følge ny fylkesinndeling gjennom at fylkeslag slås sammen etter ny fylkesstruktur.
Det innebærer nye fylkeslag får større geografiske områder, lengre avstander, større
medlemsmasse og flere lokallag pr fylke. For fylkene som ikke slås sammen med andre
er det ingen endring i disse forholdene.
Modell 2 - dagens fylkeslag, med samarbeidsorgan mellom sammenslåtte fylker
- Beholde dagens fylkeslag. For å arbeide koordinert overfor myndigheter, forvaltning
og politiske system etableres samarbeidsorgan mellom fylkeslagene der fylkene slås
sammen. Disse organene må samordne arbeid og synspunkt i politiske og
forvaltningsmessige saker.
Modell 3 - Mellomløsning – hvert fylkeslag vurderes for seg
- En mellomløsning, der hvert fylke vurderes for seg og ulike modeller kan velges
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4. Arbeidsområdene
Ut fra mandatet har en valgt å vurdere modellene etter følgende arbeidsområder:
- næringspolitikk – landbrukets rammevilkår og politisk påvirkning
- organisasjonsarbeid
- demokratifunksjon og tillitsvalgte organ
Arbeidsområdene blir i det følgende beskrevet ut fra dagens organisering. Dette er grunnlaget
for drøfting og vurderingene av de tre modellene. Utvalgets konklusjoner er trukket på
bakgrunn av dette.

5. Næringspolitikk - landbrukets rammevilkår og politisk påvirkning
Fylkeslagenes arbeid foregår langs flere linjer.
Fylkesmann og fylkeskommune
- Næringsutvikling og IBU-midler. Innovasjon Norge administrerer midler tildelt over
jordbruksavtalen. Partnerskapet mellom fylkeskommune og faglag fastlegger kriterier
for prioritering av investeringsmidler.
- RMP (Regionale miljøprogram) og SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)
koordineres av fylkesmannen
- Vannregionforvaltninga er i dag lagt til fylkeskommunen, men Klima- og
miljødepartementet (KLD) foreslår at den flyttes til utvalgte fylkesmannsembeter.
Dette er ikke avklart pr d.d.
- Rovviltforvaltning foregår i samhandling med fylkesmannens miljø- og
landbruksavdeling. De regionale rovviltnemndene er statlige organ, men
fylkeskommunen foreslår medlemmene, som oppnevnes endelig av KLD
- Fylkesmannen har ansvaret for forvaltning av villrein
- Annen forvaltning av vilt- og ferskvannsfisk er lagt til fylkeskommunen, i samarbeid
med kommunene og rettighetshavere
- Jordvernsaker – både fylkesmann og fylkeskommunen er involvert
- Jord- og konsesjonssaker – kommuner, med fylkesmannen som ankeinstans
- Oppfølging av jordbruksavtalen – tilskudd og regelverk. Fylkesmannen har
kontrollansvar
- Skole- og fagutdanning. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole (inkl.
naturbruk) og fagskoletilbud
- Fylkeskommunen har formelt ansvar for verdiskaping i landbruket, klima- og
samfunnsplanlegging, samt rekruttering og kompetanseheving. Men fylkesmannen har
også en rolle ifbm utviklings- og tilretteleggingsmidlene, strategier og
prosjektsatsinger.
- Fylkesmannen står for mye av forberedelsen til vedtak om arealvern og har en stor del
av ansvaret for forvaltningen av de vernede områdene, sammen med oppnevnte
styreorgan
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Mulige ny oppgavefordeling etter regionreformen
Hagen-utvalgets anbefalinger
Utvalget som har vurdert oppgavefordeling mellom fylkesmann og fylkeskommunen foreslår å flytte
flere oppgaver til fylkeskommunen. Dette kommer til Stortinget til beslutning antakelig i løpet av
høsten 2018. Endringer kan innebære:
- Ansvar for næringsutvikling, klima- og samfunnsplanlegging og videregående utdanning vil
fortsatt ligge i fylkeskommunen. Flere oppgaver i tilknytning til dette er foreslått eller delvis
besluttet flyttet. Oppgaver som Voksenagronom, Kystskogbruk, Foregangsfylke for økologisk
jordbruk, Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak er allerede flyttet
- Regionalt næringsprogram, inkl ansvar for midler til investeringer og bedriftsutvikling (IBUmidlene) kan bli flyttet til fylkeskommunen. Modellen prøves ut i Trøndelag. Politiske
prosesser i fylkene kan gi ulik landbrukspolitikk over landet
- Rovviltnemndene er foreslått nedlagt, eller blir ansett somoverflødige. Arbeidet må i så fall
ivaretas overfor fylkeskommunen
- Regionale planer skal være mer styrende for arealdisponering. Fylkeskommunen vil være
beslutningsorgan, og kan få større betydning i f.eks jordvernsaker
- Oppfølging av jordbruksavtalen – forvaltning og kontroll vil sannsynlig fortsatt ligge til
fylkesmannen
- Ansvaret for verneområdene som i dag forvaltes av fylkesmannen, overføres til
fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet
Endringer i oppgavefordeling som følge av avtalen mellom KrF og regjeringspartiene (24. september
2018)
Landbruk
- Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket som i dag gjøres
av fylkesmannen (oppfølging av Prop. 84 S)
- Forvaltning av tilskudd til kystskogbruk som i dag gjøres av Landbruksdirektoratet
(oppfølging av Prop. 84 S)
- Regionalt næringsprogram overføres til fylkeskommunene
Stortingsmeldinga om «Oppgaver til nye regioner»
Meldinga ble lagt fram den 19. oktober, og bekrefter denne enigheten. Ansvaret for IBU-midlene blir
altså fortsatt liggende hos fylkesmannen. Saken kommer nå opp til behandling i Stortinget.

Andre forvaltningsorgan
- Instanser som Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, NAV, osv har ulik
regioninndeling, som ikke samsvarer med verken gamle eller nye fylker. Dette fordrer
arbeid over fylkesgrensene.
- Statskog (statsallmenninger) og Finnmarkseiendommen er to store grunneiere og
bønder forholder seg til.
Politisk kontakt og påvirkningsarbeid
- Stortingsbenken og partiene. Stortingsrepresentanter er viktige politiske kontakter for
både sentral- og fylkesledd. Et samordnet kontakt- og påvirkningsarbeid fra Bondelaget
er helt avgjørende for å oppnå politiske resultater. Fra fylkeslagenes side jobbes det
både overfor fylkesbenken samlet og overfor representanter for partier.
- Fylkespolitikere, fylkespartier og fylkestinget. Fylkespartiene er en viktig kanal til
fylkestinget, til partiene sentralt og til Stortinget der det ikke er representanter i fylket.
Partiene er utgangspunkt for arbeid med nominasjonsprosesser og arbeid med
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partiprogram, landsmøteresolusjoner, osv. Systematisk påvirkning gjennom partienes
fylkeslag er en effektiv kanal. Folkevalgte organ på fylkesnivå arbeider med
landbruksspørsmål gjennom f.eks landbruksplaner, rovviltnemnder, innspill til
jordbruksforhandlingene og i høringssaker.
Nettverksbygging – allianser og organisasjoner. Kontakt og til dels samarbeid med
organisasjoner som NHO, LO (NNN), Naturvernforbundet, Natur og ungdom gir
mulighet for påvirkning og å få andre til å støtte landbruket, eller tale bondens sak.
Organisasjonene følger delvis dagens fylkesgrenser, eller favner større områder (NHO)

Annet arbeid med næringsutvikling
Flere fylkeslag er involvert i ulike prosjekter for å utvikle næringa, f.eks. i samarbeid med
ulike produsentmiljø og deres organisasjoner. Finansiering av prosjekter og utviklingstiltak
kommer delvis fra kilder hos fylkesmannen og fylkeskommunen.
Samarbeidsløsninger om diverse saksfelt
- Samarbeidende regnskapskontor – regnskap, skatt primært, noe driftsøkonomi og
rådgivning
- Samarbeidsadvokater. Generell juss, grunneierrettigheter og ulike tema innen drift og
forretning.
- Takstmenn – samarbeidsavtaler med Norges Bondelag
Dette er organisert sentralt, og med varierende involvering fra fylkeskontorene.
Medier - kommunikasjon
- Aviser – de fleste fylkene har flere regionale aviser, som både dekker hele fylket
og/eller deler av fylket. I tillegg kommer lokalavisene, som vanligvis dekker noen
kommuner, eller deler av fylker. Strukturen her kan endres som følge av kommune- og
regionreform, men antakelig på lenger sikt.
- NRK – har fem regioner, og 15 distrikt som hovedsakelig følger dagen fylkesgrenser.
Distriktskontorene sender 11 regionale fjernsynssendinger (samt NRK Sápmi). Det er
ikke kjent om denne strukturen kommer opp til debatt med nye fylkesgrenser.
- Sosiale medier utvikles stadig, og har andre strukturer.

