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Norges Bondelags årsmøte 2019 

5. – 6. juni  
 

 

Sted: Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer 
 

 

Program onsdag 5. juni 2019 
 

 

Klokka Sak  Programpost  

 
07.45-08.30   Registrering av årsmøteutsendingene 

 

08.30-09.10  Åpning med kulturinnslag 

 Sak 1 Navneopprop 

 Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med 

ordføreren 

 Sak 4 Åpent eller lukket møte 

 

09.10-09.45                 Sak 5                Tale v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

 

09.45-10.00                                          Pause 

10.00-12.00  Generaldebatt 

12.00-13.00  Lunsj 

13.00-13.45  Innlegg v/Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister 

Spørsmål og kommentarer 

13.45-14.30  Generaldebatten fortsetter 

14.30-15.00  Pause 

15.00-17.15  Generaldebatten fortsetter 

17.15-18.00  Utdeling av årets Askeladdpris 

Kåring av årets lokallag 

Avtakking av tidligere generalsekretær Per Skorge 

19.00  Årsmøtemiddag  

 



 
 

Norges Bondelags årsmøte 
 

  

 

Program torsdag 6. juni 2019 
  

  

Klokka Sak  Programpost  

 
08.30-09.10 Sak 6 Norges Bondelags årsmelding for 2018 

 Sak 7 Norges Bondelags konsernregnskap for 2018  

09.10-09.40 Sak 5 Generaldebatt, oppsummering og vedtak 

 

09.40-10.10  Pause og utsjekk 

10.10-11.30 Sak 9 Organisasjonsprosessen: Norges Bondelag og regionreformen 

11.30-12.00 Sak 10 Endringer i Norges Bondelags lover  

12.00-13.00              Lunsj 

13.00-13.30 

 

Sak 11 Innkommet sak 

Fra Oppland: Fylkestilhørighet for Jevnaker og Lunder 

Bondelag 

13.30-14.30 Sak 12-

16 

 

Valg og godtgjøringer v/Sonja Herikstad Skårland, leder av 

Norges Bondelags valgnemnd  

Valg 

14.30-15.00  Pause 

15.00-15.45 Sak 8 Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og 

Bondelagets servicekontor 2020 

15.45-16.15 Sak 11 Innkommet sak 

Fra Telemark: Omsetning og leie av mjølkekvoter 

16.20  Avslutning 

16.45  Hjemreise 

 
 



 

1 

 

Norges Bondelag Forretningsorden  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 02.04.2019  18/00476-20 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

 Årsmøtet 2019 

Forslag til forretningsorden 

 

1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke vedtar noe annet. 

2. Generaldebatten 

Fylkene får to innlegg hver à 3 minutter. Utsendinger fra samarbeidende organisasjoner og 

styret kan holde ett innlegg hver à 3 minutter. Navn på hvem som skal holde innlegget og 

tema sendes ordfører seinest to dager før årsmøtet. Deretter vil det være en åpen debatt 

med taletid på 2 minutter. 

 

Taletid for resten av årsmøte er begrenset til 3 minutter (med unntak av 

innledningsforedrag). Det gis adgang til replikk, 2 à 1 minutt og én svarreplikk à 1 minutt, 

for hvert hovedinnlegg. 

 

Ordføreren har rett til å foreslå temainndelinger i debatten og begrensning på antall innlegg 

fra hvert fylke på hvert tema.  

 

Ordføreren har rett til å foreslå andre begrensninger i taletid og replikkadgang, og sette 

strek for inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn én gang og høyst 1 

minutt til hver sak.  

 

Talere skal tale fra talerstolen. Replikker skal skje fra mikrofon i salen. 

3. Forslag må leveres skriftlig til ordføreren, undertegnet med forslagstillerens navn og fylke. 

Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan ikke noe nytt forslag tas opp. 

 

4. I protokollen innføres forslag, talere, avstemninger og vedtak. 

5. Henstillinger/oppfordringer m.m. fra enkeltutsendinger / grupper / fylkeslag til styret, 

leveres dirigentbordet skriftlig, i undertegnet stand.  

 

6. Ingen utsending kan forlate årsmøtet uten ordførerens godkjennelse. 

7. Debatten er åpen for alle utsendinger og gjester. Ordfører vil avvise replikker som ikke er 

til sist talers innlegg. 
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Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Postboks 9354 Grønland  
0135 OSLO 

Landbrukets Hus, 
Hollendergata 5 

0190 OSLO 

 22 05 45 00  bondelaget@bondelaget.no 

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto:: 8101.05. 91392 www.bondelaget.no 

 

  

Til medlemmer av årsmøte i Norges Bondelag 

 

   

   

 

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Åse Berit Valle 02.04.2019 18/00476-18 

+47 97 14 50 84 Deres dato Deres referanse  

       

Innkalling til årsmøte i Norges Bondelag 2019 

 

Du innkalles til Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer. 

 

Dato:   Onsdag 5. juni og torsdag 6. juni 2019 

Møtested: Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer 

Møtestart: Onsdag 5. juni kl. 08.30 
 

Avslutningen av årsmøtet er beregnet til kl. 16.30 torsdag 6. juni 2019.  

 

I § 28 står følgende: ”Endringer i Norges Bondelags lover kan gjøres i ordinært eller 

ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen 

hva forslaget til endring går ut på.” 

I samsvar med § 28 Endring i lovene, er det forslag til endringer i følgende paragrafer: 

§3 fjerde ledd, §9 c)1, §14 b), §19 b)5 og §20a). 

 

Saksdokumenter vil bli gjort elektronisk tilgjengelig på bondelaget.no i uke 21. 

 

Siste frist for påmelding til møtet er 9. mai 2019. 

 

Med vennlig hilsen              

   
Arne Magnus Aasen      

Ordfører 
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Norges Bondelag Saksliste  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 02.04.2019  18/00476-19 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

  

Forslag til saksliste for årsmøte i Norges Bondelag 2019 

 

 

Sak 1  Navneopprop 

 

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Sak 3  Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren  

 

Sak 4   Åpent eller lukket møte 

 

Sak 5  Leders tale 

  Generaldebatt 

 

Sak 6  Norges Bondelags Årsmelding 2018 

 

Sak 7  Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2018.  

Melding fra revisor. 

 

Sak 8  Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets 

Servicekontor AS for 2020 

   

Sak 9  Organisasjonsprosessen 

 

Sak 10  Lovendringer 

 

Sak 11  Innkomne saker 

 

 

Sak 12  Valg av revisor for 2019 og fastsetting av revisors godtgjørelse 

 

Sak 13  Valg av styret i Norges Bondelag: 

a) Leder 

b) 1. nestleder 

c) 2. nestleder 

d) 4 styremedlemmer 

e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret 

 

Sak 14  Valg av ordfører i Norges Bondelag: 

a) Ordfører 
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b) Varaordfører 

c) 2 varamedlemmer i nummerorden 

 

Sak 15  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2020  

  (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene) 

 

Sak 16  Fastsetting av godtgjøring for 2019/2020 

A. GODTGJØRING 

1) Leder 

2) 1. nestleder 

3) 2. nestleder 

4) Øvrige styremedlemmer 

5) Ordfører 

6) Fylkesledere (evt. nestledere) Ref. sak om valgnmend 

7) Godtgjørelse for teletjenester 

 

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2019/2020 

1)  Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2020. 

