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Organisasjonsutvikling 2020: 
- Vi bygger Bondelaget! 

 

I organisasjonsprosessen har behovet for å øke innsatsen for å sikre aktive og velfungerende 

lokallag blitt tydeliggjort. Det er viktig med fortsatt stor aktivitet i alle ledd når fylkeslag slår 

seg sammen som følge av regionreformen, 

 

Lokallaga og de lokale tillitsvalgte utgjør grunnfjellet i organisasjonen Norges Bondelag. Med 

om lag 515 lokallag er Norges Bondelag en slagkraftig organisasjon som er tilstede landet 

rundt og i nær sagt alle kommuner, med et tillitsvalgtapparat som mange kan misunne oss. Et 

slikt apparat må man kontinuerlig utvikle.  

 

Styret vedtok mai 2019 følgende i forbindelse med organisasjonsprosessen: 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.  

 

Mål med prosjektet: 

 

Overordnet målsetting: Det skal være attraktivt å delta i lokallagsaktivitet som 

tillitsvalgt og medlem i Norges Bondelag.  

1) Før, under og etter sammenslåingen av fylkeslaga skal lokallaga i Bondelaget oppleve 

at det samlede servicenivået fra Bondelaget, sentralt og i fylket, er minst like godt som 

i dag. 

2) Det skal iverksettes tiltak som bidrar til forenkling og/eller fornying av driften i 

lokallaget og som bidrar til at medlemmene opplever motivasjon og mestring i 

lokallagsarbeidet.  
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Følgende tiltak foreslås: 

1. Like god service som før sammenslåing: 

 Idèverksted i alle fylkeslag 

 Økt bruk av regionmøter 

 Økt bruk av utvalg/arbeidsgrupper og innføring av verv/ansvarsområder for 

styremedlemmene 

 Kurs og kompetanseheving 

 Bedre kommunikasjon i organisasjonen  

 Oppfølging fra fylkeslaget  

 

2. Forenkling og fornying av lokallagsarbeidet 

 Oppdatering av lokallagshåndboka og nettressursene 

 Videreutvikling av lokallagsskolen 

 Medlemsverving 

 Mer sosiale aktiviteter 

 Samarbeid med andre organisasjoner 

 Forenkling av lokallags verktøy 

 Bruk av Aktive lokallagsmidler 

 Synliggjøring av lokallagsaktiviteten  

 

1. Målsetting 1 – Like god service 

Fylkeslaga er bindeleddet mellom sentralleddet og lokallaga. De sørger for toveis 

kommunikasjon, og at organisasjonen går i takt. Dette prosjektet har primært lokallaga som 

målgruppe, men når fylkesstrukturene endres vil det også påvirke lokallaga. Lokallag som har 

liten kontakt med resten av organisasjonen og «begynner å leve sitt eget liv» er svært sårbare 

for nedleggelse den dagen ildsjeler slutter. God og jevnlig kontakt mellom lokallag og 

fylkesstyret/ fylkeskontoret/ er i seg selv en faktor som gir økt aktivitet og engasjement i 

lokallag, og er noe som må ivaretas. Det må være et mål at fylkessammenslåingen ikke 

påvirker de lokale Bondelaga negativt, men at oppfølgingen og servicen som ytes oppleves 

like god eller til og med bedre. Det handler om hvordan Bondelaget rigger organisasjonen for 

å serve lokallaga på en hensiktsmessig måte.  

 

a. Tiltak: 

 

Idéverksted 

I løpet av høsten 2019/våren 2020 skal alle fylkeslag gjennomføre et idéverksted for 

tillitsvalgte i fylket. Hensikten er å finne ut av hvordan man skal utforme arbeidet for at 

fylkeslaget skal kunne gi best mulig service til lokallaga. For fylkene som planlegger å slå seg 

sammen høsten 2019 og våren 2020, vil verkstedet tilpasses der de er i prosessen. De fylkene 

som ikke skal slå seg sammen bør også gjennomføre tilsvarende verksted for å gå gjennom 

sine rutiner og arbeidsoppgaver, og vurdere om det kan være hensiktsmessig å gjøre endringer 

for å sikre best mulig oppfølging av lokallaga.  

Spørsmål som bør belyses i idéverkstedet er bl.a.: 

- Hva forventer lokallaga av oss, hva forventer vi selv? 

- Hvilke funksjoner/oppgaver/tjenester skal vi levere? 

- Hva har fungert spesielt bra i de gamle fylkene, og bør videreføres? 

- Hva er de viktigste sakene vi skal jobbe med? 

