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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00362-1 

Saksbehandler: Elise Larsen og Leif Slåtten  

 

Rammebudsjett og kontingent 2020 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 

AS 

 

Forslag til vedtak (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 

2020 

 

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG:  

 

Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 69 år  kr 950,- 

Redusert sats for husstandsmedlemmer  kr 620,- 

Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 70 år kr 620,- 

Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år  kr 299,- 

 

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS: 

 

Fast servicekontingent 

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom kr  565,- 

Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon                          kr       1 230,- 

 

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da 

Areal som disponeres i driften av bruket   kr 3,284 

 

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da 

Øvre grense pr medlem kr 640,-                          kr        0,810 

 

Produksjonsavhengig kontingent 

Sats for produksjonskontingent økes med 2,6 %. De ulike intervallene blir etter dette: 

Produksjonsavhengig kontingent 

Sats 

2020 

(kr) Produksjonsavhengig kontingent 

Sats 

2020 

(kr) 

Faktor 0,00 - 0,09 0 Faktor 2,51 - 3,00 3817 

Faktor 0,10 - 0,30 0 Faktor 3,01 - 3,50 3867 

Faktor 0,31 - 0,50 534 Faktor 3,51 - 4,00 4095 

Faktor 0,51 - 0,70 1055 Faktor 4,01 - 4,50 4313 

Faktor 0,71 - 0,90 1552 Faktor 4,51 - 5,00 4529 

Faktor 0,91 - 1,10 2080 Faktor 5,01 - 5,50 4839 

Faktor 1,11 - 1,30 2579 Faktor 5,51 - 6,00 5059 

Faktor 1,31 - 1,50 3144 Faktor 6,01 - 6,50 5155 

Faktor 1,51 - 2,00 3335 Faktor 6,51 - 7,00 5209 

Faktor 2,01 - 2,50 3649 Faktor 7,01 - 9999 5279 

 

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 
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AS økes til kr 8 700,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med 

jordbruksproduksjon. 

 

B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 2020 

på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2019. 

 

Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser: 

   

1. Tilbakeføring til lokallagene   

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 509 

    Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms  

og Finnmark 12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2019 6 712 

kr 25,- pr betalende medlem 1 524 

      Sum tilbakeføring av kontingent til lokallag 8757 

      Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 796 

      Opplæring tillitsvalgte i lokallag 500 

Sum tilbakeføring til lokallagene 14 053  

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  
    Rammebevilgning til fylkeslagene 14 467 

    Støtte til Unge bønder kurs 206 

    Fylkesledere 5 493 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 20 166 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 34 219 

 

 

Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralleddet og 

overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket.  

  

 

C. Rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2020 

 

Det framlagte forslag til rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor 

AS, godkjennes som grunnlag for medlemskontingenten 2020, og som grunnlag for 

tilbakeføring av kontingent til lokal- og fylkeslag.  
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Saksutredning 

 

Medlemskontingent 2020 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 

 

 

Medlemsutvikling 

Norges Bondelag hadde ved utgangen av 2018 63.167 medlemmer, en nedgang fra 63.572 

ved utgangen av 2017.  

 

6 fylker hadde medlemsvekst i 2018. Østfold hadde størst vekst i antall medlemmer, og hadde 

18 flere medlemmer enn ved utgangen av 2017. Vest-Agder hadde størst prosentvis vekst på 

1,1 %. 

 

 

Tabell: Medlemsutvikling Norges Bondelag 2014-2018. 

 

Medlemsutvikling 2018 (Per 31.12) 

