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Høringssvar fra Østfold Bondelag på organisasjonsutvalgets rapport 

Østfold Bondelag mottok organisasjonsutvalgets foreløpige rapport og høringsbrev den 23. 

oktober 2018, og sendte disse videre på høring til fylkets lokallag samme dag. I tillegg har 

rapporten vært hovedtema på felles ledermøte med Akershus og Buskerud Bondelag 16.-

17. november. Hele 18 av 24 lokallag i Østfold har latt seg høre, fordelt på 12 innspill (ett 

innspill er et fellesinnspill fra sju lokallag i kommunene Fredrikstad og Hvaler). Østfold 

Bondelag behandlet saken på sitt styremøte 5. desember, og vil med dette gi vårt 

høringssvar. 

 

Østfold fylkeskommune vil bli en del av region Viken fra 1. januar 2020, sammen med 

Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Fylkesmannen i Østfold vil allerede fra 

kommende årsskifte bli en del av det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken. Derimot 

er ikke Stortingets valgdistrikter avgjort. Endelig svar på dette vil ikke komme før 

valglovutvalget avgir sin utredning (NOU) med frist 31. desember 2019, og regjeringas 

forslag til nye distrikter blir behandlet i Stortinget, tidligst 2020. 

 

For Bondelaget sin del vil en sammenslåing av de tre fylkeslaga Østfold, Akershus og 

Buskerud bety et fylkeslag på over 14 000 medlemmer og 71 lokallag. I tillegg vil 

Opplandskommunene Jevnaker og Lunner bli en del av det nye storfylket, med dertil 

tilhørende medlemmer og lokallag. Med dette vil et eventuelt nytt Viken Bondelag bli det 

største fylkeslaget i Norges Bondelag. 

 

 

Pkt. 1 og 2 Forholdet til de nye fylkene 

Østfold er i dag et kompakt fylke med korte geografiske avstander. Dette har gitt 

medlemmer, lokallag, tillitsvalgte og ansatte store muligheter til hyppig fysisk kontakt på 

forskjellige møtearenaer. I tillegg til de «obligatoriske» møtene, som fylkesårsmøte, 

ledermøte og regionmøte, samles lokallaga på fylkesplan også i mai, i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene, og i september. Styremedlemmene samler «sine» lokallag i sin 

region (mellom tre og sju lag per styremedlem) to til fire ganger i året, i tillegg til 

telefonisk kontakt. 
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Veien til fylkeskontoret er heller ikke avskrekkende lang, og kontoret har i snitt besøk av 

minst ett lokallag i uka. Ved besøk av lokallag og deres tillitsvalgte, tar administrasjonen 

gjerne en prat for å høre hvordan det går i laget, og vi løser små og store utfordringer på 

stedet. 

 

Som nevnt har hele 18 lokallag latt seg høre i denne prosessen. Samtlige peker på at 

nærhet, lokalt engasjement og frammøte på møter og arrangementer er viktige faktorer ved 

deres valg av modell. Frykten for større avstand mellom det enkelte medlem og lokallaga, 

samt at tillitsvervene lokalt og regionalt blir tyngre og mer arbeidskrevende, er også noe 

som går igjen i svarene. I tillegg peker flere på at det er store forskjeller på produksjonene i 

Østfold kontra fjellbygdene i Buskerud, og ser det som utfordrende å fremme begges syn 

uten at det undergraver muligheten til å kommunisere Østfoldbondens muligheter og 

utfordringer. Flere undrer også på om det er riktig at Norges Bondelag skal sette seg i 

førersetet for å tilpasse seg resultatet av regionreformen, spesielt fordi man er usikre på om 

vi har den endelige fasiten for Viken. Hele 2/3 av laga peker på modell 2, 

«Samarbeidsorgan mellom fylker», som den foretrukne modellen, mens fire av lokallaga 

peker på modell 1 og to er delt i synet på valg av modell. 

 

Organisasjonsutvalget prioriterer næringspolitikk, og at det tales med én stemme, tyngre 

enn organisatorisk arbeid, og peker derfor på modell 1. Østfold Bondelag støtter derimot 

flertallet av sine lokallag, og mener modell 2 i størst mulig grad ivaretar den korte 

avstanden mellom fylkeslag og lokallag, både politisk og organisatorisk. Spesielt synes 

Østfold Bondelag at det er viktig å ikke gjøre store endringer før regionreformen er 

endelig landa, og Stortinget har avgjort sine valgdistrikter. 

 

For Viken sin del kan det tenkes at det ender med to valgdistrikter, ett øst for og ett vest for 

Oslofjorden, og da er det unaturlig at Norges Bondelag legger opp til at ett fylkeslag skal 

følge opp to Stortingsbenker. Dersom Norges Bondelag likevel mener at Østfold Bondelag 

skal bli en del av Viken Bondelag, mener Østfold Bondelag at det er avgjørende at 

kontorene opprettholdes i dagens tre fylker, for å sikre nærhet til lokallaga. 

 

Det problematiseres i utvalgets notat om at et samarbeidsorgan blir ressurskrevende og at 

beslutninger tas i lukkede rom. Østfold Bondelag mener at dette er løsbart, ved at 

samarbeidsorganet utgår fra fylkesstyrene i de sammenslåtte fylkene (for eksempel at 

fylkene blir representert ved fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef), og at dette 

vedtektsfestes i Norges Bondelags lover. Arbeidet til samarbeidsorganet kan forenkles 

betydelig ved å ta i bruk ny informasjonsteknologi. 

 

 

Pkt. 3 Antall medlemmer i fylkesstyrene 

Med modell 2 ser Østfold Bondelag for seg at dagens modell, med fem faste 

styremedlemmer og ett møtende varamedlem, videreføres. 

 

Hvis modell 1 velges for hele landet bør det åpnes for at antall fylkesstyremedlemmer kan 

variere mellom dagens fem til minst elleve faste styremedlemmer for de sammenslåtte 

fylkeslaga. Det er viktig at Viken Bondelag får stort nok mannskap til å følge opp både de 

næringspolitiske spørsmålene, påvirkningsarbeidet, men ikke minst de over 70 lokallaga. 

Med elleve faste representanter blir det likevel en reduksjon på fire faste og muligens to 
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møtende varaer (avhengig av hvor mange møtende varaer man velger) i forhold til dagens 

situasjon. Dette er en betydelig reduksjon, men styrets størrelse må også veies opp mot dets 

evne til å møtes og gjøre beslutninger. 

 

Østfold Bondelag mener at det er viktig at fylkeslederen også skal ha mulighet til å være 

aktiv bonde, og mener at styret må få to aktive nestledere i de sammenslåtte fylkene, for å 

avlaste lederen. 

 

 

Pkt. 4 Lokallagenes representasjon i fylkenes årsmøter 

Østfold Bondelag mener at man ved valg av modell 2 kan fortsette med dagens ordning 

med én utsending per lokallag pluss én utsending for hver påbegynte nye 100 medlemmer. 

 

Hvis modell 1 velges vil en slik brøk bety at Viken Bondelag vil få hele 174 

årsmøteutsendinger, noe som vil begrense antall steder årsmøtet kan avholdes. Østfold 

Bondelag mener likevel at modellen bør videreføres som i dag (alternativ 1) for å sikre 

lokallagas medvirkningsmuligheter. Man bør heller evaluere etter noen år, og gjøre om på 

brøken, hvis årsmøtet viser seg å bli for stort. Uansett bør ikke modeller som straffer store 

lag velges. 

 

 

Pkt. 5 Sammensetning av representantskapet og årsmøtet i Norges Bondelag 

Representantskapet 

Østfold Bondelag støtter alternativ 1 der sammenslåtte fylkeslag får samme representasjon 

som dagens fylker, uavhengig om det er modell 1 (sammenslåing) eller 2 

(samarbeidsorgan) som velges. Med dette alternativet vil Viken-fylkene få tre 

representanter, som i dag. Alternativ 2 vil derimot føre til en reduksjon av antall 

representanter for Viken sin del, og Østfold Bondelag finner det uakseptabelt at Viken bare 

skal kunne møte med to representanter, på lik linje med de fylkene som ikke har blitt slått 

sammen, og som har et betydelig lavere antall medlemmer bak seg.  