- Hvordan skal vi drive medlems-/lokallagspleie? 

- Hva trenger vi fra Bondelaget sentralt? 

- Hvordan skal vi organisere oss for å oppnå målene våre? 
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Her kan man med fordel benytte seg av enkle verktøy som Må-Bør-Kan og SWOT-analyse. 

Verkstedet vil fungere som en forventningsavklaring, og danne et felles grunnlag for arbeidet 

videre med organisasjonsendringene. 

  

I forkant skal det foretas en form for kartlegging av rutiner og oppgaver i de gamle fylkene, 

og det kan være aktuelt med questback til lokallaga for å få innspill om deres ønsker og 

behov. Alle fylker bør også legge til rette for gode diskusjoner om framtidig organisering på 

sine ledermøter. 

 

Alle fylker må utvikle konkrete planer for prosessen videre med utgangspunkt i resultatene fra 

verkstedet og ledermøtet. Prosessen vil derfor variere noe fra fylke til fylke. Under følger 

likevel noen forslag til organisatoriske tiltak som kan være aktuelle.  

 

Økt bruk av regionmøter 

Regionreformen medfører større geografiske avstander, og flere lokallag i hvert fylke. Bruken 

av regionmøter i dag varierer fra fylke til fylke, men det kan være et tiltak for å ivareta 

oppfølging av lokallaga. Gjennom økt bruk av denne møteformen, kan representanter for 

fylkeslaget møte flere lokallag samtidig. I tillegg til å ivareta dialogen mellom fylket og 

lokallaga bidrar det til idé- og erfaringsutveksling mellom lokallaga i en region. Dette har 

potensiale til å styrke ikke bare forholdet til fylket, men samarbeidet mellom lokallaga, både 

organisatorisk og politisk.   

 

Bruk av utvalg/arbeidsgrupper og innføring av verv/ansvarsområder for 

styremedlemmene 

Hensynet til det næringspolitiske påvirkningsarbeidet er det viktigste argumentet for å slå 

sammen fylkeslaga i Norges Bondelag. Samtidig er det en stor bekymring for økt 

arbeidsbelastning for fylkesstyremedlemmene, og leder spesielt. Et mulig tiltak er å innføre 

nye verv eller ansvarsområder for fylkesstyremedlemmene utover leder/nestleder, slik at 

styremedlemmene i større grad kan ta eierskap til viktige saksområder. Det kan og være 

aktuelt å organisere deler av fylkets arbeidsoppgaver i utvalg og/eller arbeidsgrupper. Dette 

kan være oppgaver knyttet til næringspolitikk, organisasjonsarbeid og arrangementer, 

informasjonsarbeid eller omdømmebygging. Det avgjørende er å finne en form og fordeling 

som ivaretar fylkeslagets behov og samtidig ikke skaper for stor slitasje på enkeltpersoner. 

 

Kurs og kompetanseheving 

Fylkesstyret er i seg selv en arena for skolering og utvikling for dyktige medlemmer og 

potensielle kandidater til verv på nasjonalt nivå i Bondelaget og i andre organisasjoner i 

landbruket. Fra organisasjonsutvalgets side er det pekt på at større fylkeslag gir mer ansvar til 

fylkesstyret og er mer krevende. Det er derfor behov for god arbeidsdeling innad i styret, og 

gjerne en spesialisering av oppgaver jfr forslaget om verv over. For å sikre at 

styremedlemmene er trygge i oppgaven er det viktig at Bondelaget har et godt kurstilbud til 

fylkesstyrene, og særlig til leder/nestleder. En relativt enkel måte å gjøre dette på er å ha enda 

større innslag av kompetansehevende tiltak i allerede eksisterende møteplasser, f.eks. årsmøte 

og ledermøter i fylkene, samt lederkonferansen og representantskap sentralt. Det kan være 

aktuelt å legge inn 15-30 minutter til en faglig innledning om næringspolitiske spørsmål, 

verving, bruk av sosiale medier eller et annet aktuelt tema på fylkesstyremøtene. Det kan også 

være behov for å utvikle flere egne kurs med fylkesstyrene som målgruppe. En reduksjon fra 

18 til 10 styreledere vil også kunne gi noen muligheter. Det vil f.eks. være lettere å samle alle 

ledere og gi et skreddersydd opplæringstilbud. Fylkeslederne vil også i større grad kunne være 

et kollegium som jobber sammen og lærer av hverandre.  