5.1.

Modell 1 - Ny fylkesinndeling

Fylkesmann og fylkeskommune
Regionreformen innebærer at det vil være ett ledd i både regional stat og folkevalgte organ
innenfor det nye fylket. Utvalget mener at oppfølging og arbeid inn mot dette leddet må
ivaretas samlet fra Bondelagets side.
I regionreformen ligger det føringer for endringer av arbeidsfordeling mellom den regionale
stat og fylkeskommunen. Forslagene som foreligger går i retning av at flere oppgaver skal
ivaretas av fylkeskommunen, og besluttes av folkevalgte organ. Utforming av
næringsstrategier og regional utvikling vektlegges. Bondelaget må både følge opp
næringsutvikling og politikk innen regionen. Dette kan også omfatte bistand til lokallag og
oppfølging på regionnivå innen de nye fylkene.
Politiske prosesser i fylkene kan gi ulik landbrukspolitikk over landet. Fylkeslagene må
dermed jobbe for å ivareta en helhetlig nasjonal landbrukspolitikk. Dette betinger mer
strategisk arbeid og oppfølging for våre fylkeslag.
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Plassering av administrasjonssenter for hhv stat og fylkeskommune blir fordelt på ulike
steder i de nye fylkene.
Andre forvaltningsorgan
Vi arbeider allerede i dag på tvers av fylkesgrenser overfor flere forvaltningsorgan. Så lenge
disse ikke blir samordnet med ny fylkesinndeling, vil dette måtte fortsette
Politiske kontakter og påvirkning
Stortingsbenken. De nye fylkeslagene må forholde seg til en, to eller tre
Stortingsvalgkretser fram til at valgordningen eventuelt endres i 2025. Dette kan gi mulighet
for mer samordnet påvirkning, og lette arbeidet med saker i f.eks Stortinget. Det blir
imidlertid flere representanter å følge opp pr fylkeslag.
Nye fylkesting. Det vil bli etablert nye folkevalgte organer i de nye fylkene. Modell 1 vil gi
mer effektiv påvirkning.
Fylkespartiene ser hovedsakelig ut til å slå seg sammen (mange har allerede gjort det).
Partiene skal stille ei liste (felles) ved fylkestingsvalg i de nye fylkene. For å få partistøtte
etter 2020 må de opptre som ett fylkesparti. De nye fylkespartiene vil da forvente at
Bondelaget taler med ei stemme.
Nettverksbygging – mange av våre samarbeidsparter vil omorganisere seg. Trolig vil de som
jobber mest politisk tilpasse seg nye strukturer.
Samarbeid om diverse saksfelt
Samarbeidsløsninger der vi sjøl velger struktur og region/område kan samordnes ved større
regionale ledd i Bondelaget (samarbeidsadvokater, regnskapskontor, osv)
Annen næringsutvikling
Egne utviklingsprosjekter med offentlig støtte eller i samarbeid med myndigheter vil antakelig
foregå i samhandling med de nye fylkene.
Medier
Regionale aviser og medier kan ivaretas fra et nytt felles fylkeslag. Oppfølging av lokalaviser
må i noe større grad overlates til lokallag, eller fylkesstyremedlemmer i området
Aktivitet i sosiale media er mindre avhengig av regional struktur

5.2.

Modell 2 - Dagens fylkeslag, med samarbeidsorgan mellom sammenslåtte
fylker

Arbeidsområder
Samarbeidsorgan i form av f.eks. felles arbeidsutvalg kan etableres for å sørge for samlet
opptreden overfor fylkesmann, fylkeskommune, forvaltning for øvrig, det politiske miljø og
media. Oppgavene vil kunne være:
- Arbeide med næringsutvikling og IN-midler gjennom partnerskapet
- Rovviltarbeid
- Regionale arealplaner
- Kompetanse og videregående opplæring
- Annen næringsutvikling og prosjekter
- Arbeid overfor forvaltingsorgan i den regionale stat
- Politisk påvirkning gjennom partier, representanter, nettverksbygging
- Få fram standpunkt i media
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Mange politiske oppgaver vil altså etter modell 2 måtte legges til et felles organ. Dette
kan gjøre at politikkutforming i stor grad flyttes fra fylkesstyrene og over i en mindre
krets, og et mer lukket forum. Utvalget vil advare mot en slik utvikling.
Ny valgordning for Stortinget
Et felles organ for to (tre) fylkeslag i Bondelaget vil neppe få en sentral rolle overfor dagens
Stortingsvalgkretser. Men etter en eventuell harmonisering av valgkretser med ny
fylkesinndeling vil et felles organ måtte ha en viktig rolle overfor fylkets
Stortingsrepresentanter. Utvalget mener at et fellesorgan må ha et tydelig avklart mandat
for å sikre entydig standpunkt i politisk påvirkning.
Etablering og mandat for felles organ
Et felles organ må få et avklart mandat og fullmakt, bl.a. når det gjelder lederfunksjon og
beslutningsmyndighet. Organet vil måtte utgå fra og være ansvarlig overfor fylkesstyrene i de
to fylkeslagene. Styrene er fortsatt ansvarlig overfor sine fylkesårsmøter.
Det framstår som uklart hvem en felles leder en ansvarlig overfor. Hvem velger lederen, og
hvem kan kaste lederen ved mistillit? Utvalget mener uklare ansvarsforhold er en viktig
innvending mot et felles organ for politisk arbeid.
Dersom en velger denne modellen, bør valg og sammensetning av et felles organ
vedtektsfestes. For fylkene som fortsetter som før, er dette uaktuelt.
Merarbeid
Hele arbeidsprosessen krever egen saksforberedelse, egne møter, beslutninger og
gjennomføring. Det må gis informasjon om vedtak tilbake til oppdragsgivere, dvs.
fylkesstyrene. Samlet sett krever dette større ressurser både i administrasjon og hos
tillitsvalgte. Dette gir mindre mulighet til prioritering av andre oppgaver.

5.3.

Modell 3 - Mellomløsning – hvert fylkeslag vurderes for seg

Alle nye fylker vil få samme hovedstruktur med ett fylkesting, ett sett folkevalgte på
fylkesnivå og tilhørende felles administrasjon.
Fylkesmannen blir også tilpasset ny struktur med felles enhet i de nye fylkene fra 2019. Andre
enheter i den regionale stat vil fortsatt ha varierende og ulik regional inndeling. Dette gjelder
flere direktorater, tilsyn og andre etater som landbruket forholder seg til.
Politiske partier er i ferd med å tilpasse seg ny regional inndeling. Andre organisasjoner er i
prosess med tilpasning. Det er en tendens til at interesseorganisasjoner som i stor grad
arbeider overfor politisk miljø eller forvaltning, tilpasser seg ny struktur.
De instansene vi må forholde oss til i arbeid med rammevilkår og politisk påvirkning vil
dermed bli endret. Modellene for dette vil i hovedsak bli like fra fylke til fylke. Dersom
fylkeslagene får ulik organisering, vil våre samarbeidspartnere møte et uensartet Bondelag.
Utvalget mener at det ved valg av denne modellen vil være mest hensiktsmessig med
tilnærmet samme løsning for alle fylkeslag.
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5.4.

Utvalgets konklusjon - næringspolitikk

Forslag:
For å ivareta næringas interesser i fylkeskommunen og overfor fylkesmannen, arbeid med
næringsutvikling, samt annen forvaltning er det mest hensiktsmessig at Bondelaget opptrer
samlet i det nye fylket.
Dette gjelder også arbeid overfor politiske kontakter, partiene og Stortingsrepresentanter.
Samlet opptreden i media øker påvirkningskraften.
Å fremme et tydelig standpunkt samlet har stor betydning for gjennomslag i politikken
Målsettingen om et kraftfullt bondelag kan ivaretas best og mest effektivt gjennom ett
fylkesbondelag innenfor fylkene.
Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling.