 

Årsmøtet 

Når det gjelder fylkenes representasjon på Norges Bondelags årsmøte støtter Østfold 

Bondelag organisasjonsutvalget i at det kun skal gjøres mindre endringer, og at 

sammenslåtte fylker får øke sitt minimumsantall fra tre til fem årsmøteutsendinger. 

Derimot er Østfold Bondelag sterkt kritiske til at det settes noe øvre tak på antall 

utsendinger. Med et tak på for eksempel 20 utsendinger, vil viken-fylkene miste fire 

utsendinger i forhold til i dag. 

 

 

Pkt. 6 Tidsplan for iverksetting 

Hvis modell 1 velges finner Østfold Bondelag det unaturlig å gjennomføre endringer før 

regionreformen og Stortingets valgdistrikter har blitt endelig vedtatt for Viken sin del. Det 

betyr at vi ser for oss å åpne for differensierte tidsløp for de ulike fylkene. Det betyr at 

fylkeslag som er modne for en sammenslåing bør få anledning til å gjøre dette på et 

ekstraordinært fylkesårsmøte høsten 2019, mens det for Viken sin del kan bety at en 

eventuell sammenslåing ikke bør gjøres før Stortinget har gjort vedtak om sine 
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valgdistrikter. Det kan bety at et slikt vedtak må utsettes til Viken-fylkenes årsmøter i 

2022. 

 

 

Vi ønsker organisasjonsutvalget lykke til med sluttføringen av sin rapport, og håper våre 

innspill blir tatt til følge. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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1. Innledning 

Bakgrunn 

Stortinget har vedtatt (juni 2017) ny inndeling av fylkene i Norge. 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, Agder, Vestland, Trøndelag og Troms og 

Finnmark. Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland, samt Oslo består som egne fylker. 

Forslag om å endre eller stoppe prosessen har siden vært oppe i Stortinget, men nådde ikke 

fram. Det er nå prosesser i gang for å iverksette sammenslåinga i alle de nye fylkene. Fra 

1.1.2019 er fylkesmannsembetene endret. 

Norges Bondelag har satt i gang en prosess med organisasjonsmessig tilpassing til nye 

regional struktur. Organisasjonsutvalget la fram foreløpig rapport den 23. oktober 2018 som 

grunnlag for høring i fylkeslagene. Hovedkonklusjonene i rapporten er vedlagt (vedlegg s 22) 

 

Videre behandling 

Denne høringen er grunnlag for Organisasjonsutvalgets rapport del II, som presenteres her. 

Videre saksgang er lagt opp til 

- Orientering i styremøte i februar 

- Behandling av forslagene fra utvalget i fylkeslagenes årsmøter. Behandlingen 

innebærer at fylkeslagene inviteres til å uttale seg om sammenslåing og de øvrige 

forslagene. Forslag til lovendringer vil også bli presentert. 

- Drøfting i representantskapet i mars 

- Styrets innstilling til årsmøtet om endringer i organisasjonen og nødvendige 

lovendringer. Utvalgsrapporten, fylkeslagenes behandling og drøftinga i 

representantskapet vil være hovedgrunnlaget for styrets behandling. 

- Årsmøtebehandling. Årsmøteutsendingene må ta endelig stilling til styrets forslag og 

nødvendige lovendringer som følge av forslagene. 
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2. Sammendrag – forslag 

1. Norges Bondelag etablerer en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, 

med ett fylkesbondelag innenfor fylkene. 
 

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. 

 

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 på fylkesårsmøtene våren 2019. 
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3. Fylkeslagene høringssvar på foreløpig rapport 

Fylkeslagene avgjorde sjøl hvordan lokallagene skulle bli involvert og rapporten er gjort 

tilgjengelig for lokallagene. Mange lokallag har gitt uttalelse om saken, eller deltatt i 

prosesser på fylkeslagenes ledermøter. Samtlige fylkeslag har avgitt høringssvar. Svarene er 

grundige og drøfter problemer, løsninger og nye muligheter på en konstruktiv måte. 

 

3.1. Organisasjonsmodell 

Følge ny fylkesinndeling og med ett fylkesstyre 

Akershus 

Buskerud 

Hedmark  

Oppland 

Vestfold  

Aust-Agder 

Vest-Agder 

Rogaland 

Hordaland 

Møre og Romsdal 

Sør-Trøndelag 

Nord-Trøndelag 

Nordland 

Troms 

 

Som nå og med felles overbygging 

Østfold 

Telemark 

Sogn og Fjordane 

Finnmark 

 

Dermed har fylkeslagene i de nye fylkene Finnmark og Troms, Vestland, Vestfold og 

Telemark og Viken ulik konklusjon på framtidig modell.  

 

Trøndelag, Innlandet og Agder har gått inn for samme modell. 

De fylkene som ikke sjøl endres, går inn for modell 1 

 

 

3.2. Tidspunkt for eventuelt sammenslåing 

Mange fylker peker på at det kan være behov for å bruke mer tid på prosessen.  

Trøndelag har behov for rask prosess  - Trøndelag er allerede sammenslått 

- Østfold (dersom sammenslåing skjer) og Akershus og Vestfold peker på 2025 da nye 

valgdistrikter til Stortinget vil være etablert 

- Mange peker på at dette må tilpasses i hvert enkelt fylke ut fra hvor langt prosessene 

har kommet. Hvordan valgnemndsarbeidet skal foregå blir problematisert av flere 

- Fylker som går inn for modell 2 tenker seg at en vil forsøke seg med dette først og se 

hvordan det går. Motsatt rekkefølge er langt vanskeligere. 

 

3.3. Tillitsvalgte organ 

Fylkesårsmøtene 

- 11 fylker går inn for tanken om fleksibilitet – dvs adgang for et fylkeslag til å 

bestemme en annen nøkkel (innenfor intervallet 1/50-1/200) 
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- Ett fylke mener NB-styret skal kunne åpne for andre nøkler 

- Seks fylker vil videreføre 1/100 (som i dag) 

Flere av disse mener en bør ta utgangspunkt 1/100, men se hvordan møtene blir og eventuelt 

justere seinere 

 

Fylkesstyrer 

Modell 1 - sammenslåing 

De fylkene som går for sammenslåing vil utvide fylkesstyrene – ulike modeller for dette 

diskuteres 

- Leder og to nestledere, evt en nestleder med betydelig utvidede oppgaver 

- Utvide antall styremedlemmer – flere varianter, med de fleste nevner inntil 9 som et 

tall. Viken (med tre fylker) mener det fort kan bli for lite  

- Etablere fast opplegg for AU, dvs leder og nestledere, evt m org.sjef som fast møtende 

- Nok økonomiske ressurser til nye, større styrer 

- Bruke ny teknologi for møter (Skype/video, nettløsninger for saksdokumenter,osv) 

- Ett fylke (Nordland) mener at fylkesstyrene bør kunne utvides også i de fylkene som 

ikke slås sammen 

 

Modell 2 – dagens struktur 

De fylkene som vil beholde dagens modell går inn for å videreføre styremodellen slik den er 

nå, dvs 5 medlemmer. Disse støtter vedtektsfesting av felles overbygning, eventuelt felles AU 

med fastere rammer.  

 

Norges Bondelags årsmøte 

- Fortsatt antall utsendinger pr fylke etter medlemstall. 

- De fleste vil videreføre 1 utsending pr 600 medlemmer som i dag 

- Møre og Romsdal – vurdere å endre til 1/700 evt 1/750, eller sette et maksimumstall 

De fleste slutter seg til forslaget om minimum 5 utsendinger for sammenslåtte fylker.  

Finnmark og Aust-Agder ønsker 6 

 

Representantskapet 

Mange opptatt av at Bondelaget skal ha «flertall».  