 



 

4 

 

Kommunikasjon 

En viktig del av oppfølgingen av lokallaga er kontakt og kommunikasjon. Dette er spesielt 

viktig i en endringsfase, og lokallaga må få nødvendig informasjon og vite hvor de kan 

henvende seg. Den digitale utviklingen gir store muligheter for rask kommunikasjon, og en 

større tilstedeværelse enn tidligere. Bruk av videokonferanser kan fungere som et supplement 

til fysiske møter når avstandene er store, eller det er mulig å koble på noen fra fylkesstyret i et 

lokallagsmøte via skype. Facebookgrupper kan fungere som diskusjonsgrupper for styret 

mellom møtene og, ikke minst gir sosiale medier en mulighet til å vise fram organisasjonens 

arbeid slik man selv ønsker. Bruk av digitale løsninger krever både tilfredsstillende teknologi 

og kompetanse. Noe opplæring kan være nødvendig, og det er ikke alle steder at 

internettilkoblingen er like rask. Det er uansett ikke slik at digitale kanaler kan erstatte 

behovet for fysiske møteplasser.  

 

Oppfølging fra fylkeslaget og ivaretakelse av medlemsdemokratiet 

For at Bondelaget skal ha faglig og politisk gjennomslagskraft, må organisasjonen være stor 

og velfungerende over hele landet. Organisasjonsarbeidet og medlems- og lokallagspleien må 

derfor være en hovedprioritet i alle fylker. Det er svært viktig å ivareta en tett kontakt mellom 

fylkeslaga og lokallaga. Det bør etterstrebes å ha ansatteressurser tilgjengelig for lokallaga 

som kan hjelpe til med store og små spørsmål av både politisk og organisatorisk art. Lokallag 

som ikke møter og «glir bort» bør fanges opp og pleies litt ekstra.  

 

En av de største bekymringene ved sammenslåingen er at medlemsdemokratiet kan svekkes. 

Selv om det blir færre formelle fora som fylkesårsmøter og fylkesstyrer, er ikke det 

ensbetydende med at demokratiet forringes. At medlemmer og tillitsvalgte engasjerer seg i 

diskusjoner, gir innspill, bidrar til høringsuttalelser, lager aktiviteter og deltar i Bondelagets 

arbeid gjennom hele året er en del av et levende medlemsdemokrati. Det blir svært viktig at 

fylkeslaga har gode rutiner for å ta imot innspill, og legger til rette for gode møteplasser og 

meningsutvekslinger, spesielt i overgangen til nye fylker når mange skal inkluderes i 

utviklingen av nye organisasjonskulturer og praksiser.  

 

2. Målsetting 2 – forenkling og fornying av lokallagsarbeidet 

Det drives i dag et svært omfattende og variert organisasjonsarbeid i Bondelagets lokallag 

over hele landet. En fornying av lokallagsarbeidet handler ikke nødvendigvis om 

revolusjonerende endringer, men om motivasjon og inspirasjon til hvordan laget kan drives, 

hvordan skape positivitet i lagsarbeidet og hvordan man kan rekruttere nye medlemmer og 

tillitsvalgte. Også på dette punktet er det kritisk at lokallaga selv definerer både hvordan de 

ønsker å jobbe og hva som fungerer ut fra lokale forhold. Det er dessuten mye artigere å sitte i 

styret hvis man får lov til å definere selv hvordan ting skal gjøres, heller enn at noe blir 

bestemt sentralt. Et organisasjonsutviklingsprosjekt må derfor handle om hvordan man på best 

mulig måte kan legge til rette for lokalt initiativ og engasjement. Det finnes heller ingen 

quick-fix for lokallag der det går litt trått, men det er da viktig å gjennomføre en 

forventningsavklaring og bli enig om hva slags ambisjonsnivå man skal ha. Et godt verktøy 

for dette er må-bør-skal som blant annet finnes i lokallagshåndboka. 

 

Tiltak: 

 

Lokallagshåndboka m/nettressurser 

Lokallagshåndboka inneholder grunnleggende informasjon om det å drive et lokallag. 

Innholdsmessig er den god, men det er viktig å sørge for at lokallaga bruker den aktivt. Den 

bør oppdateres i uttrykket, og sendes ut til alle lokallag. I tillegg til selve håndboka ligger det 
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også ekstra ressurser på lokallagssidene på bondelaget.no. Disse bør og gjennomgås med 

tanke på å gjøre siden mest mulig tilgjengelig, attraktiv og brukervennlig. 