1) Fylkesledere 



Sak 4 Saksframlegg til representantskapet

Sak 8 Saksframlegg til årsmøtet

_________________________________

Rammebudsjett og kontingent til Norges Bonde lag og
Bondelagets Servicekontor AS for 2020
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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 

 

 

 

 

 

 



7 av 9 

 
 

 

 

 

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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Grunnlagsdata for kontingent 2020

Kontingent Norges Bondelag

Sats Antall mai 2018 Beløp Sats %endring Antall mai 2019 Beløp

Personlig kontingent

 Ordinær 935 38 280 35 791 800 950 1,6 % 37 891 35 996 450

 Pensjonist 610 12 315 7 512 150 620 1,6 % 11 682 7 242 840

 Ungdom 610 1 425 869 250 620 1,6 % 1 423 882 260

Rabatt ungdom NBU/4H 295 592 174 640 299 1,4 % 634 189 566

Husstandsmedlem 610 9 416 5 743 760 620 1,6 % 9 425 5 843 500

Sum personlig kontingent 62 028 50 091 600 61 055 50 154 616

Kontingent Bondelagets Servicekontor AS

Arealavhengig kontingent Sats Antall/areal Beløp Sats %endring Antall/areal Beløp

 Driftsareal 3,23 6 193 560 20 005 199 3,284 1,7 % 6 342 175 20 827 701

 Utleid areal 0 1 005 343 0 1 032 730 0

0

Sum innmark 20 005 199 20 827 701

Areal utmark 0,795 19 683 649 15 648 501 0,81 1,9 % 19 667 101 15 930 352

- maksimal kontingent 640 -9 645 287 640 0,0 % -10 020 620

Sum utmark 6 003 214 5 909 732

Sum arealavhengig kontingent 26 008 413 26 737 433

Fast servicekontingent bruksmedlemmer555 27 566 15 299 130 565 1,8 % 27 129                   15 327 885

Fast servicekontingent foretak 1 210 304 367 840 1230 1,7 % 315 387 450

Sum fast servicekontingent 27 870 15 666 970 27 444 15 715 335

Produksjonsavhengig kontingentSats Antall Beløp Sats %endring Antall Beløp

Faktor 0,00 - 0,09 0 948 0 0    973 0

Faktor 0,10 - 0,30 0 4 022 0 0   3 948 0

Faktor 0,31 - 0,50 521 2 683 1 397 038 534 2,6 %   2 553 1 363 910

Faktor 0,51 - 0,70 1 028 1 612 1 657 257 1 055 2,6 %   1 667 1 758 360

Faktor 0,71 - 0,90 1 513 1 235 1 868 432 1 552 2,6 %   1 166 1 809 906

Faktor 0,91 - 1,10 2 027 916 1 857 144 2 080 2,6 %    926 1 926 232

Faktor 1,11 - 1,30 2 513 739 1 857 329 2 579 2,6 %    725 1 869 518

Faktor 1,31 - 1,50 3 065 659 2 019 670 3 144 2,6 %    673 2 116 204

Faktor 1,51 - 2,00 3 250 1 405 4 566 636 3 335 2,6 %   1 377 4 591 995

Faktor 2,01 - 2,50 3 557 1 204 4 282 327 3 649 2,6 %   1 163 4 244 049

Faktor 2,51 - 3,00 3 721 1 138 4 234 214 3 817 2,6 %   1 078 4 115 254

Faktor 3,01 - 3,50 3 769 1 036 3 904 606 3 867 2,6 %    998 3 859 183

Faktor 3,51 - 4,00 3 991 803 3 205 054 4 095 2,6 %    750 3 071 344

Faktor 4,01 - 4,50 4 204 613 2 576 761 4 313 2,6 %    636 2 742 951

Faktor 4,51 - 5,00 4 415 483 2 132 288 4 529 2,6 %    436 1 974 843

Faktor 5,01 - 5,50 4 716 340 1 603 449 4 839 2,6 %    356 1 722 556

Faktor 5,51 - 6,00 4 931 302 1 489 245 5 059 2,6 %    301 1 522 906

Faktor 6,01 - 6,50 5 025 268 1 346 579 5 155 2,6 %    267 1 376 435

Faktor 6,51 - 7,00 5 077 213 1 081 364 5 209 2,6 %    236 1 229 282

Faktor 7,01 - 5 146 1 331 6 848 661 5 279 2,6 %   1 450 7 654 960

21 950 47 928 053 21 679 48 949 890

 

Sammendrag Budsjett 2019  Budsjett 2020 Betprosent 96

Personlig kontingent til Norges Bondelag 50 091 600  50 154 616 48 148 431

Kontingentinngang nye medlemmer 2018 650 000            650 000 624 000

Sum personlig kontingent Norges Bondelag 50 741 600 50 804 616 48 772 431

Brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS

Arealkontingent 26 008 413  26 737 433 25 667 935

Produksjonskontingent 47 928 053  48 949 890 46 991 894

Fast servicekontingent 15 666 970 15 715 335 15 086 722

Korreksjon maksimal kontingent (kr 8700) (Økning kr 300, 3,6 %) -1 821 644 -1 933 312 -1 855 980

Kontingentinngang nye medlemmer 2019 1 300 000 1 300 000 1 248 000

Sum brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS 89 081 792  90 769 345 87 138 571

Sum kontingent til NB og BS 139 823 392  141 573 961 135 911 003

139 823 392  141 573 961

Herav kontingentinngang nye medlemmer 2019 1 950 000 1 950 000

Antall medlemmer 64 500  63 500

Gjennomsnittskontingent 2 081  2 140

Betalingsprosent 96 %  96 %

Nettokontingent korrigert for betalingsprosent 134 230 456 135 911 003

Budsjettert kontingent 2019 Forslag til kontingent for 2020

Sum produksjonsavhengig kontingent

Sum kontingent til Norges Bondelag og BS etter korreksjon
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00288-2 

Saksbehandler: Harald Velsand  

 

Norges Bondelags fylkeslag og regionreformen 

 

 

Forsalg til vedtak: (styret innstilling til årsmøte) 

Innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2019: 
 

Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger: 

 

1. Norges Bondelags lover, §4 Organisasjon, fjerde ledd, der det heter at lokale bondelag i 

et fylke sluttes sammen i fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets 

fylkesorganisasjon. Unntaket, i femte ledd, opprettholdes inntil videre.  

 

2. De fylkeslagene som nå ønsker sammenslåing kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker 

etter 1. januar 2020, i medhold av §4. Trøndelag kan slå seg sammen i 2019. 

 

3. Det skal være en fleksibel innfasing for de øvrige fylkeslagene. Sammenslåing skal være 

fullført innen 1. april 2022. 

 

4. Sammensetningen av representantskapet endres ikke. Det innebærer 18 medlemmer, én 

representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av 

representantskapet tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022. 

 

5. Følgende bestemmelser i Norges Bondelags lover endres nå:  

- §9 om sammensetning av Norges Bondelags årsmøte. Minimumstall for utsendinger 

endres til 6 for sammenslåtte fylker. 

- §19 om hvilke valg fylkesårsmøtene skal foreta. 

- §20 om fylkesstyrets størrelse. Antall i styret settes til 5-9.  

Øvrige lovendringer som berører saken tas opp seinere. 

 

Det vises til egen årsmøtesak om lovendringer. 

 

6. 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. Konkretisering besluttes i styremøte i mai 2019. 

 

 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken 
Det er Bondelaget sjøl som bestemmer sin organisasjonsstruktur. Den er fastlagt gjennom ett 

sett med lover som omfatter alle tre organisasjonsledd. I lovene heter det at lokal– og 
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fylkeslag er arbeidsorganer i Norges Bondelag (§ 4). Organisasjonen er tilpasset de politiske 

og forvaltningsmessige nivåene i Norge.  

- Det er vel 500 lokallag. Antallet lag har gradvis blitt færre fra rundt 700 i 1990. Fra 

2020 er det 356 kommuner, slik at det mange steder er flere lokallag i en kommune.  

- Fylkeslagene (18) ble etablert fra 1946 av (Finnmark noe seinere), og avløste kretser 

som omfattet flere mindre geografiske områder.  