Fylkene fordeler seg på  

- Sju fylker vil ha 1 pr dagens fylker, dvs samlet 18 (deriblant alle Viken-fylkene) 

- Ni fylker vil ha 2 pr fylke, dvs 10 x2 = 20 

- Ett fylke mener ny org.modell må være utgangspunktet og mest framtidsrettet 

(S.Trøndelag) 

- Ett fylke vil ha en pr fylke og tillegg ut fra medlemstall (faktor ikke spesifisert) 

 

Styret i Norges Bondelag 

Få som mener noe – de som har kommentar støtter utvalget 

 

3.4. Andre kommentarer og forslag 

Alle peker på betydningen av medlems- og lokallagskontakt med sammenslåtte fylker. Dette 

går både på geografi/regioner innen fylket og produsentmiljøer. Tiltak for å sikre dette 

diskuteres av mange fylker, f.eks 
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- Større bruk av regionmøter (flere ganger i året). Møtegodtgjørelse må diskuteres.  

- Etablering av regioner innen fylke, som kan kombineres med fadderordninger 

- Vurdere å bruke fagutvalg mer – sikre kontakt til produsentmiljøer. 

- Større ressurser til å følge opp lokallagene. Eventuelt frigjorte ressurser samlet sett 

gjennom færre fylkesstyrer bør bruke oppfølging av lokallag. 

- Nestleder(e) må få flere oppgaver, bl.a for å følge opp lokallag 

- Utvidelse av fylkesstyrer med «krav» om regional representasjon. Også mtp valg av 

nestledere 

- Bonde og tillitsvalgt. Ikke utelukke noen fra verv ut fra drifts- og familiesituasjon 

- God forankring krever mer tid 

- Stortingsvalgkretser avgjørende – avvente denne prosessen 

- Økonomisk konsekvens utredes, ressursfordeling mellom tre org.ledd 

- Organisering av fylkeskontor og ansatte må få økt oppmerksomhet nå. Viktig 

ledelsesoppgave. Mange mener at dagens struktur på fylkeskontor bør videreføres, og 

at dette vil delvis imøtekomme bekymring for medlemsarbeidet. 

- Det tar tid å bygge ny organisasjonskultur i nytt fylke. Vi er ikke alltid så like som en 

skulle tro.  
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4. Utvalgets endelige forslag 

Med utgangspunkt i vurderinger i foreløpig rapport av 23. oktober 2018, fylkeslagenes 

høringer høsten 2018 og videre diskusjoner i utvalget i januar 2019, fremmes med dette 

forslag til ny organisering av Bondelagets fylkeslag.  

 

4.1. Valg av modell for framtidig organisering av Norges Bondelags fylkeslag 

Vurdering og begrunnelse 

I fire nye fylker har våre fylkeslag landet på ulik konklusjon, der det ene av to fylker som skal 

slås sammen ikke ønsker dette. Det i seg sjøl er en utfordring. Disse fylkene vektlegger det 

organisatoriske sterkt, og mener at felles næringspolitisk arbeid vil kunne ivaretas bedre 

gjennom et samarbeidsorgan. Det pekes også på behov for å bruke mer tid, også fra fylker 

som går inn for sammenslutning. Det behov for å avklare flere forhold knyttet til ny struktur. 

 

Utvalget konstaterer at fylkessammenslåing er et faktum og nye strukturer allerede er etablert 

i f.eks Trøndelag, mens en så vidt har begynt arbeidet i Troms og Finnmark. Utvalget ser det 

som nødvendig å bruke mer tid på prosessen i flere fylker. 

 

Utvalget opprettholder samordning av næringspolitisk arbeid opp mot landets politiske og 

administrative strukturer som en tung begrunnelse for å følge ny inndeling av fylkene.  

 

- Den regionale stat, som landbruket i første rekke møter gjennom fylkesmannen og 

tilsyn, er endret fra 1.1.2019.  Også direktorater og statlige etater har en regional 

organisering på tvers av «gamle» fylker. Dette innebærer at Bondelaget må opptre 

samlet overfor disse organene.  

 

- Fylkeskommunene vil være sammenslått fra 1. januar 2020, mindre enn ett år fram i 

tid. Det betyr at det lages felles planer og strategier på en rekke felt som angår 

landbruket i de nye regionene. 

 

- Stortingets valgkretser er ikke avklart. Eventuelle nye kretser vil først være gjeldende 

fra valget i 2025. Utvalget mener mulighetene for å påvirke partienes politikk og 

kontakt til Stortingsrepresentantene kan ivaretas godt fra sammenslåtte fylkeslag. 

 

Utvalget opprettholder bekymringen for funksjonen til et felles samordningsorgan eller AU 

(Mod. 2). Fylkesstyret blir lett et mindre interessant organ å sitte i, beslutninger flyttes ut fra 

valgte organ. Mange tunge prosesser går i de nye fylkene. Bondelaget må møte disse samlet 

gjennom demokratisk valgte styrer. 

 

Utvalget deler bekymringen for utfordringer i organisasjonsarbeidet mht til store avstander og 

mange lokallag og medlemmer i nye fylker. Det vil være nødvendig å gjøre et grundig arbeid 

med å etablere nye møtearenaer, bruk av ny kommunikasjonsteknologi, oppfølging av 

lokallag, opplæring av tillitsvalgte og ansvar for organisasjonsarbeid, osv. Forholdet til 

dagens fylkesadministrasjon er av stor betydning for lokallag og medlemmer, bl.a ut fra at 

administrasjonen kjenner forholdene i fylkene, og at de er lokallagenes primære 

administrative ledd. 
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Utvalget ser de spesielle utfordringene i Troms og Finnmark med svært store avstander, 

ulkeheter i landbrukets struktur og ulike medlemstall i fylkeslagene. Slike forhold kan være 

problematisk for god samordning og medlemsdemokrati, også i andre fylker.  

 

Utvalget ser behov for å sikre god nok representasjon fra fylker med færre medlemmer og at 

de tillitsvalgte organ får en balansert sammensetning. Utvalget mener at det er riktig å ta 

spesielle hensyn når det gjelder sammensetning av nytt fylkesstyre og representasjon i 

representantskapet og Bondelagets årsmøte. Viken med tre tidligere fylker, et stort antall 

medlemmer og lokallag og store ulikheter i naturgitte forhold for landbruk må også vurderes 

nøye mht til representasjon i tillitsvalgte organ.  

 

Valgnemndenes arbeid og gjennomføring av valg på fylkesårsmøtene er viktige element i å 

sikre dette framover. Utvalget mener det er mulig å sikre medlemsdemokratiet og videreføre 

en god balanse gjennom de foreslåtte endringene. 

 

 

Forslag 
Norges Bondelag etablerer en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, med ett 

fylkesbondelag innenfor fylkene. 

 

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.  

 

Veiledning til fylkeslagene for nødvendig forberedende prosesser og vedtak i fylkesstyrer og 

årsmøter er utarbeidet. (Se vedlegg s 19) 

 

 

4.2. Vitalisering av lokallagsarbeidet 

Innenfor ny struktur må samhandlingen mellom lokallag og fylkeslag sikres. For å vitalisere 

og styrke lokallagsarbeidet er det viktig at lokallaga har minst like god kontakt med 

fylkesstyret og fylkeskontor som i dag. Veien til toppen må oppleves som kort. Det må 

arbeides med kartlegging og evaluering av dagnes arbeidsmåter, fornying av arbeidet i fylkes- 

og lokallag og støtte og ressurser til lokallaga og organisasjonsarbeidet generelt. 

 

Det bør settes i gang et eget arbeid, som tar utgangspunkt i den pågående satsinga på 

opplærings av nye tillitsvalgte. Denne satsinga må legge betydelig vekt på 

organisasjonsarbeidet. 

