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Organisasjonsutvalgets endelige rapport -  innspill fra Oppland 
Bondelag 

 Vi viser til tilsendt rapport med følgebrev datert 30.01.2019 

 

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag har i to omganger sendt innspill til 

organisasjonsutvalget, der vi i hovedtrekk har støttet organisasjonsutvalgets forslag.  

 

Saken var oppe til diskusjon og behandling på vårt årsmøte den 12. og 13. mars, og det ble 

gjort enstemmig intensjonsvedtak om å gå sammen med Hedmark Bondelag til Innlandet 

Bondelag med konstituerende årsmøte i mars 2020. Vedtaket er gjort under forutsetning av 

at Norges Bondelag vedtar at fylkeslag skal følge nye fylker på årsmøtet i juni 2019.  

 

Ved konstituerende årsmøte gjøres sammenslåingen gjeldende fra 1.1.2020, slik at 

regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsplan/årshjul harmonerer med kalenderår. 

 

Innspill / kommentarer til organisasjonsutvalgets rapport 

 

Fylkesinndeling  

Oppland Bondelag er enig i at fylkeslagsstrukturen i Bondelaget bør følge den politiske 

strukturen. Vi går derfor inn for at Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag slår seg 

sammen til Innlandet Bondelag med konstituerende årsmøte i mars 2020. 

 

Representasjon på fylkeslagenes årsmøter 

Oppland Bondelag er enig i at det bør være fleksibilitet i lokallagenes representasjon på 

fylkesårsmøtene. 

 

I Innlandet Bondelag blir det fra lokallagene 1 utsending per 125 eller per 150 medlem. 

Dette avklares senest på konstituerende årsmøte i mars 2020. 

 

Fylkesstyret 

Oppland Bondelag er enig i at det bør være fleksibilitet i antall styremedlemmer. Innlandet 

Bondelag vil ha 9 årsmøtevalgte faste medlemmer. 
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Representantskapsmøtets sammensetning 

Oppland Bondelag støtter ikke utvalgets forslag om to representanter fra hvert fylkeslag, 

tre fra Viken da dette gir en forskyvning av representasjon i forhold til dagens 

sammensetning. 

 

Oppland Bondelag ønsker å beholde dagens sammensetning med 18 representanter med 

tidligere fylkeslags representasjon.   

 

 

Lokallags tilhørighet til fylke 

I Oppland Bondelag har vi to kommuner, Lunner og Jevnaker, som har søkt overgang til 

Viken fylke. De to lokallagene, Lunner og Jevnaker, har søkt Norges Bondelag om å 

fortsette i Oppland / Innlandet Bondelag.  

 

Styret i Norges Bondelag gjorde på møte den 7. februar følgende vedtak: 

 

«Norges Bondelag deler Jevnaker og Lunner Bondelags bekymring for etablerte felles 

løsninger for landbruket i forbindelse med overgang til nytt fylke etter regionreformen. 

Bondelagene på Hadeland berømmes for sitt arbeid med å få etablert slike løsninger. 

 

Regionreformen med ny politisk og administrativ struktur endrer rammene for Bondelagets 

organisering. Organisasjonsutvalget foreslår at for å sikre best mulig gjennomslag i det 

næringspolitiske arbeidet, bør organisasjonen tilpasse seg nye offentlige og politiske 

strukturer.  

 

Det vises til Norges Bondelags lover §4, fjerde ledd, som lyder: «De lokale bondelagene i 

et fylke skal sluttes sammen til et fylkeslag.» 

 

Det ligger an til at Viken fylke vil bli etablert fra 1.januar 2020. Lunner og Jevnaker 

kommuner vil da være en del av Viken. Det vurderes som mest framtidsrettet ved en 

eventuell etablering av Viken Bondelag at Lunner og Jevnaker Bondelag følger med over i 

nytt fylkeslag fra det tidspunktet nytt fylkeslag er etablert.» 

 

Lunner og Jevnaker Bondelag fremmet sak til årsmøtet i Oppland Bondelag der de ønsket 

støtte fra Oppland Bondelag til å få fortsette i Oppland / Innlandet Bondelag. I løpet av 

årsmøtet ble forslaget endret til å få inntil 5 års overgangstid til Viken Bondelag.  

 

Lunner og Jevnaker fremmet følgende sak overfor årsmøtet: 

 

Regiontilhørighet for Lunner og Jevnaker Bondelag 
 

Lunner og Jevnaker bondelag ønsker etter innspill å fremme følgende forslag til styret 

Oppland bondelag, og åpner for å støtte dette i behandlingen i årsmøtet til Oppland 

Bondelag 13.3.2019 ( Sak 8): 

 Som påpekt i fra organisasjonsutvalget i Norges Bondelag finnes det gode argumenter 

både for og mot at bondelaget skal følge den nye regioninndelingen. På generelt 
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grunnlag har utvalget konkludert med at lokallag skal inkluderes i den regionen som de 

politisk er tilsluttet. Dette samsvarer med de gjeldende vedtektene til Norges Bondelag 

§4. 

 For Lunner og Jevnaker bondelag opplever vi at det er utfordringer med å følge dette 

prinsippet. Det lokale engasjementet er sterkt for å holde regionen Hadeland (Lunner, 

Jevnaker, Gran og Brandbu) samlet i samme regionlag. Jfr høringsuttalelser og sak 

fremmet for årsmøtet. 

 I den uavklarte politiske situasjonen både på Hadeland og i regionen Viken finner vi det 

derfor fornuftig at det legges til rette for at de to lagene i en tidsavgrenset periode på 

inntil fem år fra etableringen av regionen Viken fortsatt tilsluttes Innlandet Bondelag.  

 Det hviler et stort ansvar på de to lagene for i best mulig grad følge opp prosessene i 

Viken i denne perioden. 

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: 
Årsmøtet i Oppland Bondelag støtter samlet dette forslaget, og gir styret og 

administrasjonen ansvar for å følge opp vedtaket inn mot styret og årsmøtet i Norges 

Bondelag. 

 

Oppland Bondelag ber om at lokallag som må flytte til annet fylke / fylkeslag gis 

inntil 5 års overgangsperiode fra etablering av nytt fylkeslag i ny region.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Kristina Hegge 

         Ola Råbøl 

 

 

 

Vedlegg: 

- Intensjonsvedtak gjort på årsmøtet i Oppland Bondelag 

- Instruks for valgkomiteen til konstituerende årsmøte i Innlandet Bondelag mars 2020 

 

          

 



Høringsinnspill til regionreformen i Norges Bondelag 

Siden vi deler samme bekymring har Lunner- og Jevnaker bondelag gått sammen om et 

høringsinnspill til regionreformen i Norges Bondelag.  

Når det gjelder forslagene til organisering og representasjon fra fylkesstyrene i Oppland og Hedmark, 

synes vi disse for så vidt ser greie ut. Men vi håper at bondelaget kan se bort fra eventuelle nye 

fylkesgrenser, og innlemme Lunner- og Jevnaker bondelag i valgregionen Vestoppland.   

Dersom Lunner og Jevnaker blir en del av Viken, mens Gran fortsatt er i Innlandet, er vi bekymret for 

hva som vil skje med vårt meget velfungerende landbrukskontor her på Hadeland. Likeledes Fagrådet 

for Hadeland. Politikerne kommer med lovnader om interkommunalt samarbeid, men 

kommunepolitikere sitter ikke til evig tid og ting kan endre seg, allerede fra neste valgår. 

Vi har troen på at dersom bondelaga på Hadeland (Lunner, Jevnaker, Gran og Brandbu) klarer å stå 

sammen og tilhøre samme bondelagsregion, vil vi stå sterkere i en eventuell sak om omorganisering 

av landbrukskontoret for Hadeland.  

Landbrukskontorene på henholdsvis Romerike og Ringerike er så og si ikke-eksisterende. Likeledes 

veterinærvakta. Veterinærvakta på Hadeland er veldig bra. Snakker vi med kollegaer på Ringerike, 

sier de at det nesten er umulig å få hjelp av veterinær på helg.  

Slik vi ser det er det store forskjeller fra landbruket på Hadeland, og landbruket på Romerike og 

Ringerike. Eksempler på dette er bruksstørrelse, dyrehold, jordstruktur, og arrondering. 

Bruksstørrelsen på Romerike og Ringerike er ofte mye større enn på Hadeland, mens dyreholdet på 

gårdene ofte er mindre der enn her. Jordstrukturen på Romerike og Ringerike er også annerledes enn 

på Hadeland. På Hadeland har vi mye morenejord, mens på Romerike og Ringerike er det mye mer 

leire. Arronderingen skiller seg også ut. Romerike og Ringerike er preget av god arrondering med 

store kornarealer. Her på Hadeland er det ofte små jordstykker og teiger. Hadeland og Toten er helt 

unike i sin beitebruk. Fylkesmannen i Oppland er av de beste på rovvilterstatning og regionale 

miljøtilskudd. Fellingslaget på Hadeland begynner å bli bra og få mye erfaring. Etter hendelsene på 

Hadeland de to siste beitesesongene, bekymrer det oss stort at vi kan få en ny «fylkesmann» vi må 

forholde oss til. Da hadde det vært godt å ha felles landbrukskontor for Hadeland og Bondelaget 

Innlandet å støtte seg til.  

Bondelaget innlandet vil bli en stor landbruksregion med mye husdyr og, slik vi ser det, mange flere 

likshetstrekk med Lunner og Jevnaker enn det Viken vil ha. I prosessen til kommunene angående 

fylkesbytte ble det påpekt at det vil være negativt for landbruket, i både Lunner og Jevnaker, å bytte 

fylke.  

Lokal tilhørighet er viktig for oss. Vi mener derfor at bondelagene på Hadeland vil stå sterkere 

sammen, i samme fylkeslag. Hva angår både landbrukskontor, fagråd, veterinærvakt, og landbruket 

for øvrig.  

Vi ønsker med dette å sende et innspill til bondelaget om at Lunner bondelag og Jevnaker bondelag 

får være med i Bondelaget Innlandet. Dersom det skulle bli aktuelt fra deres side, ønsker vi at dette 

skal være en sak på neste årsmøte for lokallagene våre, så ikke styret tar avgjørelsen alene.  

 

Med vennlig hilsen 

Styrene i Lunner- og Jevnaker bondelag.  



Støtte til søknad fra Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag om å få høre til i Innlandet i 
bondelagssammenheng. 
 
Vi ønsker å gi vår støtte til at våre to nabobondelag, Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag, 
fortsatt skal høre til samme region som Brandbu Bondelag og Gran Bondelag i Innlandet 
Bondelag. 
 
Vi ønsker å understreke at Hadeland må holdes samlet. Etter formålsparagrafen til Norges 
Bondelag «Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til 
bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, 
sosiale og kulturelle interesser.», mener vi at Bondelaget bør innlemme Jevnaker og Lunner 
i Innlandet Bondelag.   og vi synes det er svært unaturlig at Bondelaget skal bidra til å splitte 
oss.  
 
Vi fire bondelaga på Hadeland har et sterkt samhold og definerer oss som en region. Vi 
samarbeider tett om flere arrangement gjennom året, f. eks Åpen Gård og alle aktivitetene 
som skjer gjennom Landbrukets Fagråd Hadeland. Vi har også felles eierinteresser i 
Landbanen travbane. 
 
Vi har et velfungerende felles landbrukskontor for Hadeland. Vi synes det er svært viktig at 
landbrukskontoret består slik som i dag. Vi mener at dersom bondelaga på Hadeland står 
sammen og tilhører samme bondelagsregion vil vi stå sterkere i en eventuell sak om 
omorganisering av landbrukskontoret. Etter å ha hatt to «ulvesomre» på rappen ser vi hvor 
viktig det er med samarbeid over kommunegrensene. På Hadeland har vi fått et 
velfungerende fellingslag og et landbrukskontor med erfaring på rovvilttap.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gran Bondelag    Brandbu Bondelag  
 

 

  


