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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00288-2 

Saksbehandler: Harald Velsand  

 

Norges Bondelags fylkeslag og regionreformen 

 

 

Forsalg til vedtak: (styret innstilling til årsmøte) 

Innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2019: 
 

Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger: 

 

1. Norges Bondelags lover, §4 Organisasjon, fjerde ledd, der det heter at lokale bondelag i 

et fylke sluttes sammen i fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets 

fylkesorganisasjon. Unntaket, i femte ledd, opprettholdes inntil videre.  

 

2. De fylkeslagene som nå ønsker sammenslåing kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker 

etter 1. januar 2020, i medhold av §4. Trøndelag kan slå seg sammen i 2019. 

 

3. Det skal være en fleksibel innfasing for de øvrige fylkeslagene. Sammenslåing skal være 

fullført innen 1. april 2022. 

 

4. Sammensetningen av representantskapet endres ikke. Det innebærer 18 medlemmer, én 

representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av 

representantskapet tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022. 

 

5. Følgende bestemmelser i Norges Bondelags lover endres nå:  

- §9 om sammensetning av Norges Bondelags årsmøte. Minimumstall for utsendinger 

endres til 6 for sammenslåtte fylker. 

- §19 om hvilke valg fylkesårsmøtene skal foreta. 

- §20 om fylkesstyrets størrelse. Antall i styret settes til 5-9.  

Øvrige lovendringer som berører saken tas opp seinere. 

 

Det vises til egen årsmøtesak om lovendringer. 

 

6. Bondelaget må videreføres som en organisasjon med stor aktivitet i alle ledd. Innflytelse 

og medbestemmelse for medlemmer og lokallag må sikres. Styret vil derfor etablere en 

tydelig satsing på organisasjonsutvikling med målsetting om styrking og vitalisering av 

lokallagene. Fylkeslagene får en aktiv rolle. Ressurser til prosessen innarbeides i de årlige 

budsjettene. Konkretisering besluttes i styremøte i mai 2019. 

 

 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken 
Det er Bondelaget sjøl som bestemmer sin organisasjonsstruktur. Den er fastlagt gjennom ett 

sett med lover som omfatter alle tre organisasjonsledd. I lovene heter det at lokal– og 
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fylkeslag er arbeidsorganer i Norges Bondelag (§ 4). Organisasjonen er tilpasset de politiske 

og forvaltningsmessige nivåene i Norge.  

- Det er vel 500 lokallag. Antallet lag har gradvis blitt færre fra rundt 700 i 1990. Fra 

2020 er det 356 kommuner, slik at det mange steder er flere lokallag i en kommune.  

- Fylkeslagene (18) ble etablert fra 1946 av (Finnmark noe seinere), og avløste kretser 

som omfattet flere mindre geografiske områder.  

Regionreformen gir ny fylkesinndeling i Norge.  

- Fra 1. januar 2020 vil det være 11 fylker. Det er Troms og Finnmark, Nordland, 

Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, 

Innlandet, Viken og Oslo. Trøndelag ble ett fylke allerede fra 2018.  

- Fylkesmannsembetene ble endret fra 2019 etter samme geografiske inndeling, men 

Oslo er her en del av Viken. 

- Stortingets valgdistrikter blir også utredet med tanke på reduksjon i tråd med ny 

fylkesstruktur. Valglovutvalget har frist ved utgangen av 2019. Eventuelle endringer i 

valgdistrikt kan først tre i kraft 2025 (grunnlovsendring). 

Disse endringene i forvaltningsmessig og politisk struktur får konsekvenser for Norges 

Bondelags arbeid.  