Regionreformen gir ny fylkesinndeling i Norge.  

- Fra 1. januar 2020 vil det være 11 fylker. Det er Troms og Finnmark, Nordland, 

Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, 

Innlandet, Viken og Oslo. Trøndelag ble ett fylke allerede fra 2018.  

- Fylkesmannsembetene ble endret fra 2019 etter samme geografiske inndeling, men 

Oslo er her en del av Viken. 

- Stortingets valgdistrikter blir også utredet med tanke på reduksjon i tråd med ny 

fylkesstruktur. Valglovutvalget har frist ved utgangen av 2019. Eventuelle endringer i 

valgdistrikt kan først tre i kraft 2025 (grunnlovsendring). 

Disse endringene i forvaltningsmessig og politisk struktur får konsekvenser for Norges 

Bondelags arbeid.  

 

Reformen er vedtatt av Stortinget. Det er likevel politisk debatt om endringene, og saken kan 

komme opp på nytt i forbindelse med Sortingsvalget 2021. Regionreformen vil på mange vis 

ha sentraliserende effekt. Sentralisering er ikke i landbrukets interesse, og Norges Bondelag 

bør ikke være pådriver i sentraliseringsprosesser. Det er også en bekymring at reformen fører 

til færre demokratiske arenaer i det norske politiske systemet. Bondelaget må likevel forholde 

seg til den framtidige regionale og lokale inndelinga og sikre en organisasjonsstruktur som er 

hensiktsmessig for vårt næringspolitiske, organisasjonsmessige og demokratiske arbeid.  

 

Prosess –  organisasjonsutvalg og involvering av fylkes- og lokallag 
Styret i Norges Bondelag satte 5. desember 2017 ned et organisasjonsutvalg for å utrede 

nødvendige tilpasninger. Utvalget var sammensatt av to styremedlemmer, fire fylkesledere og 

en organisasjonssjef.  

 

I oppdraget til utvalget lå blant annet: 

 Ta hensyn til at Norge får en ny fylkesinndeling. Det skulle legges vekt på at Norges 

Bondelag både er en politisk organisasjon som jobber med myndighetskontakt og 

påvirkning, og at organisasjonen skal ivareta medlemmer og lokallag over hele landet 

på en god måte.  

 Utrede hvilke konsekvenser endringer i Norges Bondelags organisasjon får for 

tillitsvalgte organ, og foreslå hensiktsmessig sammensetning av disse organene.  

 

Utredning av økonomisk konsekvenser og lokalisering av fylkeskontorene var ikke en del av 

utvalgets mandat, men skulle tas inn i en seinere fase i arbeidet. Dette blir fulgt opp av styret 

gjennom budsjettvedtak og arbeid med administrative løsninger. 

 

Utvalget leverte en omfattende foreløpig rapport som grunnlag for høringsrunden og mer 

kortfattet endelig rapport som grunnlag for behandling i fylkesårsmøtene. 

 

Det har kommet grundige innspill og synspunkter fra alle fylkeslag i tre omganger:  
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- en åpen innspillsrunde vinteren 2018 

- høring på foreløpige forslag fra utvalget høsten 2018 

- behandling av endelige forslag fra utvalget i fylkesårsmøter våren 2019 

 

Lokallag er involvert gjennom leder- og årsmøtene i fylkene. I tillegg har de i varierende grad 

engasjert seg direkte i høringsrundene i fylkene. Tilhørighet til fylkeslag for lokallag der 

kommunen bytter fylke er også tatt opp fra Oppland Bondelag. Dette behandles som 

innkommen sak til årsmøtet. 

 

Vinteren 2019 er det også oppnevnt ei arbeidsgruppe blant ansatte for å sikre informasjon til 

ansatte og planlegging av arbeid framover. Det holdes møter mellom fylkeskontorene i de nye 

fylkene. 

 

Organisasjonsutvalgets anbefaling 
Utvalget foreslår enstemmig at det etableres en felles modell for alle fylkeslag etter ny 

fylkesinndeling med ett fylkesbondelag innenfor fylkene. Dette innebærer sammenslåing av 

fylkeslag der fylkene er slått sammen. Det bør være en fleksibel innfasingsperiode fram til 

våren 2021. 

 

Videre foreslår utvalget  

- utvidelser av fylkeslagenes styrer for å ivareta representasjon i et større geografisk 

område 

- to medlemmer fra alle fylker i representantskapet (Viken tre) 

- minimum fem representanter fra fylkene til årsmøtet i Norges Bondelag 

Utvalgets forslag i detalj går fram av organisasjonsutvalgets endelige rapport. 

 

Utvalgets begrunnelse for sammenslåinger er: Målsettingen om et kraftfullt Bondelag kan 

ivaretas best og mest effektivt gjennom ett fylkesbondelag innenfor fylkene, som kan opptre 

samlet. Samordning av næringspolitisk arbeid opp mot landets politiske og administrative 

strukturer er tunge argumenter for å følge den nye fylkesinndelinga. 

 

Utvalget peker videre på bekymring for mer krevende organisasjonsarbeid med større 

avstander og større arbeidsbyrde for færre tillitsvalgte. Det foreslås derfor en egen satsing på 

organisasjonsutvikling. 

 

Utvalget har også gått gjennom nødvendige lovendringer som følge av sine forslag. Det 

gjelder  

- bestemmelser om organisasjonsmodell (§4) 

- årsmøtets sammensetning (§9) 

- valgnemnda (§9) 

- representantskapets sammensetning (§11) 

- årsmøte i fylkeslaget (§19)  

- styret i fylkesbondelaget (§20) 

 

Utvalget har videre utarbeidet utkast til felles valgnemndsinstruks for fylkeslagene og 

prosedyre for sammenslåing i fylkeslag, som en forberedelse til eventuelle sammenslåinger. 
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Resultat av behandling i fylkeslagene 
Høringsinnspillene fra fylkeslagene viser følgende situasjon: 

 

- Seks fylkeslag ønsker å slå seg sammen raskt.  

o Aust-og Vest-Agder (årsmøter i november 2019) 

o Sør- og Nord-Trøndelag (årsmøter i desember 2019)  

o Hedmark og Oppland (årsmøter i mars 2020).  

Disse fylkenes årsmøtevedtak er gjort under forutsetningen av at Norges Bondelags 

årsmøte vedtar foreslåtte organisasjonsendringer. 

 

- Tre øvrige fylkeslag ønsker sammenslåing i de nye fylkene 

o Buskerud i Viken 

o Vestfold i Vestfold og Telemark  

o Hordaland i Vestland 

 

- Fire fylkeslag ønsker ikke sammenslåing i de nye fylkene 

o Akershus og Østfold i Viken 

o Telemark i Vestfold og Telemark (ønsker utsettelse ett år) 

o Sogn og Fjordane i Vestland 

 

- Troms og Finnmark ønsker å forhandle om sammenslåing av fylkeslag. Troms vil se 

an Stortingsvalget i 2021.  

 

- Tre fylkeslag der det ikke er fylkessammenslåing går inn for ett fylkeslag pr fylke. Det 

er Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland. 

 

- Det er også delt syn på representantskapets sammensetning, der alternativene er å 

videreføre én representant fra hver av dagens fylker (18), eller to representanter fra 

hvert av de framtidige fylkene (20), samt 3 fra Viken. 

 

Vurdering 
Næringspolitisk arbeid 

Bondelagets organisering på tre nivå er delvis begrunnet i å være tilpasset forvaltningsmessig 

og politisk struktur. Det har stor betydning for interessepolitisk arbeid. Dette bør også 

vektlegges tungt framover.  