 

Lokallagsskolen 

Lokallagsskolen er et kurstilbud for lokallagstillitsvalgte som gir en grunnleggende innføring 

i Bondelagets organisasjon og politikk. En helt grunnleggende forutsetning for velfungerende 

lokallag er tillitsvalgte som opplever mestring og motivasjon i vervet. Et slikt kurstilbud til 

alle nye tillitsvalgte gir både kompetanse og er en sosial møteplass. Det er avgjørende å 

videreføre dette tilbudet, og gjerne utvikle det gjennom å lage nye kurs innenfor f.eks. 

landbrukspolitikk, organisasjonsarbeid eller informasjonsarbeid som kan tilbys 

styremedlemmer som har vært med på lokallagsskolen før, eller har lang erfaring i 

Bondelaget. 

   

Medlemsverving/rekruttering til styrene 

Verving er ikke alltid en prioritert oppgave, men det bør det være. En viktig forutsetning for å 

skape utvikling i lokallaget er et tilsig av nye medlemmer og ideer. Flere medlemmer vil og si 

at det er flere å fordele oppgavene på. Mange steder oppleves det utfordrende å rekruttere til 

verv. Det er viktig med god landbruksfaglig og -politisk kunnskap i styrene, men 

valgnemndene kan med fordel oppfordres til å gå bredere ut og rekruttere styremedlemmer i 

alle medlemskategorier.  

 

Fagmøter 

Bondelaget er først og fremst en interesseorganisasjon, der medlemmene deler et felles 

engasjement for norsk mat og landbruk. Dette må gjenspeiles i et faglig fokus i 

lokallagsaktiviteten. Det kan imidlertid være så mangt. For å nå bredt ut vil det være 

hensiktsmessig å tenke variasjon i tema og opplegg. Hvis mulig går det an å differensiere og 

ha møter spesielt tilpasset ulike målgrupper, f.eks. knyttet til spesifikke 

bruksstrukturer/produksjoner, kvinner, unge bønder, personlige medlemmer etc. Det er og 

mulig at man på styremøter har korte faglige innledninger som styremedlemmene bytter på å 

forberede, en politisk 10-minutter. Dette er veldig enkelt og bidrar til mer interessante og 

lærerike møter.  

 

Sosialt samhold 

Det sosiale er limet som skaper samhold og solidaritet i organisasjonen, på tvers av ulike 

produksjoner, aldersgrupper og medlemskategorier. Når folk skal gi av tida si er det viktig at 

det og er rom for å ha det moro og sosialt. Det er imidlertid viktig å huske på at ulike personer 

drives av ulike ting, og en balanse er alltid bra. Et godt tips er å kombinere faglig og sosiale 

møteplasser f.eks. Middag med mening, Politisk pizza, Landbrukslunsj, Bondepub 

m/foredrag. Det er fint å invitere en ekstern foredragsholder eller en fra fylkesstyret, men det 

kan også være noen i lokallaget eller styret som forbereder en innledning. Tenk variasjon ifht 

møtetid/-sted og aktivitet, styret har et ansvar for at alle skal føle seg inkludert uavhengig av 

produksjon og medlemskap. Det vises til lokallagshåndboka for mer tips og triks til hva man 

bør tenke på for å skape gode møter og aktiviteter. 

 

Samarbeid med andre lokallag og organisasjoner 

For en del lokallag er det utfordrende å finne folk til å stille til verv, og delta på 

arrangementer. Dette er ikke unikt for Bondelaget, men en trend innenfor frivilligheten der en 

ser en løsere og mer kortvarig tilknytning som utfordrer måten tradisjonelle demokratiske 

medlemsorganisasjoner. Tid er også en mangelvare, både for de tillitsvalgte og for de man 

ønsker å nå. Mange lokallag vil med fordel kunne samarbeide om arrangementer med lokallag 

i nærheten eller andre organisasjoner om å lage møter og andre arrangementer. Det blir ikke 
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nødvendigvis mindre jobb, da dette også krever innsats og koordinering, men oppmøtet har 

potensiale for å bli større noe som gjør det mer givende å legge ned en innsats. Å bidra til å 

arrangere Åpen gård er et eksempel på et kortvarig engasjement som det kan være enkelt og 

attraktivt å være med på.   

 

Forenkling 

Å ta i bruk verktøy som kan forenkle og effektivisere driften av organisasjonen vil være 

viktig. På lokallagssidene på bondelaget.no, ligger maler for blant annet møteinnkalling og 

referat, kassabok etc. Bondelaget sentralt skal utrede ulike tekniske løsninger for å skrive og 

lagre referater og protokoller, samt løsninger for enkel regnskapsføring. Alternativene skal 

knyttes mot medlemsregisteret (Mitt lokallag). 