Fylke  2014 2015 2016 2017 2018 Antall Prosent 

ØSTFOLD   4 656 4 685 4 812 4 884 4 902 18 0,4 % 

AKERSHUS   4 942 5 057 5 231 5 344 5 350 6 0,1 % 

HEDMARK   5 410 5 488 5 577 5 644 5 644 0 0,0 % 

OPPLAND  5 559 5 554 5 571 5 649 5 589 -60 -1,1 % 

BUSKERUD   3 770 3 827 3 891 3 895 3 861 -34 -0,9 % 

VESTFOLD   3 176 3 185 3 190 3 200 3 201 1 0,0 % 

TELEMARK   1 667 1 670 1 712 1 711 1 722 11 0,6 % 

AUST-AGDER   955 957 964 1 044 1 024 -20 -1,9 % 

VEST-AGDER   1 162 1 169 1 206 1 172 1 185 13 1,1 % 

ROGALAND  6 377 6 446 6 567 6 543 6 404 -139 -2,1 % 

HORDALAND  3 649 3 724 3 826 3 829 3 785 -44 -1,1 % 

SOGN OG 
FJORDANE   

3 751 3 755 3 739 3 811 3 797 -14 -0,4 % 

MØRE OG 
ROMSDAL   

3 323 3 307 3 314 3 293 3 260 -33 -1,0 % 

SØR-
TRØNDELAG  

4 225 4 226 4 270 4 282 4 219 -63 -1,5 % 

NORD-
TRØNDELAG   

5 090 5 063 5 039 5 058 5 026 -32 -0,6 % 

NORDLAND   2 842 2 806 2 836 2 885 2 875 -10 -0,3 % 

TROMS   927 942 919 913 915 2 0,2 % 

FINNMARK   346 379 426 412 407 -5 -1,2 % 

NORGES 
BONDELAG 

0 0 0 3 1 -2   

Sum  61 827 62 240 63 090 63 572 63 167 -405 -0,6 % 
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Verving av nye medlemmer 

Å verve nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde en velfungerende organisasjon med 

gjennomslagskraft. Det skal være en kultur i Bondelaget hvor det å verve nye medlemmer er 

en naturlig del av organisasjonsarbeidet. Forutsetningen for at eksisterende medlemmer vil 

drive vervearbeid, er at Norges Bondelag er en attraktiv medlemsorganisasjon med aktive 

lokallag. En styrking av lokallagsarbeidet generelt og god medlemspleie er viktig for å verve 

nye medlemmer. Nasjonal vervemåned, vervekonkurranser og -stafetter, samt gjennomføring 

av vervekurs, verving på messer, åpne arrangementer og hos samarbeidende organisasjoner er 

tiltak som bidrar til å holde trykket oppe. Vervearbeidet i organisasjonen videreføres under 

slagordet Tørre å spørre. 

 

Kontingentutviklingen 

Samlet kontingentinngang til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2018 var  

131,5 millioner, som var om lag 0,7 mill. kr under budsjett. Betalingsprosenten for 2018 var 

på 97, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte var 2 082 kr, mot budsjettert 2 065 kr. 

 

Strukturendringene i landbruket påvirker kontingentinngangen i organisasjonen. Færre aktive 

bønder og en økende andel grunneiere som leier ut jorda, fører til endringer i 

kontingentgrunnlaget. Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i 

samfunnet, men frafall av bruksmedlemmer kombinert med endringer i driftsstrukturen i 

landbruket, har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. 

 

Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2020 

I budsjettgrunnlaget for 2020 er prinsippene for medlemskontingent videreført, det er ingen 

andre endringer enn prisjustering. Medlemmer i Norges Bondelag som ønsker det, kan betale 

medlemskontingent i halvårs- eller kvartalsterminer. Dette forutsetter eFaktura, Avtalegiro 

eller EHF-faktura. 

 

Personlig kontingent 

Personlig kontingent for ordinære medlemmer fra og med 25 år t.o.m 69 år foreslås økt fra kr 

935,- til kr 950,- (+ 1,6 %). Personlig kontingent for medlemmer til og med 25 år og fra og 

med 70 år, samt husstandsmedlemmer, foreslås økt fra kr 610,- til kr 620,- (+1,6 %). I tråd 

med endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser, heves også alderen for pensjonistsats i 

kontingentsystemet med ett år fra 69 år til 70 år. 

 

Det foreslås at ungdom t.o.m 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller 4H, 

betaler redusert sats kr 299,- (kr 295,-, + 1,4 %) i personlig kontingent til Norges Bondelag. 

Satsen som ble innført i 2015, er et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom Tørre å spørre og 

skal bidra til økt rekruttering av unge medlemmer til både Norges Bondelag, 4H og Norges 

Bygdeungdomslag. 

 

Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2020 

 

Fast servicekontingent 

Fast servicekontingent betales av alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 555,- 

foreslås økt til kr 565,- (+1,8 %). Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast 

servicekontingent. Sats kr 1 210,- foreslås økt til kr 1 230,- (+1,7 %). Selskap med 

jordbruksproduksjon betaler ikke fast servicekontingent. 
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Arealavhengig kontingent innmark 

Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 3,23,- 

per dekar foreslås økt til kr 3,284,- per dekar (+1,7 %). 