 

Disse strukturene er under endring, der viktige rammer er lagt av Stortinget og regjeringa. Det 

gjelder i første rekke fylkeskommunen, den regionale stat med fylkesmannsembetene, 

direktorater og etater, og valgkretsene ved Stortingsvalg. Viktige beslutninger for landbrukets 

rammevilkår og påvirkningsmuligheter ligger til dette nivået. At Bondelaget her har en sterk 

og tydelig stemme er viktig. Uansett organisasjonsform må dagens fylkeslag finne nye 

samarbeidsformer og bruke ressurser effektivt på å framstå samstemt. 

 

Organisasjonsarbeid 

Organisasjonsarbeid er en annen viktig begrunnelse for fylkesnivået. De tillitsvalgte, sammen 

med ansatte, er viktige for lokallagsarbeid og service til medlemmene. Disse funksjonene må 

ivaretas med nye strukturer, og vil fordre at allerede gode rutiner videreføres og at en samtidig 

tar i bruk nye arbeidsmåter. Det blir spesielt viktig å iverksette tiltak som viderefører 
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Bondelaget som en organisasjon med stor aktivitet i alle ledd. Fylkeskontorene er det 

administrative leddet som er nærmest medlemmene, og må aktivt involveres i dette.  

 

Medlemsdemokratiet 

Innflytelse og medbestemmelse for medlemmer og lokallag må sikres. Fylkeslagene er viktige 

demokratiske organ. Fylkesårsmøtene er lokallagenes møteplass, og sikrer representativitet i 

første rekke mht til geografi. I sammenslåtte fylker vil årsmøtene bli større enn før. 

Oppgavene som tillitsvalgte kan bli mer krevende, men også mer interessante.  

 

 

Framtidig organisering vil derfor være en avveiing av vektlegging mellom disse 

arbeidsområdene. Helheten må ivaretas for å videreføre Bondelaget som en slagkraftig 

organisasjon. Alternativene som foreligger har både fordeler og ulemper. Det vises til 

utvalgsrapportene for breiere drøfting og vekting av ulike hensyn.  

 

Vektlegging av det interessepolitiske arbeidet tilsier sammenslåing i nye fylker. Det vil 

samtidig være nødvendig å sette inn ekstra innsats for å møte utfordringer i 

organisasjonsarbeidet. En må også se etter muligheter for nye arbeidsmåter og mer effektiv 

ressursutnytting i ny organisering. Endringsprosesser kan i seg sjøl gi vitalisering i en 

organisasjonsmodell som er lite endret de siste 70 åra. 

 

Vegen videre 
I mange fylkeslag vises det til behov for mer tid. Særlig arbeidet med sammenslåing av 

fylkeskommunene er i ulik fase, og påvirker vår egen diskusjon. Det er videre et 

usikkerhetsmoment om denne delen av regionreformen kan få ny politisk behandling etter 

Stortingsvalget 2021. Enkelte partier vil antakelig reise saken i valgkampen både i 2019 og 

2021. Det kan derfor være fornuftig for valg av framtidig modell å få avklart om det faktisk 

blir en «reversering» i noen fylker. Det vises også til eventuell endring i Stortingets 

valgkretser som også kan komme opp i valgkampen. Dette blir ikke formelt avgjort før i 2025. 

Disse forholdene kan i praksis bli avklart gjennom valgresultatet i 2021, og påfølgende 

regjeringsdannelse og -plattformen etter valget. 

 

Å vente for lenge med organisatoriske tilpasninger gjør imidlertid at Bondelaget kan miste 

påvirkningskraft i mange viktige prosesser som vil pågå i mellomtida. Erfaringer fra 

Trøndelag, (ett fylke fra 2018) viser nettopp behovet for å opptre som en tydelig part og være 

på når prosessene går. Å ha en organisasjonsprosess gående over flere år, er i seg sjøl 

ressurskrevende, og kan ta fokus vekk fra annet arbeid. 

 

Bondelagene i Trøndelag, Innlandet og Agder er klare for å slå seg sammen, og har lagt til 

rette for det gjennom forberedende vedtak. Dersom en ikke avklarer framtidig modell i 

Bondelagets årsmøte i 2019, inkludert lovendringer, vil det endre forutsetningene for deres 

årsmøtevedtak. Momenter er 

- de må fortsette med 5 fylkesstyremedlemmer, mens de har lagt opp til å utvide styrene  

- de får da bare ett medlem i representantskapet hver, som vil endre balansen mellom 

fylkene.  

- for Agder reduseres årsmøteutsendingene til 4, mot 6 i dag 
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Det bør derfor legges til rette for at disse fylkeslagene kan slås sammen etter den timeplanen 

de sjøl har lagt opp. Etter gjeldende lover kan Trøndelag slås sammen allerede i 2019, de 

øvrige fylkeslaga fra 1. januar 2020. 

 

Saken fremmes for årsmøtet 2019 – fleksibel og gradvis innføring 

Styret i Norges bondelag har vurdert anbefalingene fra organisasjonsutvalget og uttalelsene 

fra fylkeslagene. Ut fra målet om helhetlig organisasjon og en samlende prosess, anbefales 

følgende: 

 

 §4 i Norges Bondelags lover, der det heter at lokale bondelag i et fylke sluttes sammen i 

fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets fylkesorganisasjon. Unntaket 

(femte ledd), som sier at fylkeslag kan fortsette som sjølstendige lag sjøl om fylket er slått 

sammen, opprettholdes inntil videre.  

 

 De fylkeslagene som ønsker sammenslåing nå, kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker i 

medhold av §4. (Innlandet og Agder først etter 1. januar 2020) 

 

 Bruke mer tid i de øvrige fylkeslagene: 

- Resultatet av Stortingsvalget i 2021 og regjeringsdannelse og – plattform vil gi svar på 

om regionprosessen vil bli reversert i enkelte fylker. Valgkretser – valglovutvalgets 

innstilling skal foreligge høsten 2019. Den vil ventelig vekke debatt, men det kan 

danne seg et bilde av hvilke valgkretser vi får etter 2025. 

- Se an hvordan de nye fylkene utvikler seg, og vinne erfaring med organisasjonsarbeid, 

myndighetskontakt og politisk arbeid 

 

Det må etableres midlertidige og uformelle samarbeidsorgan som håndterer felles 

forvaltningsmessig og politisk arbeid i de nye fylkene. Disse må rapportere til sine 

respektive fylkesstyrer. 

 

 Det settes en frist for sammenslåing i nye fylker innen 1. april 2022.  

 

 Representantskapet endres ikke nå. Det innebærer 18 medlemmer, en fra hvert av 

nåværende (gamle) fylkeslag. Dette tas opp på nytt når en ny fylkesstruktur får satt seg, og 

seinest innen 1. april 2022. Vurderingen kan på det tidspunktet gjøres ut fra et sikrere 

grunnlag for hvordan forvaltningen i Norge er organisert. Lovenes §11, c3) om 

medlemmer i representantskapet praktiseres fleksibelt i en overgangsperiode. 

 

 Nødvendige lovendringer i årsmøtet 2019: 

1. §9 om årsmøtets sammensetning. Minimumstall for utsendinger i sammenslåtte fylker 

bør endres til 6. Det sikrer Agder samme representasjon som i dag, og det vil også 

sikre samme minimumsrepresentasjon for et framtidig Troms/Finnmark. Inntil videre 

opprettholdes minimum 3 for fylker som ikke er slått sammen – uten dette unntaket vil 

både Troms og Finnmark doble sin representasjon. 

2. §19 om årsmøte i fylkeslaget og hvilke valg årsmøtet skal gjøre (antall i fylkesstyret).  