6. Organisasjonsarbeid
Bondelaget har fylkeslag i alle fylker. Disse blir ledet av et styre med fem medlemmer, fast
møtende 1. vara, samt representasjon for Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Norges
Bygdekvinnelag (NBK), der disse har fylkeslag. Det er 7 til 8 tillitsvalgte til stede på
styremøtene. Fylkeskontorene (ett felles for Agder) har stort sett to til tre ansatte, med til
sammen om lag 50 årsverk.
Internt politisk arbeid
Fylkeslagene har en dobbel funksjon:
- interesseorgan for medlemmene i fylket, som skal målbære deres interesser overfor
Norges Bondelag. Videre skal de jobbe for fylkeslagets interesser overfor
fylkeskommunale myndigheter, fylkesmannen, det politiske miljøet og overfor folk
flest. (ref. kap 5)
- sentralleddets arbeidsorgan på fylkesplan som skal gjennomføre Bondelagets politikk
og organisatoriske tiltak. Fylkeslaget skal bl.a. formidle sentralleddets synspunkt og
vedtak til medlemmer og tillitsvalgte, og til politiske miljøer i fylket.
Fylkeslagene samordner synspunkt fra lokallagene i høringer og andre saker. Dette gjelder i
første rekke jordbruksforhandlingene. Fylkesstyrene jobber løpende med utforming av
landbrukspolitikk. Fagutvalg får fram synspunkt fra produsenter og er rådgivende for styrene.
Fylkeslagenes landbrukspolitiske standpunkt er i sum ofte avgjørende for Bondelagets
landbrukspolitikk.
Organisasjonsoppgaver
Fylkeslagene er serviceorgan for lokallagene. Lokallaga har ikke ansattressurs og er avhengig
av velfungerende styrer. Fylkeslaget gjør en stor jobb med å motivere, foreslå aktiviteter,
følge opp, bistå i mediaarbeid, og hjelpe ved lokale saker. Fylkeslagene er det administrative
organet som er tettest på medlemmene og har utstrakt medlemskontakt. Representanter for
fylkeslaget møter på lokallagets årsmøte, og gjerne også andre større arrangement (Åpen gård,
våronnmøter, fagdager).
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Lokallagene innkalles til følgende møter i regi av fylkeslaget
- årsmøter (mars)
- ledermøter (oktober/november)
- regionmøter (desember/januar)
Fylkeslag med korte reiseavstander har flere samlinger for lokallagene, f.eks. knyttet til
jordbruksforhandlingene.
Medlemskontakten til fylkeskontoret er hovedsakelig via e-post eller telefon, samt fylkesvise
nett- eller Facebook-sider. Det er lav terskel for å ta kontakt med fylkeskontoret.
Henvendelser dreier seg om kontingent og medlemskap, faglige tema, grunneierspørsmål eller
drift av lokallag. Kontoret er i liten grad møteplass for medlemmer.
Medlemsverving er en viktig oppgave for fylkeslaget. Konkrete verveaktiviteter samordnes
med kampanjer og løpende arbeid sentralt. Oppfølging av ubetalte medlemskap ivaretas av
fylkeskontorene. Fylkeskontoret bidrar i ajourhold av medlemsregisteret, og fanger f.eks ofte
opp eiendomsoverdragelser.
Opplæring av tillitsvalgte på lokallagsnivå er et ansvar for fylkeslagene. Dette er delvis
ivaretatt gjennom introduksjon på ledermøtene. Arbeidet er systematisert og intensivert
gjennom en egen satsing – dette skal videreføres slik at alle nye tillitsvalgte får
introduksjonsopplæring. Opplæringstiltak for fylkestillitsvalgte gjennomføres i samarbeid
med sentralleddet og Norsk Landbrukssamvirke.
Kontakt med samvirke, eller regionalt samarbeid er fylkeslagenes ansvar. Avtalen med Norsk
Landbrukssamvirke er nettopp fornyet. Geografisk inndeling med sju landsbruksråd fordrer
samarbeid på tvers av fylkesbondelaga (unntak Rogaland og Agder). Inndelingen følger ikke
de nye fylkesgrensene.
Oppfølging av Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget skjer i form av sekretariatsbistand av
ulikt omfang.
Fylkeskontoret er serviceorgan for fylkesstyret og har en viktig oppgave i å organisere, legge
til rette for og støtte opp om arbeidet. Saksforberedelse til styremøtene er en viktig oppgave.
Andre organisatoriske forhold
De ansatte på fylkeskontorene er formelt ansatte i Bondelagets Servicekontor, og
organisasjonssjefen rapporterer til generalsekretæren.
Noen fylkeskontor har også prosjektstillinger eller delstillinger som bidrar til å fylle
stillingshjemler på kontorene.
I flere fylker er det kontorfellesskap med andre landbruksorganisasjoner eller landbruksetater.
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6.1.

Modell 1 - Ny fylkesinndeling

Sammenslåtte fylkeslag betyr større lag, flere medlemmer, flere lokallag og større
reiseavstander i fylket. Dette kan gi mer krevende organisasjonsarbeid
Internt politisk arbeid bør videreføres som nå i sammenslåtte fylker. Det innebærer bl.a å
samordne syn fra flere lokallag og flere produsentgrupper (ref. Viken med kornområder og
fjellandbruk), f.eks. i forbindelse med jordbruksforhandlingene og andre høringer. Dette kan
være mer krevende enn før.
Organisasjonsoppgavene påvirkes på flere måter
- Ledermøter og årsmøter blir større og får flere deltakere. I noen tilfeller blir møtene så
store at det begrenser hvor møtene kan arrangeres.
- Det blir færre ledermøter totalt, og færre møter å dekke opp fra sentralt hold (fra 18 til 10)
- Det blir antakelig hensiktsmessig å holde regionmøter i samme regioner som i dagens
modell. Det betyr flere møter å organisere og følge opp pr. fylkeslag.
- Regionmøtenes innhold og hvor ofte de arrangeres kan måtte endres, f.eks. for å
kompensere for lang reiseavstand. Flere regionmøter kan være et tiltak for å sikre fortsatt
god oppfølging av lokallag.
- Det blir flere lokallag å følge opp pr fylkeslag – forutsatt samme antall lokallag
- Fylkeslaget/styret får flere lokale årsmøter å dekke
Medlemskontakt pr telefon vil kunne foregå som før. Når fylkeslaget skal følge opp langt
flere lag og medlemmer, kan det bli en utfordring å kjenne sine medlemmer i samme grad
som nå.
Forskjellen i fylkenes faktiske medlemstall blir større enn i dag. Medlemsoppfølging, arbeid
med medlemsregister og verving kan kreve økt arbeidskapasitet på kontorene i de større
fylkeslagene.
Kontakt med samvirke gjennom Landbruksrådet vil fortsatt fordre samarbeid på tvers av nye
fylkesbondelag, med mindre Landbruksrådenes inndeling justeres.
Det er usikkert om Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget endrer struktur. Dette
begrunnes med at deres arbeid retter seg i mye mindre grad mot forvaltning og
fylkesmyndigheter. Gjensidig styrerepresentasjon kan dermed måtte tilpasses ulik struktur.
Forberedelser til styremøter, og annen organisering av fylkeslagets arbeid vil i hovedsak bli
det samme pr fylke. Samlet kan dette gi betydelig besparelse administrativt. Dette er ressurser
som kan anvendes til økt oppfølging av lokallag.
Reiseavstander for både tillitsvalgte og ansatte blir vesentlig større. Det må vurderes ulike
tiltak for å kompensere for dette. (F.eks større bruk av regionmøter og anvendelse av ny
kommunikasjonsteknologi).
Kostnadene pr fylkeslag i sammenslåtte fylker øker, men samlet kostnad vil gå ned.
Anvendelse av innsparte midler til nye måter å drive organisasjonsarbeid på bør følges opp
nærmere i en egen utviklingsprosess.
Fylkeskontorene som tilretteleggere for lokallag og serviceorgan for medlemmer er av svært
stor betydning. For å opprettholde servicegraden og styrke lokallagsarbeidet, samt sikre
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faglig kompetanse mener utvalget at prosessen med å vurdere organisering av
fylkeslagenes administrasjon må starte opp i god tid.
Lokallag
Antall kommuner i Norge ble redusert fra om lag 430 kommuner til 422 pr 1. januar 2018.
Flere sammenslåinger skal gjennomføres fram mot 2020, slik at tallet blir 356 kommuner.
Dette vil antakelig påvirke tallet på lokallag i Bondelaget. Det har vært en gradvis reduksjon
fra vel 700 lokallag på 90-tallet til snaut 520 i 2018. Det har så langt ikke blitt lagt sentrale
føringer på antall lokallag. Utvalget mener det bør være opp til lokallaga å vurdere
strukturen i lokal organisering.

6.2.