 

Reformen er vedtatt av Stortinget. Det er likevel politisk debatt om endringene, og saken kan 

komme opp på nytt i forbindelse med Sortingsvalget 2021. Regionreformen vil på mange vis 

ha sentraliserende effekt. Sentralisering er ikke i landbrukets interesse, og Norges Bondelag 

bør ikke være pådriver i sentraliseringsprosesser. Det er også en bekymring at reformen fører 

til færre demokratiske arenaer i det norske politiske systemet. Bondelaget må likevel forholde 

seg til den framtidige regionale og lokale inndelinga og sikre en organisasjonsstruktur som er 

hensiktsmessig for vårt næringspolitiske, organisasjonsmessige og demokratiske arbeid.  

 

Prosess –  organisasjonsutvalg og involvering av fylkes- og lokallag 
Styret i Norges Bondelag satte 5. desember 2017 ned et organisasjonsutvalg for å utrede 

nødvendige tilpasninger. Utvalget var sammensatt av to styremedlemmer, fire fylkesledere og 

en organisasjonssjef.  

 

I oppdraget til utvalget lå blant annet: 

 Ta hensyn til at Norge får en ny fylkesinndeling. Det skulle 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.  

 Utrede hvilke konsekvenser endringer i Norges Bondelags organisasjon får for 

tillitsvalgte organ, og foreslå hensiktsmessig sammensetning av disse organene.  

 

Utredning av økonomisk konsekvenser og lokalisering av fylkeskontorene var ikke en del av 

utvalgets mandat, men skulle tas inn i en seinere fase i arbeidet. Dette blir fulgt opp av styret 

gjennom budsjettvedtak og arbeid med administrative løsninger. 

 

Utvalget leverte en omfattende foreløpig rapport som grunnlag for høringsrunden og mer 

kortfattet endelig rapport som grunnlag for behandling i fylkesårsmøtene. 

 

Det har kommet grundige innspill og synspunkter fra alle fylkeslag i tre omganger:  
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- en åpen innspillsrunde vinteren 2018 

- høring på foreløpige forslag fra utvalget høsten 2018 

- behandling av endelige forslag fra utvalget i fylkesårsmøter våren 2019 

 

Lokallag er involvert gjennom leder- og årsmøtene i fylkene. I tillegg har de i varierende grad 

engasjert seg direkte i høringsrundene i fylkene. Tilhørighet til fylkeslag for lokallag der 

kommunen bytter fylke er også tatt opp fra Oppland Bondelag. Dette behandles som 

innkommen sak til årsmøtet. 

 

Vinteren 2019 er det også oppnevnt ei arbeidsgruppe blant ansatte for å sikre informasjon til 

ansatte og planlegging av arbeid framover. Det holdes møter mellom fylkeskontorene i de nye 

fylkene. 

 

Organisasjonsutvalgets anbefaling 
Utvalget foreslår enstemmig at det etableres en felles modell for alle fylkeslag etter ny 

fylkesinndeling med ett fylkesbondelag innenfor fylkene. Dette innebærer sammenslåing av 

fylkeslag der fylkene er slått sammen. Det bør være en fleksibel innfasingsperiode fram til 

våren 2021. 

 

Videre foreslår utvalget  

- utvidelser av fylkeslagenes styrer for å ivareta representasjon i et større geografisk 

område 

- to medlemmer fra alle fylker i representantskapet (Viken tre) 

- minimum fem representanter fra fylkene til årsmøtet i Norges Bondelag 

Utvalgets forslag i detalj går fram av organisasjonsutvalgets endelige rapport. 

 

Utvalgets begrunnelse for sammenslåinger er: Målsettingen om et kraftfullt Bondelag kan 

ivaretas best og mest effektivt gjennom ett fylkesbondelag innenfor fylkene, som kan opptre 

samlet. Samordning av næringspolitisk arbeid opp mot landets politiske og administrative 

strukturer er tunge argumenter for å følge den nye fylkesinndelinga. 

 

Utvalget peker videre på bekymring for mer krevende organisasjonsarbeid med større 

avstander og større arbeidsbyrde for færre tillitsvalgte. Det foreslås derfor en egen satsing på 

organisasjonsutvikling. 