 

Arealavhengig kontingent utmark 

Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,795,- per dekar til kr 0,810,- per dekar (+1,9 %) 

Øvre grense per medlem kr 640,- foreslås videreført. 

 

Produksjonsavhengig kontingent 

I Jordbrukets krav 2019 er det tatt utgangspunkt i en kostnadsvekst på 1,7 % og en lønnsvekst 

på 3,5 %. Kostnadene i rammebudsjettet fordeler seg på omtrent 50% lønnskostnader og 50% 

andre kostnader, det foreslås derfor at den produksjonsavhengige kontingenten økes med 2,6 

% på alle trinn for kontingentfaktor. 

 

Maksimumskontingent 

Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 300,-, fra kr 8400,- til kr 8 700,-  

(+3,6 %). Forslaget innebærer at omlag 1 600 medlemmer betaler maksimumskontingent.  

Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets 

Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform. 

 

Unge Bønder 

Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv 

personlig kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås 

videreført. 

 

Fordeling av kontingenten (%) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Personlig kontingent 34,0 34,1 34,5 35,0 35,0 35,4 35,8 35,4 

Arealkontingent 13,8 13,8 13,9 14,1 14,2 14,4 14,3 14,7 

Produksjonskontingent 36,1 35,6 35,3 34,9 35,0 34,5 34,3 34,6 

Fast servicekontingent 11,5 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 

Utmarkskontingent 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4,3 4,1 

 
 
Gjennomsnittskontingent (kr) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budsjettert 1 911 1 941 1 980 2 010 2044 2065 2081 2140 

Regnskap 1 904 1 942 1 974 2 003 2037 2082   

 

Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2020 på bakgrunn av 

innbetalt kontingent i 2019 

 

Kontingentrefusjon lokallag 

Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer: 

• Grunnbeløp per lag 

• Refusjon per betalende medlem  

• Refusjon av innbetalt kontingent 
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• Aktivitetsavhengig tilbakeføring 

 

Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og 

Finnmark foreslås videreført.  

 

Refusjon pr. betalende medlem foreslås videreført for 2020 med kr 25,- pr. betalende medlem. 

Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 5 % av innbetalt kontingent fra 

medlemmer i 2019. 

 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes til 4,796 millioner for 2020. Det er fylkene som 

fordeler disse midlene, og hensikten er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene. Det er stor 

variasjon i lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å 

målrette mer av midlene som tilbakeføres.  

 

Tilbakeføring til fylkeslagene 

Rammebevilgning til fylkeslagene, fylkesledere og støtte til unge bønder kurs økes med 2,6 

%. Det foreslås å inkludere potten til opplæring av fylkestillitsvalgte (1,737 millioner i 2020) i 

rammebevilgning til fylkeslagene. 

 

Dette settes også av 0,5 millioner til opplæring av tillitsvalgte i lokallagene. 

 

Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som følger  

(alle tall i hele tusen): 

 

   

1. Tilbakeføring til lokallagene   

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 509 

    Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms  

og Finnmark 12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2019 6 712 

kr 25,- pr betalende medlem 1 524 

      Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene 8757 

      Opplæring tillitsvalgte i lokallag 500 

      Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 796 

Sum tilbakeføring til lokallagene 14 053  

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  
    Rammebevilgning til fylkeslagene 14 467 

    Støtte til unge bønder kurs 206 

    Fylkesledere 5 493 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 20 166 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 34 219 
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Rammebudsjett 2020 

 

Innledning og generelle forutsetninger i rammebudsjett 2020  

Rammebudsjettet 2020 for medlemsaktiviteten i Norges Bondelag og Bondelagets 

Servicekontor AS, legger grunnlag for fastsettelse av medlemskontingent og tilbakeføring til 

fylkes- og lokallag. Endelig budsjett for 2020 blir lagt fram for styrene i Norges Bondelag og 

Bondelagets Servicekontor AS i desember 2019. Det presiseres at rammebudsjettet kan 

inneholde usikre poster, som kan påvirke de endelige budsjettpostene. Forslaget til 

rammebudsjett er bygd opp på følgende måte:  

 

• Rammebudsjettet er basert på samme aktivitet som Budsjett 2019, justert for 

endringer knyttet til prosjektaktivitet og ansatte. 

• Lønnskostnader er budsjettert med grunnlag i nåværende ansatte, justert med 

kjente endringer. Lønnskostnadene er justert med 3,5 % fra 2019 til 2020, i 

tråd med forventet lønnsutvikling. 