Modell 2 - Dagens fylkeslag, med samarbeidsorgan mellom sammenslåtte
fylker

Det interne organisatoriske arbeidet må videreføres som nå også med felles organ mellom
fylkene. Gjennomføring av års- og ledermøter, deltakelse på lokallagsårsmøter, regionmøter
må fortsatt ivaretas av fylkeslagene hver for seg.
Høringer og behandling av politiske saker i fylkesstyrene må gjennomføres av fylkeslaget
som før. Dette vil være grunnlag for videre samordning mellom fylkeslag.
Et felles organ vil kreve arbeid til saksforberedelse, praktisk gjennomføring og oppfølging av
møter (protokoller, informasjon osv). Det blir med andre ord et nytt organ som krever arbeid
og møtetid. Dette innebærer også økte møtekostnader.
Et felles organ som jobber med landbrukspolitikk overfor fylkespolitikere, rikspolitikere og
med påvirkning for øvrig kan fort bli en landbrukspolitisk «kjernetropp». En bør være varsom
med at politikk blir avgjort i «lukkede rom». Veien til fylkesårsmøtene fra et felles organ blir
lenger.
Utvalget mener at et felles organ som skal rapportere til to ulike demokratiske organ er
en uheldig løsning. Et felles organ vil gi økt arbeidsmengde, dette er uheldig
ressursbruk.

6.3.

Modell 3 - Mellomløsning – hvert fylkeslag vurderes for seg

Regionprosessen kan på noen områder gi ulike løsninger for folkevalgte organ og offentlige
myndigheter i regioner som blir svært ulike mht til folketall og avstander. Ulik struktur i
Bondelagets fylkesorganisasjon kan være en løsning for å tilpasse seg dette. Dette kan gjelde
f.eks Viken, med tre fylker som slås sammen, eller Troms og Finnmark, med et svært stort
geografisk område.
For det organisatoriske arbeidet kan en differensiert modell være en løsning for å ta hensyn til
f.eks områder med stor medlemsmasse, mange lag eller store avstander. Samtidig vil dette vil
skape behov for mer komplekse vedtekter og regler, uklare ansvarsområder for tillitsvalgte og
ulik struktur i administrative systemer. Dette kan gi en uryddig organisasjonsmodell og lite
effektivt administrativt apparat.
Utvalget mener at modell 3 samlet skaper flere problemer enn den løser.
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6.4.

Utvalgets konklusjon - organisasjonsarbeid

Forslag:
Større fylker vil i mange tilfeller gi mer krevende organisasjonsarbeid. Det innebærer større
reiseavstander, flere lokallag og medlemmer å følge opp. Større fylker vil gi økt arbeidsbyrde
til fylkesstyret.
Utvalget mener at tross disse organisasjonsmessige utfordringene, bør hensynet til
påvirkningsarbeid veie så tungt at ett fylkesbondelag innenfor fylkene samlet sett er
mest hensiktsmessig.
Tett kontakt mellom medlem og tillitsvalgte må opprettholdes. Nye tiltak og metoder i
organisasjonsarbeidet må utredes og gjennomføres for å kompensere for større avstander.
Utvalget anbefaler en egen prosess om oppfølging og vitalisering av lokallagsarbeid
Aktuelle tiltak kan være
større bruk av regionmøter,
ta i bruk ny kommunikasjonsteknologi,
legge mer vekt på faglig innhold i årsmøter.
Mulige positive effekter av ny fylkesinndeling kan være større fagmiljøer og mer
arbeidsdeling som gir bedre total ressursutnyttelse for Bondelaget.
Rutiner og opplegg for jevnere arbeidsfordeling mellom styreleder og styremedlemmer, må
etableres.
Innsparte ressurser gjennom færre fylkeslag anvendes til vitalisering og nye tiltak i
organisasjonsarbeidet.
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7. Medlemsdemokrati - representativitet i tillitsvalgte organ
Regionreformen fører i seg sjøl til færre demokratiske arenaer. Tilpasning til reformen kan
føre til færre demokratiske arenaer også i Bondelaget.
Det er en styrke at medlemmer, lokallag og fylker i bondelaget ønsker å ha en hånd på rattet i
arbeidet på alle felt i organisasjonen. Mulighet for å påvirke er viktig motivasjon for
engasjement. Det er behov for mer demokrati - ikke mindre.
Å sikre fortsatt engasjement og oppslutning om organisasjonsarbeid og tillitsvalgt innsats er et
viktig hensyn å ta når Bondelagets tilpasning til nye fylker er oppe til debatt. Det må derfor
fortsatt legges til rette for gode arenaer for medlemsdemokrati.

7.1.

Om Bondelagets organer

På lokallagets årsmøte har alle medlemmer møterett.
I Bondelagets fylkesårsmøter er alle lokallag representert. Lokallagene representerer alle
medlemmer. I tillegg til leder har lokallagene én utsending pr 100 medlemmer. Prinsippet er
altså at medlemstall reflekteres i «styrken» i fylkets øverste organ. Med lokallag spredt over
hele landet, er en samtidig sikret god geografisk representasjon.
Prinsippet er det samme i Norges Bondelags årsmøte. Alle fylkeslag er tilstede med sin leder.
I tillegg velges utsendinger etter medlemstall. Minimumstall på 3 utsendinger skal sikre at
fylkeslag med færrest medlemmer har en tilstrekkelig tilstedeværelse. Det er fylkesårsmøtene
som velger utsendinger.
Norges Bondelag har dermed et direkte demokrati på lokallagsnivå og representativt
demokrati i de øverste besluttende organ på fylkes- og sentralledd.
Styrene på alle tre nivå er valgt av et demokratisk organ, som de også står til ansvar overfor.
Styrene har en størrelse og sammensetning ut fra andre hensyn enn årsmøtene. Dette kan være
- hensiktsmessig antall for effektivt arbeid
- at distrikter og produksjoner er rimelig representert
- at alders- og kjønnsbalansen er ivaretatt
- at det er gitt plass for ulike egenskaper og kompetanser
Størrelse er fastlagt gjennom vedtekter. Sammensetning blir et resultat av valgnemndas
forberedelse (og instruks), og avgjort ved valg i årsmøtene.
Representantskapet er et rådgivende organ, primært for styret men også for årsmøtet.
Sammensetningen og størrelsen har blitt til ut fra bl.a følgende hensyn
- at alle viktige grupper og organisasjoner er med
- at det oppfattes som landbrukets mest samlede organ. Ulike interesser ønsker dermed å
være med, og nye organisasjoner er kommet inn i flere omganger, sist i 2012.
- at det er passe stort. Dette kan stå i motsetning til forrige punkt.
Representativitet er altså praktisert annerledes her enn i andre organ. Det er pr i dag stor
forskjell på medlemsmasse og «styrke» bak hvert medlem i representantskapet, enten det
gjelder Bondelagets fylkeslag eller organisasjonene.
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8. Tillitsvalgte organ i fylkene
Fylkesårsmøtene – nåværende modell
Antall
8 – 47
++
1
7-8

Kategori
Leder i lokallaget, samt 1 utsending pr 100 medlemmer

Valgt av
Lokallaget

Møteleder
Styret
Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte
Medlemmer i Norges Bondelags styre eller representantskap
som bor i fylket

Fylkesårsmøtet
Fylkesårsmøtet
Fylkesårsmøtet
NB- årsmøte
Samvirke

Fylkesårsmøtene går over en eller to dager, varierende etter tradisjon og i noen grad
avstand/geografi.
Samvirkeorganisasjonene er ofte representert som gjester. Også andre organisasjoner og
politiske partier er i varierende grad invitert og til stede.
Fylkesstyrene – nåværende modell
Antall Kategori
Valgt av
5
Leder, nestleder og 3 styremedlemmer.
Årsmøtet
Ofte en «regional» fordeling, samt produksjon og kjønn
1. vara Det velges 3 varamedlemmer
Årsmøtet
NBU
Pr nå i 12 fylker
NBU
NBK
Pr nå i 17 fylker (ikke Finnmark)
NBK
Mange fylkesstyrer har et arbeidsutvalg. De fleste fylker har også fagutvalg, alt etter aktuelle
produksjoner i fylket.
Det er ingen formell samvirkerepresentasjon i fylkesstyrene, men kontakt med
samvirkeorganisasjonene gjennom de regionvise landbruksrådene.

8.1.