 

Utvalget har også gått gjennom nødvendige lovendringer som følge av sine forslag. Det 

gjelder  

- bestemmelser om organisasjonsmodell (§4) 

- årsmøtets sammensetning (§9) 

- valgnemnda (§9) 

- representantskapets sammensetning (§11) 

- årsmøte i fylkeslaget (§19)  

- styret i fylkesbondelaget (§20) 

 

Utvalget har videre utarbeidet utkast til felles valgnemndsinstruks for fylkeslagene og 

prosedyre for sammenslåing i fylkeslag, som en forberedelse til eventuelle sammenslåinger. 

 



4 av 7 

 
 

 

Resultat av behandling i fylkeslagene 
Høringsinnspillene fra fylkeslagene viser følgende situasjon: 

 

- Seks fylkeslag ønsker å slå seg sammen raskt.  

o Aust-og Vest-Agder (årsmøter i november 2019) 

o Sør- og Nord-Trøndelag (årsmøter i desember 2019)  

o Hedmark og Oppland (årsmøter i mars 2020).  

Disse fylkenes årsmøtevedtak er gjort under forutsetningen av at Norges Bondelags 

årsmøte vedtar foreslåtte organisasjonsendringer. 

 

- Tre øvrige fylkeslag ønsker sammenslåing i de nye fylkene 

o Buskerud i Viken 

o Vestfold i Vestfold og Telemark  

o Hordaland i Vestland 

 

- Fire fylkeslag ønsker ikke sammenslåing i de nye fylkene 

o Akershus og Østfold i Viken 

o Telemark i Vestfold og Telemark (ønsker utsettelse ett år) 

o Sogn og Fjordane i Vestland 

 

- Troms og Finnmark ønsker å forhandle om sammenslåing av fylkeslag. Troms vil se 

an Stortingsvalget i 2021.  

 

- Tre fylkeslag der det ikke er fylkessammenslåing går inn for ett fylkeslag pr fylke. Det 

er Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland. 

 

- Det er også delt syn på representantskapets sammensetning, der alternativene er å 

videreføre én representant fra hver av dagens fylker (18), eller to representanter fra 

hvert av de framtidige fylkene (20), samt 3 fra Viken. 

 

Vurdering 
Næringspolitisk arbeid 

Bondelagets organisering på tre nivå er delvis begrunnet i å være tilpasset forvaltningsmessig 

og politisk struktur. Det har stor betydning for interessepolitisk arbeid. Dette bør også 

vektlegges tungt framover.  

 

Disse strukturene er under endring, der viktige rammer er lagt av Stortinget og regjeringa. Det 

gjelder i første rekke fylkeskommunen, den regionale stat med fylkesmannsembetene, 

direktorater og etater, og valgkretsene ved Stortingsvalg. Viktige beslutninger for landbrukets 

rammevilkår og påvirkningsmuligheter ligger til dette nivået. At Bondelaget her har en sterk 

og tydelig stemme er viktig. Uansett organisasjonsform må dagens fylkeslag finne nye 

samarbeidsformer og bruke ressurser effektivt på å framstå samstemt. 

 

Organisasjonsarbeid 

Organisasjonsarbeid er en annen viktig begrunnelse for fylkesnivået. De tillitsvalgte, sammen 

med ansatte, er viktige for lokallagsarbeid og service til medlemmene. Disse funksjonene må 

ivaretas med nye strukturer, og vil fordre at allerede gode rutiner videreføres og at en samtidig 

tar i bruk nye arbeidsmåter. Det blir spesielt viktig å iverksette tiltak som viderefører 
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Bondelaget som en organisasjon med stor aktivitet i alle ledd. Fylkeskontorene er det 

administrative leddet som er nærmest medlemmene, og må aktivt involveres i dette.  