 

Arbeidet bør videre inkludere 

- Kartlegging av møtearenaer og oppfølingskanaler mellom fylke- og lokallag 

 regionmøter og andre kontaktmøter mellom fylkes- og lokallag 

 fadderordninger,  

 fagutvalg, andre kontaktmøter 

- Organisasjonsoppfølging fra fylkesstyre og fylkeskontor 

 Nestleder med særlige oppgaver 

 Medarbeidere med organisasjonsansvar 

- Nye tiltak som kan vitalisere lokallagsarbeidet 
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 Idébank for lokallagsarbeid 

 Praktisk hjelp til organisatoriske og politiske oppgaver 

- Ta i bruk forbedret kommunikasjonsteknologi – «møteplasser på nett» 

 

Dette arbeidet bør være en tydelig satsing, forankret i styret. Utviklingsarbeidet og 

gjennomføring må involvere fylkeslagene. Organisasjonsavdelingen må ha et ansvar for å 

drive prosessen 

 

Forslag 
Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering 

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

 

 

4.3. Fylkesårsmøtene 

Vurdering og begrunnelse 

Prinsippet om at alle lokallag skal være representert på fylkeslagets årsmøte står sterkt. Det 

blir stor variasjon i de nye fylkenes medlemstall. Noen årsmøter kan bli uhensiktsmessig 

store. Dette betinger en fleksibilitet i tilleggsrepresentasjonen. Fylkeslagene bør vurdere dette 

ut fra forhold i fylket, et eventuelt justere antallet etter noen tid. 

 

Forslag 
Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt 

tilleggsrepresentasjon på utsendinger ut fra medlemstallet. Tilleggsrepresentasjonen er i 

intervallet 1 pr 50 påbegynte medlemmer til 1 pr påbegynte 200 medlemmer. 

 

Fylkeslagenes årsmøter bestemmer tilleggsrepresentasjonen. 

 

 

4.4. Antall medlemmer i fylkesstyrene 

Vurdering og begrunnelse 

Det kan være behov for å utvide fylkesstyrene i de nye fylkene. De trenger økt kapasitet og 

arbeidsdeling for å ivareta store avstander og stor medlemsmasse, mer arbeid med 

næringspolitikk, god oppfølging av lokallag og tett kontakt mellom ledd i organisasjonen. 

Større fylkesstyrer i de nye fylkene kan også sikre at alle områder og flere produksjonstyper 

blir representerte i styret. Det kan betinge forskjell på størrelsen i fylkesstyrer, ut fra 

geografiske og arbeidsmessige behov. Fylkesårsmøtet bør bestemme fylkeslagets størrelse 

innenfor rammene. Det bør legges skranker på hvor enkelt det skal være endre tallet for å 

unngå situasjonsbetinget tilpasning ved f.eks valg. 

 

Fylkesleder bør også kunne være aktiv bonde. Dette gir en bedre plattform for å representere 

medlemmene. Med ytterligere oppgaver i nye fylker blir det nødvendig å vurdere flere 

oppgaver til nestleder og andre i styret. Det er nødvendig å legge til rette for god 

arbeidsdeling også for å sikre rekruttering av tillitsvalgte. Nestleder eller medlemmer i 

fylkesstyret må har organisasjonsarbeidet som et særlig ansvarsområde. 

 

En løsning med to nestledere kan være hensiktsmessig for å sikre god geografisk 

representasjon på sentrale verv, og at ledervalget skjer på et «friere» grunnlag. 
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Spørsmålet om personlig varamedlemmer er reist, bl.a for å sikre representasjon for (fjell-) 

regioner eller produsentgrupper til en hver tid. Utvalget ser det som en fordel for kontinuitet 

og helhetstenking at varamedlemmer i nummerorden videreføres. Utvalget legger til grunn at 

valgkomitéinstruksen ivaretar slike hensyn. 

 

Bruk av fagutvalg for å sikre god kontakt til aktuelle produksjonsmiljø i fylket kan være en 

aktuell tilpasning. 

 

Kapasitet og kompetanse blir viktig. Det må legges vekt på systematisk tilbud om 

kompetanseutvikling for fylkesstyremedlemmer. 

 

 

Forslag 
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.   

 

 

4.5. Representantskapet i Norges Bondelag 

Vurdering og begrunnelse 

Fylkeslagene oppfatter representantskapet som et viktig organ for Bondelagets 

politikkutforming. «Maktbalanse» mellom Bondelagets organer (styret/fylkene) og internt i 

landbruket ellers (Bondelaget/samvirke) blir vektlagt når fylkene ønsker å sikre et flertall i 

representantskapet. 

 

Å ivareta fylkene kan skje gjennom at de får to representanter (evt tre for Viken). De 

bestående fylkene får da utvidet representasjon (Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland), 

to av disse har relativt lavt medlemstall. Samlet øker antallet fra fylkene med tre. Denne 

modellen tar i større grad utgangspunkt i framtidig organisering av Bondelaget.  

 

Det er også en fordel om flere fra et fylke har tatt del i representantskapets diskusjoner og 

vurderinger. Balanseforholdet mellom fylkene blir imidlertid endret.  

 

 

Forslag 
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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4.6. Norges Bondelags årsmøte 

Vurdering og begrunnelse 

Årsmøterepresentasjon ut fra medlemstall bør videreføres. For å opprettholde balansen 

mellom de minste og de største fylkene, bør minimumstallet for sammenslåtte fylker  

settes til 5. 

 

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og en viktig begivenhet i Bondelagsåret. 

Evalueringer viser god score og møtet regnes som en betydelig motivasjon og inspirasjon for 

mange utsendinger. Utvalget vurderer den samlede størrelse med om lag 170 

stemmeberettigede som hensiktsmessig. 

 

Forslag 
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.  

 

 

4.7. Instruks for fylkenes valgnemnder 

Mange fylker ønsker avklaring i hvordan nye fylkesstyrer skal velges. Det pekes på behov for 

klar instruks til fylkenes valgkomiteer, spesielt med tanke på god geografisk representasjon 

fra alle deler av de opprinnelige fylkene. Det ønsker videre avklaring i hvilke økonomiske 

rammer fylkesleder, nestledere og styremedlemmer vil få. 

 

Forslag 
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 på fylkesårsmøtene våren 2019. 

 

Forslag til normalinstruks for fylkeslagenes valgnemnder er utarbeidet (vedlegg s 21) 
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5. Mer om gjennomføring av sammenslåing 

5.1. Årsmøtevedtak og Bondelagets lover 

Norges Bondelags lover angir hvordan virksomheten er organisert. § 4 , fjerde ledd sier at: … 

« De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag», og sjuende ledd: 

Fylkeslag og lokale bondelag er arbeidsorganer i Norges Bondelag, og skal arbeide i 

samsvar med disse lover og vedtak gjort i medhold av dem. Fylkes- og lokallagenes 

ansvarsområder er fastlagt ved disse lover (jfr § 16 og §21)  

Fylkeslagene er etter dette ikke eget rettssubjekt. De har heller ikke eget 

organisasjonsnummer. Spørsmålet om sammenslåing av fylkeslag er derfor et spørsmål om 

hvordan virksomheten skal organiseres. Dette blir fastlagt gjennom vedtektene.  Spørsmålet 

om eksisterende fylkeslag eventuelt skal oppløses forut for etablering av nytt fylkeslag synes 

derfor ikke relevant, ut fra at de ikke er egne rettssubjekt. Det ville da heller ikke være noe å 

slå sammen. 

I 2017 kom det inn et tillegg (femte ledd) i paragrafen som åpner opp for at 

Trøndelagsfylkene kunne fortsette som separate lag, sjøl om Trøndelag fylke ble etablert fra 

1.1.2018. («Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges Bondelag 

fortsette som selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i Norges 

Bondelag.»)  Trøndelagsfylkene søkte i hht dette om å slå seg sammen, og dette ble innvilget i 

desember 2017. Disse fylkene ønsker nå å slå seg sammen.  

Dermed åpner vedtektene (§4) slik de er i dag for en uensartet tilpasning til ny fylkesstruktur. 

Det betyr at bondelagene i Trøndelag kan slutte seg sammen når de måtte ønske. De øvrige 

fylkeslagene som ønsker å slå seg sammen, kan gjøre det uten lovendring (på dette punktet) 

fra 1.1.2020, da det legges opp til at alle fylkessammenslåinger er gjennomført. De 

fylkeslagene som ikke ønsker sammenslåing, kan etter vedtektene, søke styret i Norges 

Bondelag å fortsette som før. 

Målet med den pågående prosessen er å finne fram til en ny hensiktsmessig struktur for 

Norges Bondelag tilpasset den politiske og forvaltningsmessige strukturen i Norge. Det legges 

derfor opp til at prosessen fører fram til vedtak i årsmøtet som uttrykker klart hvordan ny 

struktur skal være, og at denne skal være gjennomgående. I tillegg må det gjøres endringer i 

lovene som er tilpasset dette. Dette kan innebære å fjerne tillegget i §4 fra 2017. Det et uttrykt 

mål å oppnå brei enighet om ny struktur.  

Det er lagt opp til at alle fylkesårsmøtene våren 2019 behandler forslaget om sammenslåing 

som grunnlag for beslutning i Norges Bondelags årsmøte 2019, som også fastsetter 

vedtektene. Endringer og ny organisering vil være langt bedre forankret dersom fylkeslagene 

seinere i tillegg sjøl gjør egne vedtak om sammenslåing på (ekstraordinære) årsmøter der nytt 

fylkesstyre skal velges. Det vil videre være spørsmål knyttet til ny organisering som det vil 

være opp til fylkeslagene å avgjøre. Dette dreier seg i første rekke om størrelsen på 

fylkesstyret, valgnemndsarbeidet i fylkene og nøkkel for utsendinger til fylkesårsmøtet. I 

tillegg vil de sjøl fastlegge organisatoriske rutiner for det nye fylkeslaget.  
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5.2. Eiendommer og verdier 

Bondelaget har felles organisasjonsnummer og sånn sett en felles økonomi i både sentral- 

fylkes- og lokalledd. Eventuelle eiendommer og verdier som fylkene måtte ha fra før, går inn i 

nytt fylkeslag. Det kan imidlertid være klausuler som bør sjekkes ut. Det bør legge opp til en 

prosess der dette blir kartlagt i samarbeid med fylkeslagene.  

 

 

 

6. Endringer i administrasjonen 

Forslagene vil innebære endringer i administrasjonen på fylkesplan, og vil berøre mange 

ansatte. Dette har ikke vært en del av utvalgets mandat. 

Generalsekretæren har ansvaret for organisering av de ansatte i organisasjonen, og leder 

arbeidet med endringer i administrasjonen. Utgangspunktet for prosessen har vært at ingen 

skal miste jobben som konsekvens av prosessen, og at samlet ressursbruk på fylkesleddet 

opprettholdes. 

Det er nedsatt ei egen arbeidsgruppe med de ansattes organisasjoner som følger arbeidet med 

organisering av de ansatte. Lokalisering av fylkeskontor vil skje i samråd med fylkesstyrene. 
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7. Endring av Norges Bondelags lover 

Endringene i punkt krever tilpasninger i Norges Bondelags lover §§ 4, 9, 11, 19 og 20. Ny 

lovtekst er utarbeidet. Det er styret som må fremme dette for Norges Bondelags årsmøte 2019. 

 

7.1. Modell 1 – full tilpasning 
Utvalgets hovedkonklusjon er å endre fylkeslagenes organisering etter modell 1, dvs full 

tilpasning til nye fylker. En konsekvens av å gjennomføre disse endringene er at vedtektene 

må endres på flere punkt.  

§4 Organisasjon 

……… 

Fjerde ledd: 

De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag 

Som følge av modell 1, foreslås denne paragrafen videreført 

 

Femte ledd; 

Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges Bondelag fortsette som 

selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i Norges Bondelag. 

 

Denne formuleringen vil være uaktuell dersom lik organisering gjennomføres for alle fylker. 

(Dersom det skal gis unntak for Troms/Finnmark og Viken – ref. foreløpige forslag – kan den 

stå og gi åpning for dispensasjon gitt av styret) 

Dette punktet foreslås tatt ut ved årsmøtet 2021. 

 

§9c, 1 om årsmøtets sammensetning 

Årsmøtet er sammensatt av: 

Utsendinger valgt på fylkesbondelagenes årsmøter…..  

 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger. 

Dette punktet foreslås å endret til  

…… Hvert fylkeslag skal ha minst 5 utsendinger 

 

§9 i) 9 Valgnemnda 

Bestemmelsen om antall i valgnemnda er foreslått opprettholdt, men valgkretsene foreslått 

endret. Årsmøtet fastsetter instruks. Dette må fremmes som egen sak for årsmøtet. 
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§11 c) om Representantskapets sammensetning 

Norges Bondelags representantskap er sammensatt av: 

1. Ordfører og varaordfører. 

2. Styret i Norges Bondelag. 

3. Lederne i fylkesbondelagene. 

4. Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag. 

5. Ett medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. 

6. 16 medlemmer valgt av følgende organisasjoner….. 

 

Utvalget foreslår to representanter for hvert fylkesbondelag. Pkt 3 foreslås endret til: 

Norges Bondelags representantskap er sammensatt av: 

1. Ordfører og varaordfører. 

2. Styret i Norges Bondelag. 

3. To representanter for hvert fylkesbondelag (leder og 1. nestleder) og tre for Viken 

Bondelag 

4. Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag. 

5. Ett medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. 

6. 16 medlemmer valgt av følgende organisasjoner….. 

 

Siste ledd lyder i dag: 

For fylkeslederne er nestlederne i fylkesbondelagene varamedlemmer. 

Dette punktet foreslås å endres til 

Fylkesbondelagene velger varamedlemmer i nummerorden for sine medlemmer i 

representantskapet. 

 

§19. Årsmøte i fylkeslaget 

a) Årsmøtet er sammensatt av 

1. Lederen i de lokale bondelagene. I tillegg velger lokallag med over 100 medlemmer 

1 utsending for hvert påbegynte 100 medlemmer. 101-200 gir 1, 201-300  gir 2, 

osv. 

 

Det er ønske om større fleksibilitet for å tilpasse årsmøtene til fylkeslagets medlemstall og 

antall lokallag. 

 

Punktet foreslås endret til 

a) Årsmøtet er sammensatt av 

1. Lederen i de lokale bondelagene. 

I tillegg er lokallagenes representasjon i årsmøtet i intervallet 1 pr 50 påbegynte 

medlemmer til 1 pr påbegynte 200 medlemmer. 
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b) Årsmøtet skal 

… 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 styremedlemmer for 2 år om gangen og 

3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år. Årsmøte velger så nestleder med 1 års 

funksjonstid blant de valgte styremedlemmer 

For sammenslåtte fylker er det aktuelt å utvide fylkesstyrene, mens for de bestående fylker 

anses styrets størrelse passe. Videre er det aktuelt å gjøre representasjon fra NBU og NBK 

mer fleksibelt for å tilpasse til deres organisering. 

Videre bør det vurderes å endre rekkefølgen på valg, dvs valg av nestledere blir et sjølstendig 

valg, mer på linje med valg av leder. Dette bør være en konsekvens av flere funksjoner til 

nestleder, særlig i de sammenslåtte fylker 

Punktet foreslås endret til 

5.  Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 til 8 styremedlemmer for 2 år om 

gangen og 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.   

Første gang går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning 

     Årsmøte velger så inntil 2 nestledere med 1 års funksjonstid blant de valgte 

styremedlemmer 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

a)  Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, dessuten ett medlem med 

vararepresentant fra styret i fylkeslag av Norges Bygdekvinnelag og Norges 

Bygdeungdomslag. Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, og 4 styremedlemmer for 

2 år om gangen. Av de valgte styremedlemmer velger årsmøtet nestleder med 1 års 

funksjonstid. Første gang går 2 av styremedlemmene ut ved loddtrekning. 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

Gyldig vedtak i styret krever minst 4 avgitte stemmer for vedtaket. 

Andre setning (markert) beskriver årsmøtets gjøremål. Dette er allerede beskrevet i §19b, og 

synes unødvendig under omtale av styret. Dersom dette tas ut, blir bestemmelsen mer lik §12, 

som gjelder NBs styre. (Punktet angir styrets sammensetning og dets gjøremål.) 

Med fleksibilitet for størrelsen på fylkesstyret for å tilpasse variasjon mellom fylkene blir 

vedtektene mindre presise  

Punktet foreslås endret til 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer 

4. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket 
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Foreslås tatt ut - i blått (dette er beskrevet i §19, 5b): 

Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, og 4 styremedlemmer for 2 år om gangen. Av de 

valgte styremedlemmer velger årsmøtet nestleder med 1 års funksjonstid. Første gang går 2 

av styremedlemmene ut ved loddtrekning. 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

Gyldig vedtak i styret krever minst at halvparten av styrets medlemmer stemmer for 

vedtaket. 

Gyldig vedtak kan ikke være knyttet til tall dersom fylkesstyrene har ulik størrelse. 

 

 

7.2. Modell 2 – beholde dagens fylkeslag 
Modellen er ikke anbefalt av utvalget, og det er derfor ikke laget forslag til justerte lovene for 

dette forslaget. 

Det vil i så fall dreie seg om  

- Unntaket i §4 som ble vedtatt i 2017. Det vil da ikke være behov for styregodkjenning 

av å fortsette som egne fylker. 

- §4, samme ledd vil også måtte et tillegg som beskriver opprettelsen av 

samordningsorgan med oppgaver 

- Dette vil også slå inn i §19 eller dersom årsmøtet i fylket skal velge medlemmer til 

samordningsorganet, eller §20 dersom fylkesstyret velger disse medlemmene. 

 

 

8. Vedlegg 

 

- Prosedyre for sammenslåing av fylkeslagene  Vedlegg 1 

 

- Utkast til normalinstruks for fylkenes valgnemnd Vedlegg 2 

 

- Fylkenes høringssvar - sammendrag og matrise  Vedlegg 3 og 4 
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Vedlegg 1 

Prosedyre for sammenslåing av fylkeslagene 
I flere av høringsinnspillene er det etterlyst nærmere avklaring på hvordan sjølve 

sammenslåingen kan skje, ført og fremst med sikte på valg av nytt fylkesstyre. Det følgende 

er en beskrivelse av en mulig prosedyre for sammenslåing. 

 

Tidspunkter for nødvendig forberedende vedtak i fylkeslaga vil avhenge av når prosessen skal 

sluttføres. Dersom 

- konstituerende årsmøter (ekstraordinære) høsten 2019 => forberedende vedtak våren 

2019 

- konstituerende årsmøter ifbm ordinære årsmøter våren 2020 => forberedende vedtak 

våren 2019 

- konstituerende årsmøter (ekstraordinære) høsten 2020 => forberedende vedtak våren 

2020 

- konstituerende årsmøter ifbm ordinære årsmøter våren 2021 => forberedende vedtak 

våren 2020 

 

 

Aktuelle vedtak på fylkesårsmøtene (våren 2019 eller seinere) 
 (separate, men likelydende vedtak i sammenslåingsfylker – så langt det passer) 

 

1. _____ Bondelag og __ Bondelag ønsker (intensjonsvedtak) å slå seg sammen til 

________ Bondelag. Sammenslåing skjer i tråd med Norges Bondelags lover (§4). 

2. Vedtak om antall styremedlemmer, nestleder(e) og varamedlemmer i nytt styre. Denne 

vurderingen må fylkeslagene sjøl gjøre – innafor rammene det legges opp til (5-9 

styremedlemmer). Det kan eventuelt tas forbehold om vedtektsendring i Norges 

Bondelags årsmøte. 

3. Vurdere om en vil etablere en regioninndeling innenfor det nye fylket med tanke på 

valg, eventuelt regionmøter og fadderordninger.  

4. Valg av ny valgkomité for konstituerende årsmøte. Valgkomiteen må forberede 

valgene til nytt styre, men det er det konstituerende årsmøtet som velger. 

a. Denne bør bestå av representanter for begge fylker (samme antall), og gjerne 

med folk som har vært med før. Det må være beredskap på at «gamle» 

valgkomiteer evt trer sammen om det ikke blir sammenslåing (prolongering) 

b. Ny valgkomité bør få en instruks som sier tydelig hva som skal velges (ref. 

punktet om antall styremedlemmer), og evt godtgjøringer som fylket betaler. 

Ved sammenslåing er det et poeng at regioner eller områder i fylkene skal 

ivaretas.  

5. Avklare når konstituerende årsmøte for ________ Bondelag skal skje. Dette skjer 

gjennom å slå sammen de (ekstraordinære) årsmøtene som er samlet, høsten 2019, 

våren 2020, høsten 2020 eller seinest våren 2021.  

6. Vedta arbeidsplaner og budsjett fram til neste ordinære årsmøte. Gjerne samordnet 

eller likelydende 

 

Det er styrene som vedtar å innkalle til både ekstraordinære og ordinære årsmøter – jfr § 

19 fjerde ledd og §19, e. Ekstraordinære årsmøter behandler bare de sakene som står i 
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innkallingen. I innkallingen bør det klart framgå at det tas sikte på å slå de ekstraordinære 

årsmøtene sammen til et konstituerende årsmøte for valg av nytt styre. 

 

Aktuelle saker og vedtak for konstituerende årsmøte (høsten 2019 eller seinere) 

- Bekrefte vedtakene om å slå seg sammen 

- Velge nytt styre med varamedlemmer i henhold til nye lover og tidligere vedtak på de 

to (tre) fylkeslagenes årsmøter (antall). Dette er eneste reelle sak.  

- Funksjonstid for leder og nestledere er fram til ordinært årsmøte 2021 (evt seinere). 

For styremedlemmer er funksjonstida to år, men halvparten bør gå ut etter ett år første 

gang.  

 

 

Første ordinære årsmøte etter sammenslåing (våren 2020 eller seinere) 

- godkjenne årsmelding og regnskap for begge (evt alle tre) avsluttede fylkeslagene 

- vedta nye arbeidsplaner og budsjetter for det nye laget 

- valg – se punktet over. Kan kanskje være behov «suppleringsvalg», om noen skulle 

velge å gå av. 

 

 

Økonomiske rammer 

Organisasjonsutvalget har lagt til grunn at samlet ressursbruk i fylkesleddet skal 

opprettholdes, og at demokratifunksjonen skal sikres. Dette har betydning for økonomiske 

rammer for tillitsvalgtes arbeid 

Det er Norges Bondelags valgkomité som foreslår overfor årsmøtet satser for fast godgjøring 

for fylkesleder (147’ kr pr år). Valgkomiteen bør i lys av organisasjonsendringene vurdere den 

faste godtgjøringen for fylkesledere og eventuelt fast godgjøring for nestleder(e). Det er 

årsmøtet som vedtar disse satsene ifbm valg. Det legges opp til at styret i Norges Bondelag 

ber valgkomiteen forberede dette overfor årsmøtet. 

Fylkesleders rammer for øvrig ligger i Norges Bondelags budsjett (fra 264’ kr til 332’ kr). 

Rammebudsjettet samlet presenteres for årsmøtet (som grunnlag for kontingenten), men 

vedtas av styret i desember. Det må vurderes om denne ramma må utvides. Det kan være mer 

hensiktsmessig å dekke opp økt godtgjøring til leder i sammenslåtte fylker og godtgjøring til 

nestleder over denne posten, fordi både leder- og nestlederfunksjonen antakelig vil variere 

mer mellom fylkene. 