3. §20 om fylkesstyrets størrelse. Alle fylkeslag som diskuterer sammenslåing har ønske 

om å utvide antall styremedlemmer til å ligge i intervallet 7-9. Dagens antall er fem. 
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Organisasjonsutvalget tar opp mindre lovendringer som det synes mer hensiktsmessig å 

fremme etter noe tids erfaring med organisasjonsendringene. Det gjelder  

- nøkkelen for lokallagenes representasjon i fylkesårsmøtene (§19). Det er tilslutning til 

et mer fleksibelt system. De fleste fylker går i første omgang inn for en videreføring, 

men det bør være åpning for fleksibel praktisering i overgangsperioden.  

- Valgregioner til Norges Bondelags valgnemnd. Dette kan justeres når 

fylkeslagsstrukturen er med endelig.   

 

 Endret struktur fordrer nye arbeidsmåter i lokal- og fylkeslag. Styret iverksetter en tydelig 

satsing på organisasjonsutvikling og arbeid i lokallagene (etter mønster av Tørre spørre, 

eller satsingen på tillitsvalgtopplæring), der fylkeslagene får en aktiv rolle. Dette bør også 

omfatte bistand til lokallag der det skjer kommunesammenslåinger med behov for 

samarbeid mellom lokale bondelag. Det vises til en egen orientering om denne satsningen 

 

 Sikre at det er administrativt apparat i alle fylker med kjennskap til lokale forhold og 

behov i alle deler av landet. 
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Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 08.05.2019  19/00377-1 

Utarbeidet av    

Marte Gustad Iversen    

Til: Kopi: 
                  

  

Prosjektnotat: Organisasjonsutvikling 2020 - Vi bygger Bondelaget  

 
 

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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 10 Saksframlegg til årsmøtet 

_________________________________ 

Endring av Norges Bondelags lover 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 19/00292-1 

Saksbehandler: Harald Velsand  

 

Regionreformen og endring av Norges Bondelags lover 

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til årsmøte) 

Innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2019 
 

Vedtaksdel A 

Norges Bondelags lover endres på følgende §§: 3, 9, 14, 19 og 20. 

Som ny lovtekst vedtas: 

 

§3 – om medlemskap 

tredje ledd: 

Hele leddet tas ut. 

 

fjerde ledd – blir nytt tredje ledd: 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

 

 

§9 - om årsmøtets sammensetning 

c) 1 – andre ledd 

…..Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 600 medlemmer (1-600 

medlemmer gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert fylkeslag skal likevel ha minst 3 

utsendinger, men for sammenslåtte fylker er minstetallet 6. 

 

 

§ 14 – om årsmøtet i lokale bondelag 

b) – siste ledd 

Valg på leder skal være skriftlig. Valg på styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 

 

 

§19 – om årsmøte i fylkeslaget 

 

b) Årsmøtet skal 

5.  Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 til 8 styremedlemmer for 2 år om gangen 

og 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.  Første gang velges halvparten av 

styremedlemmene for ett år.  

 

Årsmøtet velger så inntil 2 nestledere med 1 års funksjonstid blant de valgte 

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall styremedlemmer innenfor dette intervallet.  
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§ 20 – om styret i fylkesbondelaget 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 styremedlemmer dersom to nestledere) 

4. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller etter krav fra minst halvparten 

av styremedlemmene 

Gyldig vedtak i styret krever at flere enn halvparten av styrets medlemmer stemmer 

for vedtaket. 

 

Vedtaksdel B 

Det gjøres nye vurderinger av lovendringer når en har gjort erfaringer med 

organisasjonstilpasningen. Endret sammensetning av representantskapet tas opp til ny 

vurdering innen årsmøtet 2022 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken. 
Det vises til sak 9 i årsmøtet om fylkeslagenes tilpasning til regionreformen. Flere av 

forslagene som styret fremmer for årsmøtet betinger endring i Norges Bondelags lover. Dette 

gjelder §§ 9, 19 og 20. Fasen fram til 1. april 2022 blir en overgangsperiode, og det legges 

opp til å gjøre nye vurderinger av lovendringer når en har gjort erfaringer med 

organisasjonstilpasningen. 

 

Det er i tillegg mindre endringer i lovene som er aktuelle å gjøre når lovene først er til 

behandling i årsmøtet i år. Dette gjelder §§ 3 og 14. 

 

Det er ønskelig å gjøre tilpasning til forhold som har vært praktisert i lengre tid (§3). Det er 

videre kommet inn forslag fra Oppland Bondelag om begrepet lover kontra vedtekter, og 

stemmeregler ved valg i lokallagene (§14). Formelt er saken sendt inn for seint i forhold til 

fristen, men tas opp til behandling når lovene likevel er oppe til behandling.  

 

Det er ett sett med lover som omfatter alle tre organisasjonsledd. Lovene definerer lokallag og 

fylkeslag som arbeidsorganer i Norges Bondelag, og fylkes- og lokallagenes ansvarsområder 

er fastlagt ved disse lovene. 
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Regionreformen og endring av Norges Bondelags lover 

Organisasjonsmodell – ett fylkeslag innenfor et fylke 
Styrets forslag er å videreføre organisering av lokallagene innenfor et fylke i ett fylkeslag. 

Dette innebærer en videreføring av § 4, fjerde ledd. Dette betyr at fylkeslag der det etableres 

nye fylker slås sammen. Det foreslås også å videreføre tillegget i samme bestemmelse som gir 

åpning for at fylkeslag i sammenslåtte fylker kan søke styret i Norges Bondelag om å fortsette 

som sjølstendige fylkeslag. 

Det foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå. 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag - minimumsrepresentasjon 
Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 600 medlemmer. I dag er regelen at 

hvert fylke har minst tre utsendinger, og er laget for å sikre at fylker med lavt medlemstall har 

en rimelig representasjon. Dette slår nå inn for Telemark, begge Agderfylkene, Troms og 

Finnmark.  

Ved sammenslåing vil Agder og Troms/Finnmark beregningsmessig få færre utsendinger, og 

minimumstallet på 3 vil virke urimelig i forhold til dagens utsendingstall. Det foreslås derfor å 

endre minimumstallet for utsendinger til årsmøtet i sammenslåtte fylker til 6, mens ikke 

sammenslåtte fylkeslag fortsetter med minimum 3 i overgansperioden. Det sikrer både Agder 

og et eventuelt Troms/Finnmark samme antall utsendinger som i dag. I tillegg møter 

fylkeslagenes medlemmer i representantskapet i årsmøtet. 

§9c, 1 om årsmøtets sammensetning 

Gjeldende tekst: 

Årsmøtet er sammensatt av: 

Utsendinger valgt på fylkesbondelagenes årsmøter…..  

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger. 

Punktet om minimumsrepresentasjon foreslås endret til:  

…… Hvert fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger, men for sammenslåtte fylker er 

minstetallet 6 

 

Representantskapet – fylkeslagenes medlemmer 
Det foreslås å videreføre representantskapet med 18 medlemmer, en fra hvert av nåværende 

(gamle) fylkeslag i overgangsperioden. Dette spørsmålet tas opp når en ny fylkesstruktur får 

satt seg, og seinest innen 1. april 2022. Vurderinger om rimelig balanse mellom fylkeslagene 

kan da gjøres ut fra et sikrere grunnlag for hvordan organisasjonen er bygget opp. 

 

Det må derfor være aksept for at fylker som har slått seg sammen møter med to representanter 

i overgangsperioden. 

 

Det foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå. 
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Årsmøtet i fylkeslaget – lokallagenes representasjon og valg av fylkesstyre 
Det er diskutert å gi større fleksibilitet for å tilpasse årsmøtene til fylkeslagets medlemstall og 

antall lokallag. To forhold er vurdert. Fylker med få lokallag og lavt medlemstall har ønske 

om flere deltakere på fylkesårsmøtet. Fylker med mange lokallag og stort medlemstall kan på 

den andre sida ha ønske om noe mindre årsmøte enn det beregningsmessige. De fleste ønsker 

imidlertid å videreføre dagens praksis. Det gis åpning for begge tilpasninger gjennom en 

fleksibel praktisering i overgangsperioden. 