 

Medlemsdemokratiet 

Innflytelse og medbestemmelse for medlemmer og lokallag må sikres. Fylkeslagene er viktige 

demokratiske organ. Fylkesårsmøtene er lokallagenes møteplass, og sikrer representativitet i 

første rekke mht til geografi. I sammenslåtte fylker vil årsmøtene bli større enn før. 

Oppgavene som tillitsvalgte kan bli mer krevende, men også mer interessante.  

 

 

Framtidig organisering vil derfor være en avveiing av vektlegging mellom disse 

arbeidsområdene. Helheten må ivaretas for å videreføre Bondelaget som en slagkraftig 

organisasjon. Alternativene som foreligger har både fordeler og ulemper. Det vises til 

utvalgsrapportene for breiere drøfting og vekting av ulike hensyn.  

 

Vektlegging av det interessepolitiske arbeidet tilsier sammenslåing i nye fylker. Det vil 

samtidig være nødvendig å sette inn ekstra innsats for å møte utfordringer i 

organisasjonsarbeidet. En må også se etter muligheter for nye arbeidsmåter og mer effektiv 

ressursutnytting i ny organisering. Endringsprosesser kan i seg sjøl gi vitalisering i en 

organisasjonsmodell som er lite endret de siste 70 åra. 

 

Vegen videre 
I mange fylkeslag vises det til behov for mer tid. Særlig arbeidet med sammenslåing av 

fylkeskommunene er i ulik fase, og påvirker vår egen diskusjon. Det er videre et 

usikkerhetsmoment om denne delen av regionreformen kan få ny politisk behandling etter 

Stortingsvalget 2021. Enkelte partier vil antakelig reise saken i valgkampen både i 2019 og 

2021. Det kan derfor være fornuftig for valg av framtidig modell å få avklart om det faktisk 

blir en «reversering» i noen fylker. Det vises også til eventuell endring i Stortingets 

valgkretser som også kan komme opp i valgkampen. Dette blir ikke formelt avgjort før i 2025. 

Disse forholdene kan i praksis bli avklart gjennom valgresultatet i 2021, og påfølgende 

regjeringsdannelse og -plattformen etter valget. 

 

Å vente for lenge med organisatoriske tilpasninger gjør imidlertid at Bondelaget kan miste 

påvirkningskraft i mange viktige prosesser som vil pågå i mellomtida. Erfaringer fra 

Trøndelag, (ett fylke fra 2018) viser nettopp behovet for å opptre som en tydelig part og være 

på når prosessene går. Å ha en organisasjonsprosess gående over flere år, er i seg sjøl 

ressurskrevende, og kan ta fokus vekk fra annet arbeid. 

 

Bondelagene i Trøndelag, Innlandet og Agder er klare for å slå seg sammen, og har lagt til 

rette for det gjennom forberedende vedtak. Dersom en ikke avklarer framtidig modell i 

Bondelagets årsmøte i 2019, inkludert lovendringer, vil det endre forutsetningene for deres 

årsmøtevedtak. Momenter er 

- de må fortsette med 5 fylkesstyremedlemmer, mens de har lagt opp til å utvide styrene  

- de får da bare ett medlem i representantskapet hver, som vil endre balansen mellom 

fylkene.  

- for Agder reduseres årsmøteutsendingene til 4, mot 6 i dag 
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Det bør derfor legges til rette for at disse fylkeslagene kan slås sammen etter den timeplanen 

de sjøl har lagt opp. Etter gjeldende lover kan Trøndelag slås sammen allerede i 2019, de 

øvrige fylkeslaga fra 1. januar 2020. 

 

Saken fremmes for årsmøtet 2019 – fleksibel og gradvis innføring 

Styret i Norges bondelag har vurdert anbefalingene fra organisasjonsutvalget og uttalelsene 

fra fylkeslagene. Ut fra målet om helhetlig organisasjon og en samlende prosess, anbefales 

følgende: 

 

 §4 i Norges Bondelags lover, der det heter at lokale bondelag i et fylke sluttes sammen i 

fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets fylkesorganisasjon. Unntaket 

(femte ledd), som sier at fylkeslag kan fortsette som sjølstendige lag sjøl om fylket er slått 

sammen, opprettholdes inntil videre.  

