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Organisasjonsutvalgets endelige rapport - behandling i fylkeslagene 

  

Regionreform og Bondelagets fylkeslag 

Resultatet av Stortingets behandling av regionreformen er at Norge består av 11 fylker fra 

1. januar 2020. I Norges Bondelag har et eget utvalg nedsatt av styret utredet hvordan 

Norges Bondelag skal forholde seg til reformen. Det vises til høringsbrev av 23. oktober.  

 

Alle fylkeslag har uttalt seg i saken, og sendt grundige høringsuttalelser. 

Organisasjonsutvalget har gått gjennom disse og behandlet saken i tre møter i januar 2019. 

Utvalgets endelige forslag er presentert i vedlagte rapport. 

 

Utvalget opprettholder i hovedsak sine forslag. Videre er det konkludert der utvalget 

opprinnelig lanserte flere alternativer for tillitsvalgte organ. Utvalget har lagt vekt på 

fylkeslagas innspill når det gjelder tidsplanen for gjennomføring av fylkessammenslåinger. 

Et viktig hensyn er nok tid til gode prosesser i fylkeslagene. Utvalget foreslår derfor en 

fleksibel innfasing med siste frist for gjennomføring 1. april 2021. 

 

Prosessen videre har disse elementene: 

- Rapporten med forslag behandles i fylkesårsmøtene.  

- Representantskapet i Norges Bondelag drøfter saken i mars. 

- Styret i Norges Bondelag innstiller i møte den 25. april overfor årsmøtet i Norges 

Bondelag. Forslagene fra styret vil være beslutningsgrunnlag for årsmøtet. 

- Årsmøtet gjør vedtak om forslagene og lovendringer den 6. juni 2019 

 

Organisasjonsutvalgets rapport del II - konklusjoner 

Rapport er grunnlag for videre behandling i organisasjonen.  

 

Konklusjonene og forslagene er samlet i et sammendragskapittel. Rapport del II tar 

utgangspunkt i den første rapporten og innspillene fra fylkene. For hvert punkt er det 

vurderinger og begrunnelserfor standpunktene. Det er i tillegg et kapittel som går nærmere 

inn på det formelle grunnlaget for beslutninger om organisasjonsendringer. 
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I vedlegg til rapporten er det  

- en «veiledning» for fylkeslagene om nødvendige forberedelser og vedtak om må 

gjøres i tillitsvalgte organ 

- utkast til normalinstruks for fylkenes valgkomiteer 

- sammendrag av utvalgets opprinnelige forlag og en skjematisk oversikt over 

fylkenes høringssvar 

 

Fylkeslagene bes om å ta saken opp på sine årsmøter våren 2019 og komme med 

synspunkt og vurderinger på forslagene i rapporten. Svarfrist er 5. april. 

 

 

Forslagene fra utvalget er: 
 

1. Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. 

Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre. 
 

Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye 

fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at 

sammenslåinger skal være gjennomført seinest 1. april 2021. 

 

2. Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for 

vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid. Styret etablerer prosjektet. 

 

3. Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, 

samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer 

til 1 pr 200 medlemmer. Fylkeslagenes årsmøter bestemmer 

tilleggsrepresentasjonen. 

 

4. Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Det velges 3 

varamedlemmer i nummerorden. 
 

Det er valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere.  
 

Fylkesårsmøtet avgjør størrelsen på fylkesstyret og spørsmålet om en eller to 

nestledere. Framtidige endringer må vedtas i to årsmøter etter hverandre. 
 

NBU og NBK velger hver for seg ett medlem med personlig varamedlem til de nye 

fylkesstyrene.   

 

5. I representantskapet møter fylkeslaga med to representanter pr. fylke. Viken (tre 

sammenslåtte fylker) får tre representanter. Dette skal være leder og 1. nestleder og 

en ekstra for Viken. Fylkeslagene får da til sammen 21 representanter.  
 

2020 vil være et overgangsår inntil alle fylker er slått sammen. Sammenslåtte 

fylkeslag kan møte med to representanter i overgangsåret, og Viken tre. 
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6. Representasjon i årsmøtet i Norges Bondelag ut fra medlemstall videreføres med 

1/600 
 

Minimumsrepresentasjonen i sammenslåtte fylker endres til 5. 
 

Ut over dette møter medlemmer i representantskapet i årsmøtet. 

 

7. Det utarbeides en felles mal for instruks for fylkenes valgnemnder. Denne må 

tilpasses i hvert enkelt fylke. Regional representasjon innen fylket må vektlegges i 

instruksen, i tillegg til andre kriterier. Fylkesårsmøtene vedtar denne instruksen.  

 

Denne malen bør ferdigstilles slik at de fylkene som ønsker hurtig sammenslåing 

kan vedta instruks kan vedta på fylkesårsmøtene våren 2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

  

Einar Frogner       Astrid Solberg 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Hordaland Bondelag 

(intern) 

Lars Peter Taule Kokstadflaten 36 5257 KOKSTAD 

Akershus Bondelag 

(intern) 

Vidar Kapelrud Hvamsvegen 696  2165 Hvam 

Østfold Bondelag 

(intern) 

Mina Mjærum 

Johansen 

Løkenveien 4 1811 ASKIM 

Hedmark Bondelag 

(intern) 

Guro Breck Høyvangveien 40 2322 RIDABU 

Oppland Bondelag 

(intern) 

Ola Råbøl Kirkegata 70 2609 

LILLEHAMMER 

Buskerud Bondelag 

(intern) 

Wenche Redzepi Kartverksveien 7 3511 HØNEFOSS 

Vestfold Bondelag 

(intern) 

Elin Røed Gjennestadtunet hus 

85 

3160 STOKKE 

Telemark Bondelag 

(intern) 

Jan Thorsen Landbrukets hus, 

Bøvegen 271 

3810 GVARV 

Agder fylkeskontor 

(intern) 

Finn Aasheim Postboks 298 4663 

KRISTIANSAND 

Rogaland Bondelag 

(intern) 

Olav Sande Boks 278, Sentrum 4002 STAVANGER 

Sogn Og Fjordane 

Bondelag (intern) 

Merete Støfring Hafstadvegen 21 6800 FØRDE 

Møre og Romsdal 

Bondelag (intern) 

Arnar Lyche Fannestrandsveien 

63 

6415 MOLDE 

Sør-Trøndelag 

Bondelag (intern) 

Jon Gisle Vikan Kongensgt. 30 7012 TRONDHEIM 

Nord-Trøndelag 

Bondelag (intern) 

Ailin Wigelius Hamnegata 33 7714 Steinkjer 

Nordland Bondelag 

(intern) 

Geir Jostein Sandmo Postboks 383 Bodø 8001 BODØ 

Troms Bondelag 

(intern) 

Unni Hellebø 

Andreassen 

Nesseveien 2 B 9411 HARSTAD 

Finnmark Bondelag 

(intern) 

Terje Balandin Postboks 1091 9503 ALTA 

 


