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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00292-1 

Saksbehandler: Harald Velsand  

 

Regionreformen og endring av Norges Bondelags lover 

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til årsmøte) 

Innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2019 
 

Vedtaksdel A 

Norges Bondelags lover endres på følgende §§: 3, 9, 14, 19 og 20. 

Som ny lovtekst vedtas: 

 

§3 – om medlemskap 

tredje ledd: 

Hele leddet tas ut. 

 

fjerde ledd – blir nytt tredje ledd: 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

 

 

§9 - om årsmøtets sammensetning 

c) 1 – andre ledd 

…..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, men for sammenslåtte fylker er minstetallet 6. 

 

 

§ 14 – om årsmøtet i lokale bondelag 

b) – siste ledd 

Valg på leder skal være skriftlig. Valg på styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 

 

 

§19 – om årsmøte i fylkeslaget 

 

b) Årsmøtet skal 

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 velges halvparten av 

styremedlemmene for ett år.  

 

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

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall styremedlemmer innenfor dette intervallet.  
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§ 20 – om styret i fylkesbondelaget 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 styremedlemmer dersom to nestledere) 

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

5. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

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

av styremedlemmene 

Gyldig vedtak i styret krever at flere enn halvparten av styrets medlemmer stemmer 

for vedtaket. 

 

Vedtaksdel B 

Det gjøres nye vurderinger av lovendringer når en har gjort erfaringer med 

organisasjonstilpasningen. Endret sammensetning av representantskapet tas opp til ny 

vurdering innen årsmøtet 2022 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken. 
Det vises til sak 9 i årsmøtet om fylkeslagenes tilpasning til regionreformen. Flere av 

forslagene som styret fremmer for årsmøtet betinger endring i Norges Bondelags lover. Dette 

gjelder §§ 9, 19 og 20. Fasen fram til 1. april 2022 blir en overgangsperiode, og det legges 

opp til å gjøre nye vurderinger av lovendringer når en har gjort erfaringer med 

organisasjonstilpasningen. 

 

Det er i tillegg mindre endringer i lovene som er aktuelle å gjøre når lovene først er til 

behandling i årsmøtet i år. Dette gjelder §§ 3 og 14. 

 

Det er ønskelig å gjøre tilpasning til forhold som har vært praktisert i lengre tid (§3). Det er 

videre kommet inn forslag fra Oppland Bondelag om begrepet lover kontra vedtekter, og 

stemmeregler ved valg i lokallagene (§14). Formelt er saken sendt inn for seint i forhold til 

fristen, men tas opp til behandling når lovene likevel er oppe til behandling.  

 

Det er ett sett med lover som omfatter alle tre organisasjonsledd. Lovene definerer lokallag og 

fylkeslag som arbeidsorganer i Norges Bondelag, og fylkes- og lokallagenes ansvarsområder 

er fastlagt ved disse lovene. 
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Regionreformen og endring av Norges Bondelags lover 

Organisasjonsmodell – ett fylkeslag innenfor et fylke 
Styrets forslag er å videreføre organisering av lokallagene innenfor et fylke i ett fylkeslag. 

Dette innebærer en videreføring av § 4, fjerde ledd. Dette betyr at fylkeslag der det etableres 

nye fylker slås sammen. Det foreslås også å videreføre tillegget i samme bestemmelse som gir 

åpning for at fylkeslag i sammenslåtte fylker kan søke styret i Norges Bondelag om å fortsette 

som sjølstendige fylkeslag. 

Det foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå. 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag - minimumsrepresentasjon 
Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 600 medlemmer. I dag er regelen at 

hvert fylke har minst tre utsendinger, og er laget for å sikre at fylker med lavt medlemstall har 

en rimelig representasjon. Dette slår nå inn for Telemark, begge Agderfylkene, Troms og 

Finnmark.  

Ved sammenslåing vil Agder og Troms/Finnmark beregningsmessig få færre utsendinger, og 

minimumstallet på 3 vil virke urimelig i forhold til dagens utsendingstall. Det foreslås derfor å 

endre minimumstallet for utsendinger til årsmøtet i sammenslåtte fylker til 6, mens ikke 

sammenslåtte fylkeslag fortsetter med minimum 3 i overgansperioden. Det sikrer både Agder 

og et eventuelt Troms/Finnmark samme antall utsendinger som i dag. I tillegg møter 

fylkeslagenes medlemmer i representantskapet i årsmøtet. 

§9c, 1 om årsmøtets sammensetning 

Gjeldende tekst: 

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. 

Punktet om minimumsrepresentasjon foreslås endret til:  

…… Hvert fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger, men for sammenslåtte fylker er 

minstetallet 6 

 

Representantskapet – fylkeslagenes medlemmer 
Det foreslås å videreføre representantskapet med 18 medlemmer, en fra hvert av nåværende 

(gamle) fylkeslag i overgangsperioden. Dette spørsmålet tas opp når en ny fylkesstruktur får 

satt seg, og seinest innen 1. april 2022. Vurderinger om rimelig balanse mellom fylkeslagene 

kan da gjøres ut fra et sikrere grunnlag for hvordan organisasjonen er bygget opp. 