 

Det foreslås ingen lovendringer endringer på dette punktet nå. 

 

 

§19. Årsmøte i fylkeslaget 

Om årsmøtets gjøremål - valg 

Gjeldende tekst: 

b) Årsmøtet skal 

… 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 styremedlemmer for 2 år om gangen og 

3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år. Årsmøte velger så nestleder med 1 års 

funksjonstid blant de valgte styremedlemmer 

For sammenslåtte fylker er det aktuelt å utvide fylkesstyrene, mens for de bestående fylker 

anses styrets størrelse passe. Videre er det aktuelt å videreføre representasjon fra NBU og 

NBK med ett styremedlem for hver av disse innenfor de sammenslåtte fylkene. I øvrige fylker 

fortsetter representasjonen som før. 

Punktet foreslås endret til: 

5.  Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 til 8 styremedlemmer for 2 år om 

gangen og 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.  Første gang velges 

halvparten av styremedlemmene for ett år.  

 

Årsmøtet velger så inntil 2 nestledere med 1 års funksjonstid blant de valgte  

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall styremedlemmer innenfor dette intervallet.  

 

 

Styret i fylkeslaget – sammensetning og gyldig vedtak 
 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Gjeldende tekst: 

a)  Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, dessuten ett medlem med 

vararepresentant fra styret i fylkeslag av Norges Bygdekvinnelag og Norges 

Bygdeungdomslag. Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, og 4 styremedlemmer for 

2 år om gangen. Av de valgte styremedlemmer velger årsmøtet nestleder med 1 års 

funksjonstid. Første gang går 2 av styremedlemmene ut ved loddtrekning. 
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Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

Gyldig vedtak i styret krever minst 4 avgitte stemmer for vedtaket. 

Andre setning (markert) beskriver årsmøtets gjøremål. Dette er allerede beskrevet i §19b, og 

synes unødvendig under omtale av styret. Dette foreslås tatt ut. Da blir bestemmelsen mer lik 

§12, som gjelder Norges Bondelags styre. (Punktet angir styrets sammensetning og dets 

gjøremål.) Dette er en redaksjonell endring og innebærer ingen faktisk endring. 

Med varierende størrelse på fylkesstyret, for å tilpasse variasjon mellom fylkene, må lovene 

være fleksible for å ivareta dette. Et punktvis oppsett av bestemmelsen gir bedre oversikt. 

Punktet foreslås endret til: 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 styremedlemmer dersom to nestledere) 

4. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller etter krav fra minst halvparten 

av styremedlemmene 

 

Foreslås tatt ut - i blått (dette er beskrevet i §19, 5b): 

Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, og 4 styremedlemmer for 2 år om gangen. Av de 

valgte styremedlemmer velger årsmøtet nestleder med 1 års funksjonstid. Første gang går 2 

av styremedlemmene ut ved loddtrekning. 

 

Siste ledd - gyldig vedtak 

Gyldig vedtak kan ikke være knyttet til tall dersom fylkesstyrene har ulik størrelse. I dag 

kreves minst 4 stemmer for gyldig vedtak. 

Gjeldende tekst: 

Gyldig vedtak i styret krever at minst 4 avgitte stemmer for vedtaket. 

 

Punktet foreslås endret til 

Gyldig vedtak i styret krever at flere enn halvparten av styrets medlemmer stemmer for 

vedtaket. 

 

Øvrige endringer av Norges Bondelags lover 
 

Begrepet lover kontra vedtekter 
Oppland Bondelag har foreslått at Bondelaget bør gå over til vedtekter i stedet for lover. 

Begge begreper betyr regler. Både lover og vedtekter, (og flere begrep) brukes av 

organisasjoner og selskaper for regler for virksomheten. Bondelaget har brukt begrepet lover 
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siden organisasjonen ble opprettet. En navneendring vil trolig bare skape forvirring om hva 

som er endret.  

 

Forslaget bør derfor ikke følges opp. 

 

 

Medlemskap – inn- og utmelding 
Krav om at innmelding skal foregå på fastsatt skjema er lite relevant. Innmelding skjer i dag 

via flere kanaler (sms, e-post, skriftlig, osv). Kravet bør derfor fjernes. 

 

§3, tredje ledd 

Gjeldende tekst: 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, fastsatt av Norges Bondelag, fylles ut 

 

Det foreslås at hele leddet tas ut. 

 

Det er krav om at utmeldingen må skje skriftlig og at medlemskontingent skal betales til og 

med det kalenderåret da utmelding skjer. Dette skaper en del misnøye ved utmelding, og 

praktiseres ulikt. Det er lite å hente på en streng praktisering av dette punktet, og det foreslås 

at betalingskravet ved utmelding tas ut. 

 

§3, fjerde ledd 

Gjeldende tekst: 

Utmelding må skje skriftlig. Det svares medlemskontingent til og med det kalenderåret da 

utmeldingen skjer. Et medlem som etter påkrav ikke har betalt kontingent i ett år, strykes som 

medlem. 

 

Punktet foreslås endret til: 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

 

Årsmøte i lokallaget - krav om skriftlig valg 
I siste setning i bestemmelsen er det krav om at valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig. Dette er det få av lokallagene som praktiserer, de fleste har åpne valg. 

 

Oppland Bondelag foreslår at ordlyden endres slik at krav om skriftlig valg blir betinget av 

flere kandidater, eller at noen krever skriftlighet. Å være leder i lokallaget er et viktig verv i 

Bondelaget. Skriftlig valg på leder er et godt prinsipp i en demokratisk organisasjon, og bør 

videreføres. 

 

§ 14b – femte ledd – om valg i årsmøtet i lokale bondelag 

Gjeldende tekst: 

Valg på leder og styrets medlemmer skal være skriftlig. 

 

Punktet foreslås endret til: 

Valg på leder skal være skriftlig. Valg på styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 
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Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 02.05.2019  19/00292-3 

Utarbeidet av    

Harald Velsand    

Til: Styret i Norges Bondelag Kopi: 
                  

  

Gjeldende lovtekst og forslag til ny lovtekst - Årsmøtet 2019 

 

Gjeldende lovtekst Forslag til ny lovtekst 
§3. Medlemskap 

tredje ledd 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, 

fastsatt av Norges Bondelag, fylles ut. 

 

 

Hele bestemmelsen tas ut 

§3. Medlemskap 

fjerde ledd 

Utmelding må skje skriftlig. Det svares 

medlemskontingent til og med det kalenderåret 

da utmeldingen skjer. Et medlem som etter 

påkrav ikke har betalt kontingent i ett år, 

strykes som medlem. 

 

 

§3. Medlemskap 

blir nytt tredje ledd 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som 

ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

§9 Årsmøtet 

c, 1 andre ledd 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert 

fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger. 

§9 Årsmøtet 

c, 1 andre ledd 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2, osv) Hvert 

fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger, 

men for sammenslåtte fylker er minstetallet 6. 

 

 

 

§ 14 Årsmøtet i lokale bondelag 

b, femte ledd  

Valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig. 

 

 

§ 14 Årsmøtet i lokale bondelag 

b, femte ledd 
Valg på leder skal være skriftlig. Valg på 

styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv 

eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 
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Gjeldende lovtekst Forslag til ny lovtekst 

§19. Årsmøte i fylkesbondelaget 

b) Årsmøtet skal 

… 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 

4 styremedlemmer for 2 år om gangen og 3 

varamedlemmer i nummerorden for 1 år.  