Modell 1 - Ny fylkesinndeling

Det vises til vedlegg 2 for alternative beregninger av sammensetning av tillitsvalgte organ.
Fylkesårsmøtene
I de nye fylkene vil årsmøtene bli vesentlig større. Dersom nøkkelen for representasjon
beholdes, blir det eksempelvis for Vikens del 71 lokallagsledere, samt vel 100 utsendinger (1
pr lag for hvert påbegynte nye 100 medlemmer) fra lokallaga for øvrig. Samlet kommer dette
møtet opp i om lag 180 personer. I andre enden av skalaen kommer Troms og Finnmark, med
32 lokallagsledere, samt 3-4 fra lokallaga for øvrig, totalt om lag vel 40. (Se tabell)
Prinsippet om én utsending pr lokallag står sterkt. Om tilleggsrepresentasjonen fjernes for å
oppnå mindre fylkesårsmøter, vil Vikens årsmøte ha om lag 80 deltakere totalt, og Troms og
Finnmark fortsatt om lag 40. Dette reflekterer ikke forskjellen i medlemstall, men gjør
årsmøtene mer likebyrdige. Dersom nøkkelen justeres ned til 1 utsending pr 200 medlemmer,
vil f.eks. Vikens årsmøte bli på vel 100 deltakere, Troms og Finnmark fortsatt om lag 40.
Antall inviterte gjester blir om lag det samme med sammenslåtte fylker.
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Utvalget mener det er positivt om flere enn én utsending fra store lokallag kan møte på
fylkets årsmøter. Tilleggsrepresentasjon ut fra medlemstall bør derfor videreføres.
Årsmøtets oppgaver blir de samme. Avhengig av modell kan det bli flere styremedlemmer på
valg.
Fylkesstyrene
Ett fylkesstyre pr fylke
Utvalget mener det bør være ett fylkesstyre pr fylke, med samme modell i alle fylker (Jfr
kap 5.4). Dette er i tråd med prinsippet i dagens vedtekter.
Unntaket som ble vedtatt på årsmøtet 2017 for å gi rom for tilpasning i Trøndelag bør da
oppheves.
Større fylkesstyrer
Utvidelse av styret blir ofte brukt som en løsning ved sammenslåinger. Dette kan være enten
permanent ut fra endrede behov, eller for å lette en overgang.
Utvalget mener at fylkesstyrene i de nye fylkene bør utvides for å ivareta et økt arbeid
med næringspolitikk, god oppfølging av lokallag og tett kontakt mellom ledd i
organisasjonen. Antall styremedlemmer bør kunne være fra fem til ni.
Større fylkesstyrer i de nye fylkene kan også sikre at alle områder og flere produksjonstyper i
de nye fylkene får plass i styret. Med denne modellen blir det forskjell på størrelsen i
fylkesstyrer, ut fra geografiske og arbeidsmessige behov. Antall varamedlemmer bør vurderes
ut fra samme prinsipp.
Styrene i de nye fylkene skal dekke større områder. Utvalget mener regional
representativitet må sikres gjennom instruks for valgkomiteer. Hensyn som egnethet,
ulike produksjoner, alder bruksstørrelse og kjønnsbalanse må fortsatt vektlegges.
Arbeidsoppgaver
Utvalget mener at fylkesleder også skal kunne være praktiserende bonde. Dette gir en
bedre plattform for å representere medlemmene. Styreleder har i dag vesentlig flere oppgaver
enn resten av styret. Dette innebærer bl.a. å delta på møter i regi av Norges Bondelag, samt en
hel rekke fôra på fylkesnivå. Med ytterligere oppgaver i nye fylker blir det nødvendig å
vurdere flere oppgaver til nestleder og andre i styret.
Utvalget er bekymret for rekruttering av tillitsvalgte i lys av stor arbeidsbyrde for
fylkesleder og styremedlemmer i de sammenslåtte fylkeslagene med stor medlemsmasse og
lange avstander.
Nye eller flere oppgaver
- Mer arbeid med politisk jobbing – flere kontakter å følge opp
- Ny arbeidsdeling mellom fylkeskommune og fylkesmann
- Flere medier/aviser å forholde seg til
- Oppfølging av lokallag – dobling (tredobling) av antall lag
- Flere regionmøter
Kapasitet og kompetanse blir viktig. Det bør legges vekt på systematisk tilbud om
kompetanseutvikling for fylkesstyremedlemmer.
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Utvalget mener at fylkesstyret må har organisasjonsarbeidet som et særlig
ansvarsområde. Dette kan sikre økt oppmerksomhet og kapasitet på feltet.
En løsning med to nestledere eller ny arbeidsfordeling i fylkesstyrene er tatt opp i
innspillsrunden. To nestledere kan være hensiktsmessig for å sikre at begge «gamle fylker»
har sentrale verv.

8.2.

Modell 2 - Dagens fylkeslag, med samarbeidsorgan mellom sammenslåtte
fylker

I denne modellen vil fylkesårsmøtene og fylkesstyrene bestå som nå.
Utvalget mener at et felles organ må være vedtektsfestet og med et klart definert
ansvarsområde. Videre må medlemmer i utvalget velges i et demokratisk organ, dvs de
respektive fylkesårsmøtene. En lovformulering vil sikre like organer i fylkene. Dersom
fylkesstyrene velger felles organ, vil ansvarsforholdet overfor fylkesårsmøtet gå gjennom
fylkesstyrene. Fylkesårsmøtene må dermed eventuelt kaste fylkesstyret dersom det ikke er
tillit til fellesorganet.
Å etablere en lik praksis (uten å vedtektsfeste) er mer fleksibelt. Fylkesstyrene er basisen for
et felles organ og kan fastsette retningslinjer. Dette gir mer rom for tilpasning, men på den
andre siden kan det skape en uryddig organisasjon.
I begge tilfeller bør det også etableres en form for «rapporteringsrutine» tilbake til
fylkesstyrene, eventuelt årsmøtene i de respektive fylkeslagene. Dette kan skje ifbm
årsmelding.
Et felles organ vil føre til behov for ekstra økonomiske ressurser (møter og møtegodtgjøring)
og må videre tas inn i møte- og arbeidsplaner. Det vil også kreve ressursbruk i sekretariatet til
saksforberedelse, protokoller og rapportering.

8.3.

Modell 3 - Mellomløsning – hvert fylkeslag vurderes for seg

Det blir liten prinsipiell forskjell på om felles organ blir gjennomgående for alle nye fylkeslag
eller om de bare blir etablert hos noen. Modell 3 gjør at et felles organ ikke kan
vedtektsfestes. Utvalget mener det er uheldig mht til ansvarsforhold.
Det vil uansett være uaktuelt med slike organ i de fylkene som fortsetter som i dag. Ulik
praksis vil gi ulikt ressursbehov i fylkene.
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8.4.

Utvalgets konklusjon – tillitsvalgte organ i fylkene

Forslag:
Alt 1:
Årsmøtene i nye fylker videreføres med én utsending pr lokallag og tilleggsrepresentasjon på
1 utsending pr 100 medlemmer.
Alt 2:
Det åpnes for fleksibilitet for antall utsendinger fra lokallagene til fylkeslagenes årsmøter
innenfor intervallet 1/50 til 1/200. (tilleggsrepresentasjon utover én pr lokallag)
En sammenslåing av fylkeslag bør følges av at det er ett fylkesstyre i det nye fylkeslaget.
Dette bør fastlegges i Bondelagets lover og gjelde alle fylker.
Antall styremedlemmer i fylkesstyrene må kunne utvides i fylkene med store avstander
og stor medlemsmasse. Fylkesstyrer bør ha 5-9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Nye
oppgaver til nestleder(e) for å avlaste fylkesleder må etableres.
Varamedlemmer velges som nå. Representasjon for fylkeslagene i NBK og NBU dekkes med
én representant pr Bondelagets fylkeslag.
Representativitet i styrene gjennom å ta hensyn til geografi, produksjoner, alder og
kjønnsbalanse, og ivaretas gjennom instruks for fylkeslagets valgnemnd.
Dersom Modell 2 med samarbeidsorgan velges, mener utvalget at et slikt organ må
vedtektsfestes, og at ansvarsforhold må fastlegges i vedtektene.

