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Organisasjonsutvalget - innspill fra Oppland og Hedmark 

 Vi viser til brev av 9/1-18 der organisasjonsutvalget ber fylkeslagene om innspill på noen 

spørsmål / problemstillinger. 

 

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag har i felles styremøte den 10. april diskutert 

organisasjonsprosessen. Vi har bl.a. diskutert og ulike modeller for inndeling av 

valgkretser i et nytt fylke, styresammensetning i et nytt fylkeslag, utsendinger til 

fylkesårsmøtet samt representasjon til Representantskapet i Norges Bondelag. 

 

Vi har i denne omgang følgende innspill / tilbakemeldinger til utvalget. 

 

1) Hvilken framtidig organisasjonsmodell vil være mest hensiktsmessig?  

 

Vi mener den mest hensiktsmessige organisasjonsmodellen er å tilpasse 

fylkeslagsstrukturen til den politiske strukturen, altså at Oppland Bondelag og Hedmark 

Bondelag slår seg sammen til ett fylkeslag, Bondelaget Innlandet / Innlandet Bondelag. 

 

2) Hvilke forhold bør vektlegges i organisasjonsutvalgets arbeid?  

 

Vi må vektlegge nærheten til medlemmene og lokallagene. Dagens nærhet og service fra 

og til organisasjonen må opprettholdes med et større fylkeslag. Både medlemmer og 

lokallag må fortsatt kunne kjenne at det er kort vei fra enkeltmedlemmer / lokallag 

gjennom fylkeslag og  til toppen i Bondelaget.  

 

3) Hvilke tilpasninger i Bondelagets tillitsvalgte organer er hensiktsmessig?  

 

Vi må opprettholde maktbalanse i dagens Representantskap. Vi mener det enkleste vil 

være å opprettholde dagens representasjon til tross for endret fylkesstruktur, altså 2 fra 

representanter fra Innlandet, og tilvarende for de andre sammenslåtte fylkene. Det er viktig 

at fylkesbondelagenes representasjon i Representantskapet ikke svekkes.   
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Etter regionreformen blir det større forskjeller i antall medlemmer i fylkeslagene. Vi mener 

dette gir behov for større fleksibilitet i organisasjonen når det gjelder antall medlemmer i 

fylkesstyret og antall medlemmer bak hver årsmøteutsending til fylkesårsmøtet.  

 

Innlandet blir et stort fylkeslag, og vi ser behov for: 

- Et fylkesstyre bestående av minimum 10 medlemmer (inkludert 1. vara og 1 fra BU og 

1 fra BK) 

- En justering av representasjon fra lokallagene i fylkesårsmøtet. Etter dagens vedtekter 

består årsmøtet bl.a. av ledere i lokallag + 1 ekstra utsending for hvert påbegynt 100 

medlemmer. Dette vil gi for stort årsmøte i Innlandet. Vi har diskutert en løsning med 

leder + 1 ekstra for hvert påbegynt 150 medlemmer.  

 

4) Har dere andre forslag eller kommentarer?  

Når det gjelder representasjon fra BU og BK så vil vi utfordre de organisasjonene til å 

starte debatten om fremtidig organisering og gjensidig representasjon. Vi skal ha respekt 

for de ulike organisasjoners valg av geografisk inndeling, og avventer derfor å konkludere 

med hvordan dette evt bør løses.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

  

 

 

 

 

          

 