 

Årsmøte velger så nestleder med 1 års 

funksjonstid blant de valgte 

styremedlemmer 

§19. Årsmøte i fylkesbondelaget 

b) Årsmøtet skal 

…. 

5.  Velge leder for 1 år om gangen. Videre 

velge 4 til 8 styremedlemmer for 2 år om 

gangen og 3 varamedlemmer i 

nummerorden for 1 år.  Første gang velges 

halvparten av styremedlemmene for ett år.  

 

Årsmøtet velger så inntil 2 nestledere med 1 

års funksjonstid blant de valgte  

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall 

styremedlemmer innenfor dette intervallet. 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i 

fylkesbondelaget 

 

a) Styret består av leder, nestleder og 3 

styremedlemmer, dessuten ett medlem med 

vararepresentant fra styret i fylkeslag av 

Norges Bygdekvinnelag og Norges 

Bygdeungdomslag.  

 

Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, 

og 4 styremedlemmer for 2 år om gangen. 

Av de valgte styremedlemmer velger 

årsmøtet nestleder med 1 års funksjonstid. 

Første gang går 2 av styremedlemmene ut 

ved loddtrekning. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer 

det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever minst 4 avgitte 

stemmer for vedtaket. 

 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i 

fylkesbondelaget 

 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 

styremedlemmer dersom to nestledere) 

4. ett medlem med vararepresentant valgt av 

Norges Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av 

Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer 

det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever at flere enn 

halvparten av styrets medlemmer stemmer 

for vedtaket. 
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Forslag til lovendringer fra Oppland Bondelag 

  

I forbindelse med at Bondelagets lover må revideres etter regionreformen, har Oppland 

Bondelag to forslag til endringer i de gjeldende lovene. Det er: 

 

Lover for Norges Bondelag: 

Alle sier vedtekter, så da foreslår vi at det også skal hete «Vedtekter for Norges 

Bondelag» 

 

§ 14. Årsmøtet i lokale bondelag, pkt 8 b) 

I siste setning i dette punktet står det «Valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig». Dette er det svært få av lokallagene som praktiseres, de fleste har åpne valg. 

 

Oppland Bondelag foreslår at ordlyden endres til: «Valg på leder og styrets medlemmer 

skal være skriftlig hvis det foreligger forslag på to kandidater til et verv eller hvis 

noen i årsmøtet ønsker skriftlig valg.» 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

Kristina Hegge 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Ola Råbøl 
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Kap. I. Alminnelige bestemmelser om Norges Bondelag 

 

§ 1. Formål 

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. 

 

Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke 

yte økonomisk støtte til eller ta imot økonomisk støtte 

fra politiske partier. 

 

Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn. 

 

§ 2. Virkemidler og arbeidsformer 

a) For å virkeliggjøre sine mål etter § 1 vil Norges 

Bondelag blant annet arbeide for:  

 

1. At det enkelte medlem får slike vilkår at 

han/hun finner seg til rette i sitt yrke og i 

bygda.  

 

2. Å ivareta landbruksnæringens interesser 

overfor landets myndigheter og andre. På 

næringens vegne forhandle om å inngå avtale 

om priser, tiltak m.v. til fremme av næringen.  

 

3. At næringen skal oppnå full jamstilling, såvel 

økonomisk, sosialt som kulturelt. Norges 

Bondelag arbeider for gjensidig tillit mellom 

ulike grupper i samfunnet og i forholdet til 

offentlige myndigheter. Norges Bondelag vil 

gjøre alt det evner for å løse sine oppgaver ved 

forhandlinger. Dersom landbruksnæringens 

vitale interesser trues ved misbruk av makt og 

tilsidesetting av rimelig krav, kan Norges 

Bondelag sette i verk mottiltak.  

 

4. Full tilslutning fra næringens utøvere til de 

økonomiske organisasjoner i landbruket.  

 

5. Å fremme kulturelt, sosialt og faglig arbeid i 

bygdene med sikte på å utvikle og sikre 

bygdesamfunnet som helhet.  

 

6. Å ivareta landbrukets interesser internasjonalt. 

 

b) Norges Bondelag skal ha et nært samarbeid med 

Norges Bygdeungdomslag og Norges 

Bygdekvinnelag og skal også støtte disse 

økonomisk. 

 

c) Norges Bondelag skal ha et nært samarbeid med 

samvirkeorganisasjonene og andre organisasjoner 

innen landbruket. Norges Bondelag vil også 

samarbeide med andre der dette er formålstjenlig. 

 

d) Norges Bondelag er eneier av Bondelagets 

Servicekontor AS og skal gjennom dette selskapet 

yte medlemmene i Norges Bondelag service og 

informasjon i henhold til selskapets vedtekter. 

 

§ 3. Medlemskap 

a) Som medlemmer i Norges Bondelag kan opptas 

personer som har sitt yrke i landbruket, og andre 

som ønsker å støtte Norges Bondelags arbeid. 

 

Medlemskap i Norges Bondelag er direkte og 

personlig. 

 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, fastsatt 

av Norges Bondelag, fylles ut. 

 

Utmeldingen må skje skriftlig. Det svares 

medlemskontingent til og med det kalenderåret da 

utmelding skjer. Et medlem som etter påkrav ikke 

har betalt kontingenten i ett år, strykes som 

medlem. 

 

b) Æresmedlemmer av Norges Bondelag blir utnevnt 

av årsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra 

styret. 

 

§ 4. Organisasjon 

Medlemmene i Norges Bondelag organiseres i lokale 

bondelag. I særskilte tilfeller kan et medlem 

organiseres direkte i fylkeslaget etter godkjenning av 

styret i fylkeslaget. 

 

Er det flere lokale bondelag i en kommune skal disse 

ha et samarbeidsorgan. 

 

Flere lokale bondelag kan samarbeide innen mindre 

områder enn et fylke. 

 

De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen  

til et fylkeslag. 

 

Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende 

fylkeslag i Norges Bondelag fortsette som 

selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av 

styret i Norges Bondelag. 
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Sammenslåing eller nedlegging av lokallag gjennom 

overføring av medlemmer til et annet lag, kan skje 

etter årsmøtevedtak i lokallaget med ¾ flertall av de 

avgitte stemmer, eventuelt ved flertallsvedtak på to på 

hverandre følgende årsmøter. Sammenslåingen eller 

nedleggingen må godkjennes av styret i fylkeslaget. 

 

Fylkesbondelag og lokale bondelag er arbeidsorganer 

i Norges Bondelag, og skal arbeide i samsvar med 

disse lover og vedtak gjort i medhold av dem. Fylkes- 

og lokallagenes ansvarsområder er fastlagt ved disse 

lover (jfr § 16 og § 21). 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag fastsetter retningslinjer 

for arbeidet i fylkeslag og lokallag. 

 

Norges Bondelags merke er kornneket. 

 

Norges Bondelags hovedsete og verneting er Oslo. 

 

§ 5. Plikter mot organisasjonen og valgbarhet 

Medlemmene i Norges Bondelag skal: 

 

a) Følge alle vedtak som blir gjort innen Norges 

Bondelag i samsvar med organisasjonens formål 

og lover. 

 

b) Ta imot valg til ombud i organisasjonen og valg 

som gjøres i årsmøtet, i lokallag, fylkesbondelag 

og Norges Bondelag. Et medlem kan nekte 

gjenvalg for like lang periode som det har fungert i 

et ombud. Ved valg til ombud, er kun medlemmer 

av Norges Bondelag valgbare. 

 

§ 6. Voldgift 

Hvis det mellom Norges Bondelag på den ene side og 

ett eller flere medlemmer på den annen side oppstår 

tvist om forståelse av disse lover, eller vedtak truffet i 

medhold av dem, eller tvist om et medlem eller en 

gruppe medlemmer i henholdt til § 5 a er pliktig til å 

følge vedtak som er truffet i Norges Bondelag, 

avgjøres tvisten ved kjennelse med endelig virkning 

av en voldgiftsrett på tre medlemmer. Voldgiftsrettens 

kjennelse skal være begrunnet. 