9. Tillitsvalgte organ sentralt
Årsmøtet (tall for 2017) – nåværende modell
Antall Kategori
Valgt av
12
Styret
Årsmøtet/NBU/NBK
2
Ordførere
Årsmøtet
18
Fylkesledere
Fylkesårsmøtene
119
Utsendinger (ut fra medl.tall pr 1. januar)
Fylkesårsmøtene
16
Samvirkerepresentanter
Samvirkene
1+4
NBU (en i rep.skap, samt fire i årsmøtet)
NBU
1+4
NBK (en i rep.skap, samt fire i årsmøtet)
NBK
177
Medlemmer i årsmøtet med stemmerett
Årsmøtet er Bondelagets høyeste organ. Styret, fylkeslagene, NBU, NBK og samvirkene kan
fremme saker. Saker:
vedtar lovendringer og instruks for valgnemnda
årsmelding, som vurderer og godkjenner styrets arbeid
fastsetter rammebudsjett og kontingent
velger styre og ordførere
generaldebatt, som drøfter jordbruksforhandlingene og tar opp andre politiske tema
vedtar prinsipprogram – næringspolitisk program
behandler innkomne saker
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Utsendingene på Bondetinget er valgt av fylkeslagenes årsmøter etter nøkkelen 1 utsending pr
påbegynte 600 medlemmer, men ingen fylkeslag har færre enn tre. Utsendingene fra
fylkeslagene utgjør et flertall, 119 av 177 stemmeberettigede. Sammen med 18 fylkesledere er
dette 138 representanter (2/3-dels flertall er 118). De samarbeidende organisasjonene har 16
representanter i årsmøtet, samt Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag med
fem representanter hver.
I årsmøtet sitter makta hos fylkeslagenes utsendinger. Disse dominerer ofte debatten, og har
flertall i møtet, også i saker som krever kvalifisert flertall.
Valgnemnda
Årsmøtet velger leder og sju medlemmer. Seks av medlemmene velges fra fylkeslagene, ett
medlem velges fra samvirkeorganisasjonene. Fylkeslagene er i denne sammenhengen delt inn
i regioner med tre fylkeslag i hver region slik:
- Finnmark, Troms og Nordland
- Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
- Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
- Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
- Vestfold, Akershus og Østfold
- Buskerud, Oppland og Hedmark
Denne inndelingen vil ikke sammenfalle med ny fylkesinndeling. Inndelingen er gitt i
Instruks for valgnemnda, som blir fastsatt av årsmøtet med flertallsvedtak.
Representantskapet – nåværende modell
Antall Kategori
Valgt av
12
Styret
Årsmøtet/NBU/NBK
2
Ordførere
Årsmøtet
18
Fylkesledere
Fylkesårsmøtene
16
Samvirkerepresentanter
Samarbeidende organisasjoner
1
NBU
NBU
1
NBK
NBK
50
Medlemmer med stemmerett
Sammensetningen er fastlagt i vedtektene, også hvilke 16 samarbeidsorganisasjoner som har
plass der. Sammensetningen gjør det til det mest samlede organ for norsk landbruk.
I 1999 ble representantskapets størrelse redusert betraktelig gjennom at 12 direktevalgte
medlemmer ble tatt ut. Disse var «uavhengige» medlemmer, valgt ut fra ønske om å trekke
inn f.eks folk fra det politiske miljø, allianser og tidligere aktive. Det var samtidig færre
samarbeidende organisasjoner representert.
Sakene er:
- forberede saker til årsmøtet
- behandle saker som er lagt fram av styret. På vårmøtet er forberedelsen til
jordbruksforhandlingene hovedtema. På møtet før årsmøtet er resultatet av forhandlingene i
fokus. Internasjonale spørsmål er en gjenganger.
- behandle innkomne saker fra fylkesbondelagene, NBK, NBU eller samvirkene
25

Representantskapet er formelt et rådgivende organ for styret og årsmøtet (NBs lover §11).
Sjøl om representantskapet ikke har beslutningsmyndighet i noen saker, oppleves forumet
likevel som svært førende for Bondelagets og landbrukets politiske standpunkt. Det er god
balanse mellom grupperingene (styret, fylkesledere, samarbeidende organisasjoner) i
debattene i møtet.
Representantskapet er et viktig organ for fylkeslederne. De representerer medlemmene og
lokallagene i sine fylker, og oppfattes i stor grad som talspersoner for landbruket i sitt fylke.
Det er etablert en praksis med et kort fylkesledermøte møtes i forbindelse med
lederkonferansen og representantskapsmøtet. Tema her er ofte organisasjonssaker.
Styret
Antall
7
3

Kategori
Valgt av
Fra «Bondelagsorganisasjonen»
Årsmøtet
Fra markedsregulatorene (For tida Tine,
Årsmøtet – etter nominasjon fra
Nortura, Fellekjøpet)
samvirke
1
NBU
Styret i NBU
1
NBK
Styret i NBK
12
Medlemmer med stemmerett
Ordføreren har møterett, men ikke stemmerett i styrets møter, og er som oftest til stede.
Arbeidsutvalget (AU)
Antall Kategori
Valgt av
1
Leder
Årsmøtet
2
Første og andre nestleder
Årsmøtet
1
Medlem
Styret – blant styrets medlemmer
4
Medlemmer med stemmerett
Leder og 1. og 2. nestleder utgjør forhandlingsutvalget. Dette er fastlagt i vedtektene.
Styret er besluttende organ mellom årsmøtene.
står ansvarlig overfor årsmøtet, leder virksomheten mellom årsmøtene, og skal ta opp
saker av interesse for organisasjonen. Styret forvalter Norges Bondelags midler
skal forberede saker for årsmøtet og representantskapet
AU forbereder saker, og kan få delegert myndighet
Det holdes telefonkonferanse mellom styreleder og fylkesledere ved behov, hvor også styret
deltar. Fylkesledere som gruppe er ikke et formelt beslutningsorgan.
Styremedlemmenes kontaktflate med Bondelagets organisasjon er ulik, og kan grupperes slik:
- Ledertrioen/AU deltar på fylkenes ledermøter, årsmøter, samt en hel rekke andre møter
i organisasjonen.
- De ”menige” styremedlemmene deltar på årsmøter i fylkene, og en del møter i
organisasjonen og i eget fylke, samt representasjonsoppdrag. De deltar i de faste
fagutvalgene.
- De tre samvirkerepresentantene deltar mindre i Bondelagsinterne møter
Styret oppnevner faste utvalg og ulike arbeidsgrupper for å bistå i arbeidet.
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Styremedlemmene er nå tildelt et mer tydelig ansvar for ulike fagtema. Spesialiseringen er
ikke formalisert ved valgene, men bestemmes av styret sjøl. Arbeidsmåten gir økt kompetanse
og større samlet innsikt for styret, og større kapasitet ved representasjon utad. Felles ansvar og
helhetstenking må fortsatt vektlegges i Bondelagets styre.

9.1.