• Generelle kostnader og andre inntekter er justert med 1,7 % i forhold til 

budsjett 2019, jfr. beregninger lagt inn i Landbrukets krav. 

• Kontingent, se vedlagte grunnlagsdata, og redegjørelse ovenfor. 

• Tilbakeføring til fylkeslagene er basert på samme prinsipper som tidligere år, 

justert med 2,6 %.  

• Dersom fylkeslag slår seg sammen, vil den samlede tilbakeføringen 

opprettholdes. 

 

Presentasjon  

 

Rammebudsjettet presenteres i to former:  

• Finansbudsjett som viser totale inntekter og kostnader for medlemsaktiviteten 

      i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS. 

• Driftsbudsjettet som viser netto kostnader for de respektive kostnadssteder 

 

Kommentarer til finansbudsjettet  

 

Inntekter 

 

Totale inntekter for 2020 er budsjettert med 188,8 millioner, en økning på 2,4 millioner i 

forhold til budsjett 2019.  

 

Kontingentinntektene er budsjettert med 135,9 millioner for 2020 en økning på 1,7 millioner, 

tilsvarende 1,25 % i forhold til budsjett 2019.  

 

Andre inntekter, som hovedsakelig består av kursinntekter, prosjektinntekter, 

samarbeidsavtaler og diverse tjenester utgjør 52,9 millioner, en økning på 0,7 millioner i 

forhold til budsjett 2019.   

 

Kostnader 

 

Totale driftskostnader er beregnet til 208,7 millioner, en økning på 2,4 millioner, tilsvarende  

1,2 % i forhold til budsjett 2019.  
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Lønnskostnadene har en økning i forhold til budsjett 2019 på 2,1 %, som utgjør 2 millioner. 

Det er i budsjettet estimert med 1 fast årsverk lavere enn budsjett 2019, i tillegg er det justert 

for endringer i aktivitet knyttet til prosjekter.  

 

Honorar og daggodtgjøring til tillitsvalgte er beregnet ut fra valgkomiteens forslag til faste 

godtgjørelser og møtegodtgjørelser knyttet til møtedeltakelse. Den totale møteaktiviteten i 

fylkeslagene, styret i Norges Bondelag og sentrale arrangement utgjør ca. 6 000 møtedager på 

årsbasis. En økning i daggodtgjørelsen fra 2 200 til 2 300, tilsvarende 4,5 % medfører økte 

kostnader utover generell inntektsvekst forutsatt samme aktivitet. 

 

Tilbakeføring til lokallag er budsjettert med 14,1 millioner, i tråd med fremstilling ovenfor. 

 

Posten Bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettert på lik linje som tidligere år. 

Hovedpostene er kollektivabonnement på Bondebladet med ca. 4,6 millioner, støtte til Nei til 

EU med 1,3 millioner, Agri Analyse AS med 0,8 millioner og støtte til Norges 

Bygdeungdomslag med 0,65 millioner. 

 

Driftsresultat  

Budsjettert driftsresultat viser et underskudd på 19,9 millioner, som er tilsvarende 

driftsresultat som budsjett 2019. 

  

Finansposter  

Det er budsjettert med netto finansinntekter på 16,6 millioner, i tråd med budsjettet for 2019. 

Overskuddslikviditeten til Norges Bondelag er plassert i bankinnskudd, rentefond, 

obligasjonsfond, aksjefond og lån til datterselskapet Hollendergata 5 AS.  

Andre finansinntekter er relatert til aksjeutbytte fra eiendomsselskapet med 5,0 millioner og 

avkastning fra aksjefond og andre investeringer med 8,3 millioner. 

  

Ordinært resultat  

Ordinært resultat er budsjettert med et underskudd på 3,29 millioner. 

 

Driftsbudsjett 

Vi viser til driftsbudsjettet for en mer detaljert oversikt over hvor de respektive midler 

benyttes i organisasjonen. Netto tilbakeføring til fylkeslagene utgjør 20,2 millioner, en økning 

på 2,6 % fra budsjett 2019. Det er avsatt 1 million til eventuelle kampanjer. 

  

 

Vedlegg:  

 

• Vedlegg 1: Grunnlagsdata for kontingent  

• Vedlegg 2: Finansbudsjett  

• Vedlegg 3: Driftsbudsjett  
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