Det betyr at økonomiske rammer for de nye fylkesstyrene vil kunne være delvis fastsatt etter 

årsmøtet (fast godtgjøring) 2019, mens rammebevilgningen vil være klar først i desember. 
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Vedlegg 2 

Utkast standardinstruks for fylkeslagenes valgnemnd 

 

Valg av valgnemnd 
Hvert årsmøte skal ha ei valgnemnd på 5-9 medlemmer 

 

Fylkeslagets årsmøte velger valgnemnda – jfr § 19b, pkt 8 i Norges Bondelags lover. Det 

velges leder og inntil 8 medlemmer. Videre velges inntil 3 varamedlemmer i nummerorden. 

Lederen velges for ett år, medlemmer velges for to år, men slik at halvparten går ut hvert år. 

 

Valgnemnda skal ha  

- en geografisk representasjon for ulike regioner i fylket (fylkeslaget avgjør sjøl hvor 

sterk føring en vil ha på regioner, evt like mange fra begge «gamle» fylker?) 

- medlemmer av begge kjønn 

- representasjon for aktuelle produksjoner i fylket 

- en god aldersspredning 

 

Valgnemndas oppgaver 
Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøte til: 

1. Leder, for ett år 

2. Inntil 8 styremedlemmer for to år. Halvparten går ut etter ett år. 

3. Nestleder(e) blant styrets medlemmer for ett år 

4. 3 varamedlemmer i nummerorden 

5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to år. Antallet framgår ut fra 

medlemstall og nøkkelen 1 utsending pr 600 medlemmer. I tillegg skal det velges like 

mange varautsendinger. (siste varaplass til org.sjef?) 

6. Ordfører og varaordfører for neste årsmøte og ledermøte – funksjonstid ett år. 

7. Varamedlemmer i nummerorden for fylkeslagets medlemmer i representantskapet 

8. Andre personvalg årsmøtet skal foreta 

9. Godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget ut over fast godtgjøring fastsatt i Norges 

Bondelags årsmøte 

10. Kandidater til neste års valgnemnd 

 

Valgnemndas arbeidsmåte 
1. Lederen har ansvar for innkalling 

2. Alle tillitsvalgte som er på valg skal kontaktes skriftlig om de fortsatt stiller til valg. 

Valgnemndas leder skal ta imot svarene. Valgnemnda setter frist for svar 

3. Kandidater som valgnemnda foreslår skal være forespurt av valgnemnda 

4. Valgnemndas innstilling skal normalt foreligge ved utsending til ordinære 

årsmøtedokumenter. I særskilte tilfeller kan valgnemndas innstilling fremmes under 

sjølve årsmøtet 

5. Leder eller et medlem i valgnemnda legger fram innstillingen i årsmøtet. Ved delt 

innstilling skal de ulike forslagene begrunnes. 

6. I tillegg til personlige egenskaper, skal valgnemnda legge vekt på 
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a. Geografisk representasjon. Begge tidligere fylkeslag (ved sammenslåing) skal 

være likelig representert. Fylkeslaget sjøl avgjør rammene for representasjon 

fra regioner innen fylket, eller fra «gamle» fylker. 

b. Kjønnsfordeling 

c. Aktuelle produksjoner i fylket 

d. Grunnleggende kunnskap om samvirkets rolle i norsk landbruk 

e. Oppgavefordeling innen fylkesstyret 

7. Leder (eller medlemmer) i valgnemnda skal være tilstede i sentrale møter for 

fylkeslaget 

8. Det skal føres referat fra valgnemndas møter. Innstilling skal være skriftlig. 

9. Valgnemndas forhandlinger er konfidensielle 

10. Fylkeskontoret står til disposisjon for valgnemnda i den utstrekning nemnda ønsker 

det 

 

Hjelp til valgnemndas arbeid 
- Norges Bondelags lover 

- Årsmøteprotokoller 

- Lister over lokallagsledere, evt medlemslister 
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Vedlegg 3 

Hovedkonklusjonene i den foreløpige rapporten 

 

Målsetting for prosessen  

Et kraftfullt Bondelag med bonden og medlemmet i fokus 

 

Premiss for vurderingene var at: 

Tilbudet til lokallag og medlemmer minst samme nivå som i dag, og  

samlet ressursbruk i fylkesleddet opprettholdes. 

 

Organisering av ansatte og lokalisering av fylkeskontor er ikke i en del av 

organisasjonsutvalgets mandat..  

 

 

Organisasjonsmodell 

Målsettingen om et kraftfullt bondelag kan ivaretas best og mest effektivt gjennom ett 

fylkesbondelag innenfor fylkene. Det innebærer sammenslåing av 15 fylkeslag til sju, mens 

tre fylkeslag ikke blir endret fordi fylket består. Norges Bondelag vil etter sammenslåingen 

ha ti fylkeslag. 

 

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

 

Tross de organisasjonsmessige utfordringene, bør hensynet til næringspolitisk arbeid og å 

sikre næringas rammevilkår veie så tungt at ett fylkesbondelag innenfor fylkene samlet sett er 

mest hensiktsmessig.  

 

Utvalget anbefaler en egen prosess om oppfølging og vitalisering av lokallagsarbeid 

 

 

Tillitsvalgte organ 

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.  

 

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. Det bør gis 

nye oppgaver til nestleder(e) for å avlaste fylkesleder.  
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Årsmøtet i Norges Bondelag 

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 

Alt 1: 

Sammenslåtte fylkeslag får det antall representanter som tilsvarer tidligere fylker, samtidig 

som eksisterende fylkeslag videreføre sin representant.  

Alt 2: 

Alle fylkeslag får to medlemmer i representantskapet. 

 

Styret 

Styrets (og AUs) sammensetning videreføres som nå. 

 

 

Tidspunkt for sammenslåing 

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 
4 

Mod 1 Mod 2 Samarbeids-
organ 

Fylkesstyre Fylkeslagenes 
årsmøter 

NB-årsmøte Representant-
skap 

Tidspunkt for 
sammenslåing 

Annet 

Østfold  X 
Enstem-
mig 

Leder, nestleder 
og org.sjef 

Som nå 
Dersom mod 1: 
11+ vara 
To aktive 
nestledere 

Mod 2 – 1/100 
 
Mod 1 – 1/100, 
evt justere 
seinere 

Min 5 for 
sammenslåtte 
fylker 
Ikke maks-tak 

Dersom mod 1: 
Samme antall 
som i dag 

Tilpasses tidspkt 
for 
St.valgdistrikter 

Svar 18 av 24 
lokallag 

Akershus X 
På visse 
be-
tingelser 

 Dersom aktuelt 
må funksjon og 
ansvar være 
klarlagt 

Ett fylkesstyre 
Minimum  
3 x 3 = 9 
Diskuterer 
faggrupper 

Fleksibilitet – 
årsmøtene kan 
fort bli for store. 
Oppstartsfase 
som i dag 

Svekking av 
Viken helt 
uakseptabelt 

Samme antall 
som i dag. 
Svekking av 
Viken helt 
uakseptabelt 

Tidligst vår 2020 
Vurdere å vente 
til 2025 

Mange lokallag 
ønsker 
samarbeids-
organ 
Kontorsteder 
som nå 

Buskerud X 
Modell 
må 
klarlegges 
bedre 

  AU med to 
nestledere 
3x3=9, inkl AU 
Pers varamedl 
Bruke 
varamedlemmer 
Utvalgsstruktur? 
Valgkomité-
arbeid? 
Regioner 

1/100 Ikke omtalt Samme antall 
som i dag.  
Mod 2 
innebærer 
svekking av 
Viken  

Ønsker mer tid 
og detaljert 
tidsløype  
 
Tid og ressurser 
til endring 
 

Hva betyr 
«behandling» i 
fy.å.m? 
3 nye lokallag, 
Lunner, 
Jevnaker og 
Svelvik 
Avklare 
forvaltning 
eiendommer 

Hedmark 
 
 
 

