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Saksframlegg 
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Saksbehandler: Harald Velsand  

 

Valgnemnda og vurdering av tillitsvalgtes økonomiske rammer ved ny fylkesinndeling 

 

 

Vedtak: (vedtatt av styret den 6.2.2019) 

Styret ber Norges Bondelags valgkomité 2019 vurdere godtgjøringer til tillitsvalgte i lys av de 

endringer som er foreslått av organisasjonsutvalget.   

 

Valgkomiteen bes om å utrede  

- fast godtgjøring til fylkesledere i forbindelse med organisatoriske endringer som følge 

av regionreformen.  

- om nestleder(e) skal ha fast godtgjøring vedtatt av årsmøtet 

 

Det legges til grunn at samlet ramme for fast godtgjøring ikke overstiger dagens nivå. 

 

Vurderingen skal være en del av valgkomiteens innstilling til årsmøtet 

 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med organisasjonsutvalget i forslag til omorganisering av fylkeslagene, har 

spørsmålet om de økonomiske rammene for fylkesledere og nestledere kommet opp. 

 

Større fylker innebærer mer krevende arbeid med næringspolitikken og behov for mer tid til 

organisasjonsarbeidet. Det blir flere medlemmer og lokallag å følge opp. Større avstander kan 

gi mer reisetid. Organisasjonsutvalgets vurderinger er at fylkeslederjobber samlet sett vil være 

mer krevende i de sammenslåtte fylkeslagene. I tillegg vil det være nødvendig å legge mer 

arbeid til nestleder(e). Utvalget har lagt til grunn at samlede ressurser til fylkeslagene skal 

videreføres. 

 

I høringsprosessen har det kommet flere ønsker om at fylkesleders økonomiske ramme må 

avklares, slik at valgnemndene i fylkene kjenner til hvilke økonomiske betingelser som kan 

tilbys nye fylkesledere og styremedlemmer. Valgnemndene i fylkeslagene vil starte sitt arbeid 

med valg i fylker som vil slå seg sammen på noe ulike tidspunkt, alt etter hvor langt prosessen 

har kommet i fylkene. De fylkene som er først ute, ønsker signaler om dette før sine årsmøter 

våren 2019. Valgnemndsarbeidet i Trøndelag, som antakelig vil være først med å slå seg 

sammen, vil foregå fra dette årsmøtet og fram mot konstituerende felle fylkesårsmøte høsten 

2019. 

 

Dagens praksis innebærer at rammene for fylkesleder blir fastlagt gjennom tre prosesser: 

1. Fast godtgjøring for fylkesleder 

Norges Bondelags valgkomité foreslår overfor årsmøtet satser for fast godgjøring for 

fylkesleder. Satsen er nå 147 000 kr pr år. Satsen blir fastsatt i forbindelse med valg og 

øvrige godtgjøringer til tillitsvalgte på årsmøtet. 

 

2. Fylkesleders rammebevilgning 
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I Norges Bondelags budsjett er det fastsatt en rammebevilgning for fylkesleders 

aktivitet. Denne varierer i størrelsesorden fra 264 000 kr til 332 000 kr i budsjett for 

2019. Rammebudsjettet samlet presenteres for årsmøtet (som grunnlag for 

kontingenten), men vedtas for det enkelte fylke av styret i desember. Grunnlaget for 

beløpet er en generell vurdering av behovet i det enkelte fylke, og delvis langt tilbake i  

tid. Dette er ikke basert på kriterier som medlemstall, avstander eller andre faktiske 

forhold. 

 

3. Egne godtgjøringer i fylkene 

Flere fylker har egne rammer i tillegg for fylkesleder og styremedlemmer. Dette 

bestemmes innenfor fylkeslagene økonomiske rammer. Beslutningen ligger til 

fylkesårsmøtene etter innstilling fra valgnemnd eller styret i fylkeslaget. 

 

Det betyr at sentralt fastsatte økonomiske rammer for de nye styrene bare vil kunne være 

delvis fastsatt etter vedtak i årsmøtet 2019. Fylkesleders rammebevilgning for 2020 vil være 

klar først etter styrets budsjettvedtak i desember 2019. 

 

Videre avklaring 

Det ligger an til større variasjon mellom Bondelagets fylkeslag enn det er i dag. Fylkesledere 

har likevel noen grunnleggende oppgaver og ansvarsområder i alle fylker, uavhengig av 

fylkets størrelse. Det kan derfor være en vurdering at fast godtgjøring fortsatt bør være lik, 

mens rammebevilgningen bør reflektere variasjonen i fylkeslagene. Det kan også være mer 

hensiktsmessig å dekke opp godtgjøring til nestleder over denne posten, fordi 

nestlederfunksjonen antakelig vil variere mye mellom fylkene. 

 

Endringer i rammebevilgning etter ny fylkesstruktur må være gjenstand for ny vurdering i 

forbindelse med utarbeiding av budsjett for 2020 og videre framover. Fylkeslagene må 

involveres i dette. Diskusjon om nivået på rammebevilgningen til det enkelte fylke er derfor 

ikke en sak for årsmøtet.  

 

For å forberede dette, er det hensiktsmessig å be valgkomiteen i Norges Bondelag om å drøfte 

den faste godtgjøringa til fylkesledere og eventuelt nestledere i lys av ny organisasjonsmodell. 

Det tilligger valgkomiteen å foreslå satser på fast godtgjøring. Rammebevilgning for 

fylkesledere bør fortsatt fastlegges av styret etter en helhetsvurdering og etter dialog med 

fylkeslagene.  

 

Valgkomiteens instruks og oppgaver fastsettes av årsmøtet. Som høyeste organ mellom 

årsmøtene, kan styret be valgkomiteen om en tilleggsvurdering. Dette er en nødvendig 

avklaring for å sikre at spørsmål knyttet til organisasjonsendringer er godt nok forberedt. 

 

Problemstillinger valgnemnda bør se på er: 

- Bør satsen for fast godtgjøring for fylkesledere i de sammenslåtte fylker og de fylkene 

som ikke blir slått sammen, fortsatt være den samme, eller differensieres. 

- Bør nestleder(e) ha fast godtgjøring vedtatt av årsmøtet i Norges Bondelag 

 

Det betyr at nivået for fast godtgjøring og eventuell fast godtgjøring for nestleder(e) bør 

diskuteres av årsmøtet.  

 

Styret legger til grunn at samlet ramme for fast godtgjøring bør ikke overstige dagens nivå. 

(eventuell indeksjustering ikke medregnet) 
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Det legges videre opp til at styret tar opp fordelingen mellom fylkene av fylkesleders 

rammebevilgning i forbindelse med budsjettvedtak i desember. Dette gir best oversikt over 

samlet økonomisk konsekvens for organisasjonen.  

 

I tillegg vil altså fylkeslagene fortsatt kunne vedta egne godtgjøringer innenfor sine rammer. 

 

 