 

Det må derfor være aksept for at fylker som har slått seg sammen møter med to representanter 

i overgangsperioden. 

 

Det foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå. 
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Årsmøtet i fylkeslaget – lokallagenes representasjon og valg av fylkesstyre 
Det er diskutert å gi større fleksibilitet for å tilpasse årsmøtene til fylkeslagets medlemstall og 

antall lokallag. To forhold er vurdert. Fylker med få lokallag og lavt medlemstall har ønske 

om flere deltakere på fylkesårsmøtet. Fylker med mange lokallag og stort medlemstall kan på 

den andre sida ha ønske om noe mindre årsmøte enn det beregningsmessige. De fleste ønsker 

imidlertid å videreføre dagens praksis. Det gis åpning for begge tilpasninger gjennom en 

fleksibel praktisering i overgangsperioden. 

 

Det foreslås ingen lovendringer endringer på dette punktet nå. 

 

 

§19. Årsmøte i fylkeslaget 

Om årsmøtets gjøremål - valg 

Gjeldende tekst: 

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 videreføre representasjon fra NBU og 

NBK med ett styremedlem for hver av disse innenfor de sammenslåtte fylkene. I øvrige fylker 

fortsetter representasjonen som før. 

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 velges 

halvparten av styremedlemmene for ett år.  

 

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

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall styremedlemmer innenfor dette intervallet.  

 

 

Styret i fylkeslaget – sammensetning og gyldig vedtak 
 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Gjeldende tekst: 

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. 
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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. Dette foreslås tatt ut. Da blir bestemmelsen mer lik 

§12, som gjelder Norges Bondelags styre. (Punktet angir styrets sammensetning og dets 

gjøremål.) Dette er en redaksjonell endring og innebærer ingen faktisk endring. 

Med varierende størrelse på fylkesstyret, for å tilpasse variasjon mellom fylkene, må lovene 

være fleksible for å ivareta dette. Et punktvis oppsett av bestemmelsen gir bedre oversikt. 

Punktet foreslås endret til: 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 styremedlemmer dersom to nestledere) 

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

5. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

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

av styremedlemmene 

 

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. 

 

Siste ledd - gyldig vedtak 

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

kreves minst 4 stemmer for gyldig vedtak. 

Gjeldende tekst: 

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

 

Punktet foreslås endret til 

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

vedtaket. 

 

Øvrige endringer av Norges Bondelags lover 
 

Begrepet lover kontra vedtekter 
Oppland Bondelag har foreslått at Bondelaget bør gå over til vedtekter i stedet for lover. 

Begge begreper betyr regler. Både lover og vedtekter, (og flere begrep) brukes av 

organisasjoner og selskaper for regler for virksomheten. Bondelaget har brukt begrepet lover 
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siden organisasjonen ble opprettet. En navneendring vil trolig bare skape forvirring om hva 

som er endret.  

 

Forslaget bør derfor ikke følges opp. 

 

 

Medlemskap – inn- og utmelding 
Krav om at innmelding skal foregå på fastsatt skjema er lite relevant. Innmelding skjer i dag 

via flere kanaler (sms, e-post, skriftlig, osv). Kravet bør derfor fjernes. 

 

§3, tredje ledd 

Gjeldende tekst: 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, fastsatt av Norges Bondelag, fylles ut 

 

Det foreslås at hele leddet tas ut. 

 

Det er krav om at utmeldingen må skje skriftlig og at medlemskontingent skal betales til og 

med det kalenderåret da utmelding skjer. Dette skaper en del misnøye ved utmelding, og 

praktiseres ulikt. Det er lite å hente på en streng praktisering av dette punktet, og det foreslås 

at betalingskravet ved utmelding tas ut. 

 

§3, fjerde ledd 

Gjeldende tekst: 

Utmelding må skje skriftlig. Det svares medlemskontingent til og med det kalenderåret da 

utmeldingen skjer. Et medlem som etter påkrav ikke har betalt kontingent i ett år, strykes som 

medlem. 

 

Punktet foreslås endret til: 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

 

Årsmøte i lokallaget - krav om skriftlig valg 
I siste setning i bestemmelsen er det krav om at valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig. Dette er det få av lokallagene som praktiserer, de fleste har åpne valg. 

 

Oppland Bondelag foreslår at ordlyden endres slik at krav om skriftlig valg blir betinget av 

flere kandidater, eller at noen krever skriftlighet. Å være leder i lokallaget er et viktig verv i 

Bondelaget. Skriftlig valg på leder er et godt prinsipp i en demokratisk organisasjon, og bør 

videreføres. 

 

§ 14b – femte ledd – om valg i årsmøtet i lokale bondelag 

Gjeldende tekst: 

Valg på leder og styrets medlemmer skal være skriftlig. 

 

Punktet foreslås endret til: 

Valg på leder skal være skriftlig. Valg på styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 
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