 

Bondelaget har også satt i gang et utredningsarbeid for å avklare lokallagas rettslige status, og 

har startet arbeidet med å kartlegge lokallagas økonomiske ressurser. Målet er å avklare og 

forenkle lokallagsarbeidet.  

 

Skypemøter kan være et supplement til fysiske styremøter, facebookgrupper kan være en 

arena for diskusjon mellom møtene og googledisk/onenote kan brukes til å skrive felles 

høringsuttalelser. Det kan være noe behov for opplæring på hvordan disse systemene kan 

brukes på en slik måte at det faktisk blir en forenkling, og utfordringene knyttet til 

internettforbindelse vil være minst like stor som i fylkesleddet.  

 

Aktive lokallagsmidler 

Omlegging fra fast overføring til økt bruk av lokallagsmidler basert på aktivitet og 

økonomiske forhold i laget er bra for å målrette bruken av midlene. Denne omlegginga startet 

etter vedtak i årsmøtet 2018, og denne omlegginga må få tid til å virke før vi vurderer om den 

skal utvides til en større del av midlene. Praksisen ved bruk av aktive lokallagsmidler er 

veldig ulik i fylkene. En systematisk gjennomgang, erfaringsutveksling og noen rådgivende 

føringer, kan gi en bedre bruk. Fylkene må fortsatt kunne praktisere dette ulikt, men ved 

sammenslåing må det selvfølgelig samordnes. Den store utfordringen er ikke å få aktive 

lokallag til å arrangere enda mer, men å få passive lag til å gjennomføre noe.  

 

Synliggjøring av lokallagets aktivitet 

Tilstedeværelse i sosiale og tradisjonelle medier er viktig for å vise fram aktiviteten som skjer 

i lokallaget. Når vi kommer fram på en positiv måte bidrar dette til omdømmebygging av 

Bondelaget og landbruksnæringa, og det viser fram lokallaget som en viktig del av et 

livskraftig lokalsamfunn. Dette bidrar til stolthet og motivasjon for medlemmene og kan være 

en viktig del av vervegrunnlaget. Medlemsundersøkelsen 2019 viste et sterkt ønske om å satse 

på omdømmebygging. Lokallaga og hver enkelt bonde og medlem er selv en viktig brikke i 

dette, og lokallaga bør få tilbud om kurs og veiledning i dette arbeidet. 

 

 

 

3. Organisering/ressurser: 

 

Det er avgjørende for en vellykket organisasjonsendring at fylkes- og lokallaga selv tar 

eierskap til prosjektet og prosessen. Uten et engasjement i hele organisasjonen, vil ikke 

arbeidet med å vitalisere lokallaga lykkes.  
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Arbeidet organiseres som et prosjekt eid av organisasjonsavdelingen i Norges Bondelag. 

Prosjektet starter umiddelbart etter årsmøtet 2019, og varer i første omgang ut 2020, med 

mulighet for en opptrapping/videreutvikling i 2021.  

 

Det settes ned ei styringsgruppe med representanter fra styret i Norges Bondelag, 

organisasjonssjefer og tillitsvalgte fra ulike nivåer. Til å lede det operative arbeidet etableres 

det ei sentral arbeidsgruppe med en prosjektansvarlig og 3-4 personer som skal bistå fylkene i 

deres endringsprosesser, samt utvikle og støtte lokallagsarbeidet i Bondelaget direkte 

gjennom konkrete verktøy og tiltak.  

 

Fylkesstyrene bestemmer selv hvordan de skal organisere arbeidet, og hvert fylkeslag utpeker 

et styremedlem og en ansatt som er ansvarlig for arbeidet i fylket. Det er i stor grad opp til 

fylkeslaget å definere behov, ønsker og tiltak ut fra lokale forhold.  

 

Ressursbruken i prosjektet vil først og fremst være knyttet til arbeidstid og reise- og 

møtevirksomhet for tillitsvalgte og ansatte. Dette må både Bondelaget sentralt og i fylkene ta 

høyde for i sine budsjetter og planer. Utover eventuell utvikling av digitale systemer til bruk i 

lokallagsarbeidet, har organisasjonen kompetansen som trengs for å gjennomføre prosjektet.  

 

 

 

 

 

 


	Prosjektnotat: Organisasjonsutvikling 2020 - Vi bygger Bondelaget
	1. Målsetting 1 – Like god service
	a. Tiltak:

	2. Målsetting 2 – forenkling og fornying av lokallagsarbeidet
	Tiltak:

	3. Organisering/ressurser:


