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Innkommet sak - fylkestilhørighet for Lunner og Jevnaker Bondelag 

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 

I henhold til §4 i Norges Bondelags lover, skal de lokale bondelagene i et fylke slutte seg 

sammen til et fylkeslag. Dette er mest hensiktsmessig ut fra organisatoriske forhold og 

arbeidet med medlemmenes rammebetingelser gjennom forvaltning og politisk oppfølging. 

 

Bondelagets fylkeslag skal tilpasses den nye fylkesinndelingen i Norge, med frist seinest 1. 

april 2022. Etablering av et eventuelt Viken fylkesbondelag vil skje innen denne fristen.  

 

Lunner og Jevnaker Bondelag går over til nytt fylkeslag, Viken Bondelag, fra det tidspunktet 

dette er etablert. 

 

 

Saksutredning 

  

Bakgrunn for saken 

I forbindelse regionreformen har to av lokallagene i Oppland Bondelag tatt opp spørsmålet 

om framtidig tilhørighet til nye fylker. Lunner og Jevnaker kommuner har vedtatt å flytte fra 

nåværende Oppland over til nye Viken fylke. Flyttingen er godkjent av 

Kommunaldepartementet. Endringen innebærer at Hadeland som region splittes opp, da den 

tredje Hadelandskommunen - Gran, forblir i Innlandet fylke. 

 

Lunner og Jevnaker ligger dermed i Viken fylke fra 1. januar 2020, og ble forvaltningsmessig 

under fylkesmannen i Viken fra 1. januar 2019. 

 

Oppsplittingen av Hadelandsregionen fordrer ny organisering på mange sektorer, fordi det er 

etablert mange interkommunale løsninger mellom de tre kommunene. Det må dermed finnes 

løsninger på tvers av nye fylkesgrenser, av permanent karaktér eller som overgangsordninger. 

For landbruket og bondelagene er felles landbrukskontor for regionen viktig. Det er også 

andre fellesløsninger som veterinærvakt og et felles fagråd, der landbrukskontoret utfører 

sekretariatsoppgaver på vegne av landbruket. Det er avklart at felles landbrukskontor for de 

tre kommunene skal videreføres. Dette er også avgjørende for et fortsatt felles faglig 

regionforum og annet samarbeid. Faglig og sosialt fellesskap mellom bønder i 

Hadelandsregionen blir vektlagt tungt. 

 

Landbruket i Lunner og Jevnaker har mer strukturelt og driftsmessig til felles med 

nabokommunene i Oppland enn med landbruket i de «nye» regionene.  

 

Konkret ber lokallagene – med støtte fra lokallagene i Gran kommune - om å fortsatt tilhøre 

det framtidige Innlandet Bondelag. Begrunnelsen er hovedsakelig å ivareta fellesløsningene 

for næringa. Etter årsmøtet i Oppland Bondelag er ønsket fra lokallagene en 5-årig 

overangsperiode. 

 

Saken var oppe i styret i Norges Bondelag i februar 2019, og følgende vedtak ble fattet: 
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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. 

 

 

Lokallagene var lite fornøyde med vedtaket, og tok saken opp i årsmøtet i Oppland Bondelag. 

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: 

• 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 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. 

 

Vurdering 

Det felles landbrukskontoret legger opp til å videreføre saksbehandling overfor tre kommuner. 

Det nye er at de vil måtte forholde seg til to fylkesmenn (Innlandet og Viken). Bøndene og 

bondelagene i Lunner og Jevnaker vil i stor grad måtte forholde seg til det 

forvaltningsmessige og politiske systemet i sitt nye fylke.  

 

Det vil ikke være naturlig for det «gamle fylkeslaget» å følge opp lokallag overfor et annet 

fylkes forvaltning (fylkesmannen) eller politiske system (fylkeskommunen og politikere). 

Eventuelle orienteringer og informasjon fra fylkesmann og fylkeskommune i forbindelse med 

møter i fylkeslaget vil også være fra «feil» fylke for disse lokallagene. Årsmøtet i Oppland 

Bondelag har pekt på at lokallagene får et særlig ansvar for å følge opp prosessene i Viken. 

 

De politiske partiene i Lunner og Jevnaker er allerede flyttet over til nytt fylke. Politisk 

påvirkningsarbeid vil i all hovedsak måtte skje innenfor det nye fylket. 
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Det kan dermed hevdes at lokallagene er i bedre posisjon til å ivareta medlemmenes interesser 

i sitt «nye» fylke enn om de skal gå vegen om nabofylket. Dette gjelder ikke minst overfor 

landbrukskontoret – som er forvaltningsenheten som er nærmest bøndene. 

 

I saken (sak 9 i årsmøtet) om fylkeslagenes tilpasning til regionreformen, er det foreslått en 

videreføring av §4 i Bondelagets lover, det vil si at lokallag innen fylket fortsatt sluttes 

sammen i ett fylkeslag. Denne modellen er mest hensiktsmessig organisasjonsmessig og for å 

ivareta medlemmenes rammebetingelser, både gjennom offentlig forvaltning og politisk 

oppfølging. Dette var også en premiss for vedtaket fattet av styret i Norges Bondelag om at 

Lunner og Jevnaker Bondelags blir med over i nytt fylke. I den pågående regionprosessen vil 

flere lokallag i andre fylker bli flyttet over til nytt fylke. Det vil bli en svært uoversiktlig 

organisasjonsmodell om lokallagene selv skal kunne velge hvilket fylke de ønsker å tilhøre. 

 

Det er nå foreslått å forlenge fristen for organisasjonsendringer fram til 1. april 2022, noe som 

vil bli avklart i løpet av årsmøtet i Norges Bondelag. Begrunnelsen er å avvente endelig 

løsning på politiske spørsmål om framtidig fylkesorganisering, og å vinne erfaring med ny 

organisering. Det ligger an til at fylkesbondelagene i Viken ønsker å bruke tida fram til 

fristen, slik at hhv Akershus og Buskerud Bondelag vil bestå fram til 2022. Dersom Lunner og 

Jevnaker Bondelag skal følge nye fylkesgrenser fra 1. januar 2020, vil de dermed måtte 

forholde seg til hhv Akershus og Buskerud Bondelag (Geografisk sokner Lunner til Akershus 

og Jevnaker til Buskerud). Dette taler for å utsette overgangen. Samtidig får lokallagene et 

ansvar for å følge opp overfor «sin» fylkesmann og fylkeskommune. 

 

Oppland Bondelags årsmøte har etter forslag fra Lunner og Jevnaker Bondelag foreslått ei 

overgangstid fram til 2025. Dersom Viken (på tross av flertallsvedtak i sittende Storting) blir 

«reversert» som nytt fylke, vil dette antakelig være politisk avklart etter valget 2021. Norges 

Bondelag legger opp til å videreføre fylkesvis organisering av de lokale bondelagene, slik det 

er beskrevet i §4 i Norges Bondelags lover. Det er derfor hensiktsmessig at 

lokallagstilhørigheten er avklart når sammenslåingen av fylkesbondelagene er endelig 

gjennomført fra 2022.  

 

 

 

 