Modell 1 - Ny fylkesinndeling

Årsmøtet i Norges Bondelag
Utvalget mener at prinsippet med årsmøterepresentasjon ut fra medlemstall bør
videreføres. Det er imidlertid grunn til å se på fordelingsnøkler og
minimumsrepresentasjon for å ivareta balansen mellom små og store fylker.
Med dagens vedtekter, med fylkesutsendinger ut fra medlemstall, blir antallet utsendinger om
lag det samme også ved ny fylkesinndeling. Færre fylker gjør imidlertid at «opptellingen» av
antall utsendinger reduseres med 8. Vi får dermed en reduksjon fra 177 til 169 med
stemmerett i årsmøtet. Antall fylkesledere går også ned fra 18 til 10, men dersom de
sammenslåtte fylkene får to (tre) i representantskapet, er det naturlig at disse møter i årsmøtet
også.
Samtidig vil innbyrdes fordeling mellom fylkene endres, og kan oppfattes som mindre
balansert. Den nye Viken-regionen vil etter dette få 24 utsendinger. Rogaland vil få 11 som
nå, mens Troms/Finnmark og Agder vil få tre, som er minimumstallet. Troms og Finnmark,
samt Agderfylkene har hver for seg tre i dag.
For å opprettholde balansen mellom de minste og de største, mener utvalget at
minimumstallet for sammenslåtte fylker bør settes til 5. For de største medlemsfylkene,
kan det vurderes å sette et maksimumstall til f.eks. 20. Dette vil gi representasjon utover
det beregnede for Troms og Finnmark, og Agder, og færre enn beregnet for Viken.
Utjevning mellom de største og minste kan styrkes ytterligere om nøkkelen endres, f.eks til én
utsending pr 750 medlemmer, og en samtidig øker minimumstallet pr fylke. Det vil bety f.eks
19 utsendinger for Viken, 9 utsendinger for Rogaland og 5 for Troms/Finnmark. Med denne
nøkkelen vil Agder «tjene» to, og Nordland en. En får også et mindre årsmøte, der totalt antall
fylkesutsendinger i årsmøtet blir redusert fra 120 til ca. 90
Om en ser på balansen mellom antall fra «bondelagssystemet», er det i dag om lag 150
bondelagsvalgte, mot samlet 26 fra samarbeidsorganisasjonene. Men en nøkkel på 1/750 blir
det ca 30 færre fra fylkene og samlet. Dette gir vel 120 fra «bondelaget», og fortsatt 26 fra
organisasjonene. Det er dermed grunn til å vurdere om en slik endring er nok til å betinge en
reduksjon i antallet fra samarbeidsorganisasjonene, eller om balansen fortsatt er ivaretatt.
Totalt antall stemmeberettigede vil gå ned fra ca 177 til 153. Blokkerende mindretall for
eventuelle lovendringer er 1/3-del av stemmene, dvs 51.
Også balansen mellom antall med stemmerett og antall ansatte og gjester bør vurderes.
Norges Bondelags valgnemnd
Utvalget mener at valgkretsene til valgnemnda bør tilpasses som følge av ny
fylkesinndeling.
Ny inndeling
- Finnmark, Troms, og Nordland
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- Trøndelag og Møre og Romsdal
- Vestland og Rogaland
- Agder og Vestfold og Telemark
- Innlandet
- Viken
Endringen betyr at Buskerud og Vestfold bytter valgkrets.
Representantskapet
Utvalget mener at representantskapets sammensetning i første rekke bør avgjøres av
- at møtet skal være et samlet forum for norsk landbruk,
- at viktige grupper og organisasjoner er med
- at møtet skal være passe stort for effektivt arbeid
En viss geografisk balanse må også ivaretas.
Sjøl om representantskapet formelt sett er rådgivende, betraktes det som helt sentralt for
Bondelagets politikk. Dette gjelder særlig i behandlingen av jordbruksforhandlingene.
Fylkeslagenes posisjon i representantskapet blir dermed et sentralt tema.
Uten endringer i Bondelagets lover vil sammensetningen endres hvis antall fylker reduseres
fra 18 til 10. Medlemmer som er valgt av enten fylkesårsmøtene eller Bondelagets årsmøte
går fra dagens 30 til 22, mens øvrige medlemmer er 16 + 2 (samarbeidsorganisasjoner og
NBU og NBK). Balansen i representantskapet vil med andre ord bli endret i retning relativt
flere fra samvirke, dersom representasjonen for disse holdes uendret. Samvirkerepresentanter
i Bondelagets styre kan ha større lojalitet til «sin» organisasjon i en eventuell konfliktsak.
«Bondelagssystemet» vil fortsatt utgjøre et flertall, dog ikke 2/3 flertall (som det heller ikke er
nå).
Balansen mellom styret og fylkeslederne vil endre seg betydelig, fra «forholdet» 12/18 til
12/10, dvs. styret vil få overvekt. Fylkeslagene vil oppfatte dette som en svekkelse av deres
posisjon.
Dersom fylkeslagenes posisjon i representantskapet svekkes betydelig, kan det oppstå ønske
om å gå over til en landsstyremodell for å ivareta fylkeslagenes innflytelse. Vurderinger gjort
i 2012 pekte på flere problemer med en slik modell, som da ble avvist.
Dersom en ønsker å opprettholde eller styrke «balansen» i representantskapet i retning
fylkeslagene, kan dette løses på flere måter
- de sammenslåtte fylkeslagene får utvidet representasjon, til det antallet de har i dag hver
for seg. Da får vi samme antall fra fylkene i møtet som i dag. Det er i disse fylkene behovet
for utvidet kapasitet i fylkesstyrene vil være størst. Imidlertid får vi ulik modell fra fylke til
fylke.
- to utsendinger pr fylke. Med 10 fylkeslag får fylkene 20 utsendinger, en marginal utvidelse
i forhold til dagens 18. Balanseforholdet mellom fylkene blir imidlertid endret. De
bestående fylkene får utvidet representasjon (Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland),
to av disse har lavt medlemstall. Fylkene der to er slått sammen får samme representasjon,
Viken får en mindre. Å gi plass i representantskapet for nestleder i fylkeslaget (med flere
oppgaver) kan ha positiv effekt tilbake på fylkeslagene, gjennom at flere kjenner
diskusjonene og beslutningene. Kostnadene vil øke.
- antall representanter fra fylkeslagene kan beregnes ut fra medlemstall. Av geografiske
hensyn bør Troms og Finnmark likevel få to representanter.
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Over tid har flere organisasjoner ønsket å komme inn i representantskapet, utfra tanken om at
dette er landbrukets samlede mest samlede forum. Det foreligger imidlertid ingen konkrete
forespørsler nå. Det er dermed lite aktuelt å redusere antall samarbeidsorganisasjoner.
Styret
Styrets sammensetning kan videreføres med ny fylkesinndeling. Om antall fylkesledere i
representantskapet skulle reduseres fra 18 til 10, kan det vurderes om antall styremedlemmer
burde bli færre for å opprettholde en balanse. På den annen side er dagens styrestørrelse godt
tilpasset arbeidsmengden, behov for representasjon og behov for å ivareta produksjoner,
organisasjoner og andre forhold.

9.2.

Modell 2 - Dagens fylkeslag, med samarbeidsorgan mellom sammenslåtte
fylker

En felles overbygning for sammenslåtte fylker vil ikke påvirke sammensetningen av årsmøtet
representantskapet eller styret i Norges Bondelag. Dette gjelder også møtenes gjøremål.

9.3.

Modell 3- Mellomløsning – hvert fylkeslag vurderes for seg

Ulike løsninger for fylkene vil komplisere valg til årsmøtet og representasjon fra fylkene for
øvrig. Det vil gi en mindre oversiktlig situasjon og kunne gi grunnlag for stadig diskusjoner
om representativitet, rettferdighet og balanse mellom landsdeler og fylker.

9.4.

Utvalgets vurdering – tillitsvalgte organ sentralt

Forslag
Årsmøtet
Representasjon i Bondelagets årsmøte for fylkesbondelagene ut fra medlemstall videreføres.
Nøkkelen for utsendinger beholdes med 1/600.
Minimumsrepresentasjon i sammenslåtte fylker endres til 5. For fylker som ikke slås
sammen, gjelder fortsatt minimumsrepresentasjon på 3.
Representantskapet
I sammensetningen av representantskapet vektlegges at det skal være et samlet forum for
norsk landbruk der viktige organisasjonsgrupper og samarbeidende organisasjoner er med.
Fylkeslagenes posisjon og geografisk balanse må ivaretas.
Alt 1:
Sammenslåtte fylkeslag får det antall representanter som tilsvarer tidligere fylker,
samtidig som eksisterende fylkeslag videreføre sin representant. Fylkene med utvidet
antall i representantskapet møter også med disse i årsmøtet. Vedtektene angir fordelingen.
Samlet antall fra fylkeslagene blir som i dag. Dette er mest fleksibelt med tanke på endelig
inndeling i nye fylker.
Alt 2:
Alle fylkeslag får to medlemmer i representantskapet. Samlet øker antallet med to – fra 18
til 20. Fylker som ikke slås sammen får utvidet representasjon, Fylkene der to er slått sammen
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får samme representasjon, Viken får en mindre. Fylkene med utvidet antall i
representantskapet møter også med disse i årsmøtet.
Representasjon for samarbeidende organisasjoner videreføres.
Styret
Styrets (og AUs) sammensetning videreføres som nå.

10.Gjennomføring – tidspunkt for sammenslåinger
10.1. Årsmøtet vedtar endringer i organisasjonen
Norges Bondelags lover angir hvordan virksomheten er organisert, sentralt, lokalt og på
fylkesnivå. I §4 heter det: «Fylkesbondelag og lokale bondelag er arbeidsorganer i Norges
Bondelag, og skal arbeide i samsvar med disse lover og vedtak gjort i medhold av dem…»
Det er altså årsmøtet i Norges Bondelag som gjør endringer i lovene. Det innebærer at dersom
årsmøtet 2019 fatter vedtak om fylkeslagenes struktur og lovene tilpasses dette, er formelle
vedtak om endringer på plass. I klartekst betyr dette at fylkesårsmøtene ikke behøver å fatte
egne vedtak om sammenslåing. Imidlertid kan det være klokt mht til prosessen fram mot
årsmøtet og forankring av løsningen i ettertid om de fylkene vedtar å gå sammen gjør egne
vedtak.
Men forut for et årsmøtevedtak ligger prosessen med forslag om endringer og høring i alle
fylkeslag med årsmøtebehandling av saken. Fylkesårsmøtene må stå fritt. Styrets innstilling til
årsmøtet vil komme på basis av fylkesårsmøtenes behandling. Fylkeslagenes syn vil dermed
være et viktig saksgrunnlag for årsmøtets beslutning. Endelig avgjør fylkeslagene
avstemningen i årsmøtet. Endring i vedtektene krever 2/3-dels flertall. Utvalget mener det er
et mål med størst mulig enighet i saken.