X 
Felles 
uttale 
 
Innlandet 
Bondelag 
 

  Fleksibilitet – 
basert på 
regioninndeling 
7 eller 9 

Fleksibel løsning  
1 + 1 per 
påbegynt 150 for 
Innlandet 

Ikke omtalt Alternativ 1 
Samme antall 
som i dag 

Velge nye styrer 
våren 2020 

Lunner og 
Jevnaker til 
Viken, men 
ønsker 
Innlandet Oppland 
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 Mod 1 Mod 2 Samarbeids-
organ 

Fylkesstyre Fylkeslagenes 
årsmøter 

NB-årsmøte Representant-
skap 

Tidspunkt for 
sammenslåing 

Annet 

Vestfold X   Bør kunne 
utvides, mulighet 
for to 
nestledere. 
Bygge inn 
skranker for 
tilfeldig endring 

1/100 
Sty i NB kan 
åpne for andre 
nøkler 

Min 5 for 
sammenslåtte, 
min 3 for øvrige 

Som i dag Ønsker å bruke 
ett ekstra år på 
prosessen. 
Tilpasse for 
lokallag 

Beholde 
dagens fylkes-
kontor og 
møteplasser 
for lokallag 

Telemark  X 
Delt 4/3 

Leder og 
nestleder 
+ adm ressurs 

Dersom mod 2: 
Utvide m 3-4 
faste medl 
To nestledere 
Retn.linjer for 
arbeidsdeling 

Fleksibilitet 
Å.møtevedtak i 
fylkeslaget 

Ikke omtalt Dersom mod 1: 
2 for hvert 
fylkeslag 
Mest utjevnede 

Fylkeslag velge 
h’19 ell v’20 

Svar 7 lokallag 

Aust-Agder X 
«men noe 
mot-
villig» 

 Uformelt AU – 
som nå 

Starte et 
sammenslått lag 
med et stort 
styre. Gjerne så 
mange som 9. 

Fleksibilitet i 
brøk, fy.lag 
bestemmer 

Støtter minimum 
5, ser gjerne 6 

2 repr for hvert 
fylkeslag. Mest 
framtidsrettet. 
Hvordan velge 
repr. nr 2 – må 
avklares 

Helst h 19. Gir 
ryddigst 
overgang. 
V.nemnd fra 
2019 felles 
forberedelse 

 

Vest-Agder X  Ikke anbefalt 7 sty.medl 
Fast godtgj. 
nestledere 
Revidere 
vedtekter 
valgnemnd – 
felles alle fylker 

Fleksibilitet i 
brøk, fy.lag 
bestemmer 

Støtter min 5 
repr for 
sammenslåtte 
fylker 

2 repr for hvert 
fylkeslag. Mest 
framtidsrettet 

Primært våren 
2020 
V.nemnd fra 
2019 felles 
forberedelse 

Svar 2 lokallag 

Rogaland 
 
 
 

-  -  5-9 medlemmer 
Fylkesårsmøtet 
avgjør 

Valgfritt 1/100 
eller 1/200 

1/600 som nå 
Minimum 3 
representanter 

To fra hvert 
fylkeslag 

  

 Mod 1 Mod 2 Samarbeids- Fylkesstyre Fylkeslagenes NB-årsmøte Representant- Tidspunkt for Annet 
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organ årsmøter skap sammenslåing 

Hordaland X  Ikke kommentert Antall ikke 
kommentert 
Geografisk 
spredning viktig 
Kretser/regioner 
i nytt fylke 

Leder i alle 
lokallag 
Valgfritt innenfor 
1/50 – 1/200 

Ikke kommentert Leder og 
nestleder 
Org,sjef 
møterett 

Gjøre 
prinsippvedtak 
vår 19 
Interimstyre og 
velge nytt styre 
vår 2020 

Se på arb. 
fordeling i org 
Haster med 
ansattprosess 
– involvering! 

Sogn- og 
Fjordane 

 X 
Vurdere 
s-slåing 
seinere 

Felles AU for 
felles saker. 
Teknologi gjer 
samhandling 
mogleg 

Ikke kommentert Ikke kommentert Ikke kommentert Som i dag Går mot 
sammenslåing 
fra 1.1.20 

Må se på 
fordeling av 
ressursbruken i 
hele 
organisasjonen 

Møre og 
Romsdal 

X  Ikke kommentert Største fylker 
gjerne to 
nestledere 
God geografisk 
dekning gj.  
V-komitéinstruks  

Støtter 
fleksibilitet. 
M&R-dal vil ha 
1/100 

Minimum 5 repr 
Endre nøkkel til 
1/700 (evt 
1/750) 

Leder og 
nestleder fra alle 
fylker 

Fleksibilitet etter 
hvor langt 
prosessen har 
kommet 

Bør vurdere 
flere 
kontorsteder i 
store fylker 

Sør-
Trøndelag 

X 
 

 Beskriver modell 
som har vært 
praktisert 
og prosess i de 
to fylkene 

Bør kunne 
utvides 
NBU og NBKs 
representasjon? 

Fleksibilitet i 
intervallet 1/50- 
1/200 

Ikke omtalt Modell ut fra nye 
fylker – ikke fra 
gamle grenser 

Fra høst 2019, 
men bruke hele 
2020 for å få 
med alle 

Stor vekt på 
lokallag 
Ressursgj.gang 
Strukturproses
ser pågår - 
regioner 

Nord-
Trøndelag 
 
 

X  Beskriver modell 
som har vært 
praktisert 
og prosess i de 
to fylkene 

Utvide fy.st 
Fleksibilitet, en 
ell to nestledere. 
Rammer for 
tillitsvalgt må 
klarlegges 
NBU og NBKs 
representasjon? 

Fleksibilitet i 
intervallet 1/50- 
1/200 

Ikke omtalt Som i dag Fleksibel 
tidsløype, fra 
nov  2019  til ut 
2020 

Ivareta 
organisasjon. 
Ressursgj.gang, 
regional 
fagkompe-
tanse. Egen 
prosj. leder på 
s.sl.prosess 

 Mod 1 Mod 2 Samarbeids- Fylkesstyre Fylkeslagenes NB-årsmøte Representant- Tidspunkt for Annet 
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organ årsmøter skap sammenslåing 

Nordland 
 
 
 
 

X   Bør kunne 
utvides opp til 9 
– også i «gamle» 
fylker 

1/100 
hensiktsmessig- 
videreføres 

Ikke kommentert To fra hvert 
fylkeslag 

Dersom vedtak i 
NBårsmøte 2019 
- vedtak i fylkene 
h ‘19 

Ingen lokallag 
har uttalt seg 

Troms X 
Ikke 
ønskelig, 
men til-
pasning 
dersom 
sammen-
slåing skjer 

Delt syn, 
de som 
mener 
nei vil ha 
bundet 
mandat 
på NB 
årsmøte 

«Enes om 
innspill» til Fy.m 
og Fy.k 

Leder og to 
nestledere 
Utvides til 7 
sty.medl 
Matematisk 
riktig fordeling 
av sty.medl mell 
fylkene? 

Fleksibilitet 
innenfor 1/50 til 
1/200 

Minimum 5 To fra hvert 
fylkeslag 

Trenger 
avklaringer vedr 
V.nemnd 

Medlems-
møter på 
saken, samt 
høring 

Finnmark  X 
Medl og 
lokallag 
ønsker 
fylkeslag
et skal 
bestå. 
Fy.styret
enig. 

Felles 
overbygning 
AU med klare 
rammer 

4 + 4=8 inkl leder 
To nestl, en fra 
hvert fylke 
Geogr spredning,  
lik mandat-
fordeling 
V.nemnd med 
sentralt fastsatt 
instruks 

1/100, men 
valgfritt 

Minimum 6 fra 
sammenslått 
fylke + leder 

To hver hvert 
fylke 
gir fylkeslagene 
større inn-
flytelse samlet 

Våren 2020 
 
Ved behov: 
Nøytral megler 
fra NB 

Behov for 
regionmøter 
hvis sammen-
slåing 
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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 

 
 

 

          

  



Ledelse  4 av 4 

 
 Vår dato Vår referanse 

 30.01.2019 16/00559-121 

 

 

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 
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