 

 De fylkeslagene som ønsker sammenslåing nå, kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker i 

medhold av §4. (Innlandet og Agder først etter 1. januar 2020) 

 

 Bruke mer tid i de øvrige fylkeslagene: 

- Resultatet av Stortingsvalget i 2021 og regjeringsdannelse og – plattform vil gi svar på 

om regionprosessen vil bli reversert i enkelte fylker. Valgkretser – valglovutvalgets 

innstilling skal foreligge høsten 2019. Den vil ventelig vekke debatt, men det kan 

danne seg et bilde av hvilke valgkretser vi får etter 2025. 

- Se an hvordan de nye fylkene utvikler seg, og vinne erfaring med organisasjonsarbeid, 

myndighetskontakt og politisk arbeid 

 

Det må etableres midlertidige og uformelle samarbeidsorgan som håndterer felles 

forvaltningsmessig og politisk arbeid i de nye fylkene. Disse må rapportere til sine 

respektive fylkesstyrer. 

 

 Det settes en frist for sammenslåing i nye fylker innen 1. april 2022.  

 

 Representantskapet endres ikke nå. Det innebærer 18 medlemmer, en fra hvert av 

nåværende (gamle) fylkeslag. Dette tas opp på nytt når en ny fylkesstruktur får satt seg, og 

seinest innen 1. april 2022. Vurderingen kan på det tidspunktet gjøres ut fra et sikrere 

grunnlag for hvordan forvaltningen i Norge er organisert. Lovenes §11, c3) om 

medlemmer i representantskapet praktiseres fleksibelt i en overgangsperiode. 

 

 Nødvendige lovendringer i årsmøtet 2019: 

1. §9 om årsmøtets sammensetning. Minimumstall for utsendinger i sammenslåtte fylker 

bør endres til 6. Det sikrer Agder samme representasjon som i dag, og det vil også 

sikre samme minimumsrepresentasjon for et framtidig Troms/Finnmark. Inntil videre 

opprettholdes minimum 3 for fylker som ikke er slått sammen – uten dette unntaket vil 

både Troms og Finnmark doble sin representasjon. 

2. §19 om årsmøte i fylkeslaget og hvilke valg årsmøtet skal gjøre (antall i fylkesstyret).  

3. §20 om fylkesstyrets størrelse. Alle fylkeslag som diskuterer sammenslåing har ønske 

om å utvide antall styremedlemmer til å ligge i intervallet 7-9. Dagens antall er fem. 
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Organisasjonsutvalget tar opp mindre lovendringer som det synes mer hensiktsmessig å 

fremme etter noe tids erfaring med organisasjonsendringene. Det gjelder  

- nøkkelen for lokallagenes representasjon i fylkesårsmøtene (§19). Det er tilslutning til 

et mer fleksibelt system. De fleste fylker går i første omgang inn for en videreføring, 

men det bør være åpning for fleksibel praktisering i overgangsperioden.  

- Valgregioner til Norges Bondelags valgnemnd. Dette kan justeres når 

fylkeslagsstrukturen er med endelig.   

 

 Endret struktur fordrer nye arbeidsmåter i lokal- og fylkeslag. Styret iverksetter en tydelig 

satsing på organisasjonsutvikling og arbeid i lokallagene (etter mønster av Tørre spørre, 

eller satsingen på tillitsvalgtopplæring), der fylkeslagene får en aktiv rolle. Dette bør også 

omfatte bistand til lokallag der det skjer kommunesammenslåinger med behov for 

samarbeid mellom lokale bondelag. Det vises til en egen orientering om denne satsningen 

 

 Sikre at det er administrativt apparat i alle fylker med kjennskap til lokale forhold og 

behov i alle deler av landet. 
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