10.2. Tidspunkt for valg nye fylkesstyrer
Våren 2019 velges fylkesstyrer for 2019/2020. Dersom Norges Bondelags årsmøte 2019
vedtar å slå sammen fylkeslag, må det velges nye fylkesstyrer etter ny organisasjonsmodell og
vedtekter.
Valgkomiteene er viktige i forberedelsen til valgene på årsmøtene. For de sammenslåtte
fylkene må de vurdere flere forhold enn ved et ordinært valg. Dette gjelder ting som
- Større arbeidsmengde for fylkesleder og styremedlemmer
- Annen arbeidsdeling innad i styret
- God geografisk fordeling
- Økonomiske rammer for leder, nestleder(e) og styremedlemmer
- Valgperioder ved valg ved ny sammensetning av fylkesstyrer
Videre må eventuelle endringer i honorarer som vedtas i Norges Bondelags årsmøte (fast
godtgjøring til fylkesledere og om eventuelt nestledere) vurderes.
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Vedtak på årsmøtet gjelder i utgangspunktet fra når møtet er hevet. Valg av styrer i nye
sammenslåtte fylkeslag kan løses på ulike måter:
-

Alternativ 1
Ledermøtene høsten 2019 kan være samlokalisert, og også settes som ekstraordinære
fylkesårsmøter – etter egen innkalling. Det vil være tilstrekkelig med ei forenklet
sakliste, der eneste reelle sak er valg. Valgkomiteene i de «gamle» fylkene må
samarbeide om forslag til nytt styre. Nytt styre vil da kunne fungere fra 1. januar 2020.
Årsmelding og regnskap for «gamle» fylker må deretter behandles i nye årsmøter våren
2020. Disse behandler også arbeidsplaner. Fylkene som ikke slås sammen trenger ikke
disse møtene.

-

Alternativ 2
Våren 2020 kan det holdes årsmøter i «gamle» fylker, men samlokalisert der det skal
skje sammenslåing. De «gamle årsmøtene» må behandle «historien», dvs årsmelding
og regnskap. Deretter må møtene være felles for valg av nytt styre. Etter denne
modellen må det oppnevnes medlemmer til en felles valgkomité på årsmøtene våren
2019. Valgkomiteen får etter denne modellen mer tid til å forberede valgene. Dette
innebærer ei overgangstid på 3 mnd. der fylkesstyrer ikke er i henhold til lovene. Det
vil også være hensiktsmessig å ta andre saker som peker framover, som f.eks.
arbeidsplan i nytt årsmøte.
Fylkene som ikke slås sammen trenger ikke disse møtene.

-

Alternativ 3
Ordinære årsmøter holdes våren 2020, der det også velges styrer. Styrene kan deretter
komme sammen for å etablere felles styre og velge leder fram til neste årsmøte (2021).
Dette vil være et unntaksår, og formelt ikke i tråd med vedtektene.

10.3. Eiendomsforhold og økonomi
Flere fylkeslag har eierandeler eller er med i ulike organisasjoner og samarbeidsløsninger som
Landbruksselskap, studieforbund, fond, eiendommer, stiftelser, og andre selskap.
Administrasjonen må sette opp en oversikt over dette. Utvalget mener de fleste av disse
forholdene kan videreføres i fellesskap i nye fylker.

10.4. Utvalgets konklusjon - Tidspunkt for sammenslåinger

Forslag
Utvalget mener at gjennomføring og samlokalisering av «gamle» og «nye»
fylkesårsmøter i de sammenslåtte fylkene våren 2020 er mest hensiktsmessig. Her velges
nye styrer i de sammenslåtte fylkeslagene.
Det må være åpning for at fylkeslag som ønsker det, konstituerer ekstraordinære årsmøter
høsten 2019 (i forbindelse med ledermøtene) og velger nytt felles styre da.
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Vedlegg
Vedlegg 1

Ressurser og ansatte
Bondelagets samlede budsjett for 2018 var om lag 156 mill kr. Fordelingen på noen ulike
poster er slik (i mill kr):
Kostnader til årsmøte, styret og representantskap
11.6
Fylkesledere
5.2
Administrasjon sentralt – inkl felleskostnader og diverse prosjekt
59.4
Administrasjon i fylkeslagene
41.3
Drift av fylkeskontor
12.1
Tilbakeføring lokallag – inkl aktivitetsavhengig tilbakeføring
13.0
Opplæring av tillitsvalgte
3.7
I tillegg kommer poster som
9.5
- Bevilgninger
-

Aksjoner

-

Unge bønder-kurs

Antall ansatte fordeler seg slik (2017):
Norges Bondelag
12 ansatte med 9,2 årsverk – samtlige ved hovedkontoret
Bondelagets Servicekontor A/S
106 ansatte med 98,7 årsverk
- Sentralt
53 ansatte med 51 årsverk
-

Fylkene

53 ansatte med 47,7 årsverk

Det er 17 fylkeskontor – med ett felles for begge Agderfylkene. Typisk er antallet tre personer
pr kontor, med organisasjonssjef, og to rådgivere med ulike oppgaver knyttet til kontorhold,
medlemsregister, organisasjonsarbeid, kommunikasjon og faglig arbeid.
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Vedlegg 2 Modeller for tillitsvalgte organ
Utsendinger til fylkeslagas årsmøter
Dagens modell: 1 pr lokallag + 1 pr 100.

Fylker
ØSTFOLD
AKERSHUS
BUSKERUD
HEDMARK
OPPLAND
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK

Sum

Medlemstall 2017

Lokallag
2017

4884
5344
3895
5644
5649
3200
1711
1044
1172
6543
3829
3811
3293
4282
5058
2885
913
412

24
26
21
36
33
18
20
13
15
42
39
47
40
31
39
41
24
8

63572

517

Nye fylker

Medlemstall
Antall
nye fylker lokallag ny
modell

Utsendinger på
fylkesårsmøtet
1/100

Ny modell
utsendinger
1/200

Viken

14123

71

174

105

Innlandet

11293

69

147

88

Vestfold og
Telemark

4911

38

67

46

Agder

2216

28

34

28

Rogaland

6543

42

84

56

Vestland

7640

86

120

94

Møre og Romsdal

3293

40

52

41

Trøndelag

9340

70

128

86

Nordland

2885

41

49

41

Troms og Finnmark

1325

32

35

32

63572

517

890

617

10
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Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte
Dagens: 1/600. Alt 2: 1/750 (runde opp til hele tall)
Fylker

ØSTFOLD
AKERSHUS
BUSKERUD
HEDMARK
OPPLAND
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK

Sum

Medlems- Lokallag
tall 2017
2017

Utsendinger NBårsmøtet

4884
5344
3895
5644
5649
3200
1711
1044
1172
6543
3829
3811
3293
4282
5058
2885
913
412

24
26
21
36
33
18
20
13
15
42
39
47
40
31
39
41
24
8

9
9
7
10
10
6
3
4
3
11
7
7
6
8
9
5
3
3

63572

517

119

Nye fylker

Medlemstall Alternativ 1 Alternativ 2
nye fylker
1/600
1/750
(som i dag)

Viken

14123

24
(max 20?)

19

Innlandet

11293

19

16

Vestfold og
Telemark

4911

9

7

Agder

2216

Rogaland

6543

4
(minst 5?)
11

Vestland

7640

13

11

Møre og Romsdal

3293

6

5

Trøndelag

9340

17

13

Nordland

2885

Troms og Finnmark

1325

5
3
(minst 5?)

4
2
(minst 3?)

111

89

10

34

63572

3
9

Norges Bondelags representantskap
Fylker

ØSTFOLD
AKERSHUS
BUSKERUD
HEDMARK
OPPLAND
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK

Sum

Medlems- Lokallag Medlemmer
tall 2017
2017
rep.skap i
dag
4884
24
1
1
5344
26
1
3895
21
1
5644
36
1
5649
33
1
3200
18
1
1711
20
1
1044
13
1172
15
1
6543
42
1
3829
39
1
3811
47
1
3293
40
4282
5058
2885
913
412

31
39
41
24
8

1
1
1
1
1

63572

517

18

Medlemstall
nye fylker

Alternativ
1/5000

Alternativ
Ant. opprinnelige
fylker

Alternativ
To pr. fylke

Viken

14123

3

3

2

Innlandet

11293

3

2

2

Vestfold og
Telemark

4911

1

2

2

Agder

2216

1

2

2

Rogaland

6543

2

1

2

Vestland

7640

2

2

2

Møre og
Romsdal

3293

1

1

2

Trøndelag

9340

2

2

2

Nordland
Troms og
Finnmark

2885

1

1

2

1325

1

2

2

63572

17

18

20

Nye fylker

10

35