 

Høyesterettsjustitiarius oppnevner voldgiftsrettens 

formann og hver av de to interessegrupper ett medlem 

hver. 

 

Med hensyn til saksbehandlingen for denne 

voldgiftsdomstol gjelder reglene i tvistemålslovens 

kap. 32 om voldgift så langt det passer. 

Den som ønsker å reise voldgiftssak, må sette fram 

krav om dette innen tre  måneder etter at han/hun er 

blitt kjent med vedkommende vedtak. Krav skal være 

begrunnet og sendes i rekommandert brev til lederen i 

Norges Bondelag. Er det Norges Bondelag som vil 

reise voldgiftssak, skal vedkommende - eller hvis det 

er en gruppe, deres tillitsmann - varsles, med 

anmodning om å uttale seg. 

 

§ 7. Organisasjonsmessige reaksjoner overfor et 

medlem 

Medlemmer som bryter organisasjonens lover, 

handler illojalt eller på annen måte svikter eller 

opptrer i strid med Norges Bondelags formål, lover 

eller vedtak, kan av styret i Norges Bondelag 

utelukkes som medlem. 

 

Styret kan i mindre graverende tilfelle vedta andre 

reaksjonsformer. 

 

Medlemmet kan forlange styrets avgjørelse brakt inn 

for representantskapet. Ankefrist er 3 måneder etter at 

medlemmet er gjort kjent med styrets vedtak. Den 

som har anket en sak inn for representantskapet, har 

rett til å redegjøre for sin sak i representantskapet før 

dette treffer sin avgjørelse. 

 

§ 8. Medlemskontingent 

a) Medlemmer i Norges Bondelag skal betale 

kontingent til Norges Bondelag og til Bondelagets 

Servicekontor AS etter vedtak i årsmøtet i Norges 

Bondelag. Det enkelte medlem plikter å gi 

organisasjonen de opplysninger som skal til for å 

beregne medlemskontingent. Styret gir nærmere 

regler for innkreving av kontingenten. 

 

b) Årsmøtet bestemmer hvor stor del av kontingenten 

som skal gå til lokal- og fylkesbondelag. 

 

c) Kontingenten skal være innbetalt til Norges 

Bondelag innen 1. mars. 

 

d) Årsmøtet kan med ¾ flertall av de møtende 

utsendinger gjøre vedtak om å pålegge 

medlemmene særskilt kontingent til spesielle tiltak 

som årsmøtet vedtar å fremme. 
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Kap. II. Styrende organer 

 

§ 9. Årsmøtet 

Den høyeste bestemmende myndighet i Norges 

Bondelag er årsmøtet. 

 

Ordinært årsmøte holdes én gang årlig, og såvidt 

mulig vekselvis i de forskjellige landsdeler. 

 

Årsmøtet innkalles og ledes av ordføreren. 

 

a) Innkalling. 

 

Ordinært årsmøte skal av ordføreren kunngjøres 

med minst 12 ukers varsel i organisasjonens 

medlemsblad, og ved skriftlig varsel til 

representantskapets medlemmer, de 

fylkesbondelag og de organisasjoner som har rett 

til å velge utsendinger. 

 

Ordføreren skal minst 6 uker før ordinært årsmøte 

ha sendt innkalling og saksliste til 

representantskapets medlemmer og til dem som 

har rett til å sende utsendinger til møtet. 

 

Styre kan i ekstraordinære tilfeller legge fram 

saker som ikke er oppført på årsmøtets saksliste og 

ikke tatt med i innkallingen. Dette gjelder ikke 

lovendringer og spørsmål om oppløsning av 

Norges Bondelag. 

 

b) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har Norges 

Bondelags styre, representantskap, fylkesbondelag, 

samvirkeorganisasjonene som er medlemmer i 

representantskapet, Norges Bygdekvinnelag og 

Norges Bygdeungdomslag. Videre har et lokallag 

av Norges Bondelag samme rett når saken har fått 

tilslutning fra styret i fylkesbondelaget. 

 

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være 

kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært 

årsmøte skal holdes. 

 

Forslag til endring av organisasjonens lover og til 

oppløsning av organisasjonen, og som ønskes 

behandlet på første årsmøte, må være styret i 

hende innen 1. februar det året årsmøtet skal 

holdes. 

 

c) Årsmøtet er sammensatt av: 

 

1. Utsendinger valgt på fylkesbondelagenes 

årsmøter. Utsendingene velges for to år om 

gangen, halvparten går ut første året etter 

loddtrekning. Dessuten velges et tilsvarende 

antall varautsendinger i nummerorden for 1 år. 

Melder en utsending forfall, innkalles 

varautsendinger i nummerorden. 

 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert 

fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger, 

men for sammenslåtte fylkeslag er minstetallet 

6. 

 

2. Fire valgte utsendinger fra Norges 

Bygdekvinnelag, med tre vararepresentanter i 

nummerorden. 

 

3. Fire valgte utsendinger fra Norges 

Bygdeungdomslag, med tre vararepresentanter i 

nummerorden. 

 

4. Representantskapets medlemmer. 

 

d) Norges Bondelags fast ansatte funksjonærer kan 

delta og uttale seg på årsmøtet, men har ikke 

stemmerett. Enhver som er medlem i Norges 

Bondelag har rett til å følge årsmøtets 

forhandlinger hvis ikke årsmøtet har vedtatt å 

lukke møtet. Årsmøtet bestemmer da hvem som 

kan overvære forhandlingene. 

 

e) Årsmøtet bestemmer om møtet skal være åpent. 

 

f) Det skal føres protokoll over årsmøtets 

forhandlinger. 

 

g) Avstemninger. 

 

Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved 

flertallsvedtak. Ved likt stemmetall har ordføreren 

dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg. 

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene, skal det holdes 

omvalg. Oppnår ingen av kandidatene mer enn 

halvparten av stemmene ved andre valgomgang, 

skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene 

som har fått flest stemmer i andre valgomgang. 

Blir stemmetallet likt i tredje valgomgang, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 
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Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører 

skal være skriftlig. Alle valg på årsmøtet gjelder - 

dersom ikke annet er fastsatt - fra årsmøtets 

avslutning. 

 

h) Reise- og kostgodtgjørelse til medlemmer av 

årsmøtet betales av Norges Bondelag. De 

økonomiske organisasjoner betaler selv for sine 

utsendinger. 

 

i) Årsmøtets gjøremål: 

 

1. Velge 2 utsendinger til å undertegne 

protokollen. 

 

2. Behandle Norges Bondelags årsmelding. 

 

3. Behandle Norges Bondelags regnskap og 

revisors melding. Styrets medlemmer har ikke 

stemmerett i denne saken. 

 

4. Behandle prinsipprogram for en 

programperiode nærmere fastsatt av årsmøtet. 

 

5. Velge leder, 1. og 2. nestleder og 7 andre 

medlemmer av styret. Lederen og de 2 

nestlederne velges for ett år. De andre velges 

for to år, slik at 3 og h.h.v. 4 går ut annethvert 

år. Hvert år velges 3 varamedlemmer i 

nummerorden. 

 

Tre medlemmer av styret velges blant Norges 

Bondelags medlemmer som er medlemmer av 

styret i de landsomfattende økonomiske 

organisasjonene. Dersom et slikt medlem går ut 

av styret i sin organisasjon, velges ett nytt 

styremedlem for ett år.  

 

Ved valg av styret bør det tas hensyn til at 

kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, 

bruksstørrelser og de forskjellige interesser 

innen landbruket blir ivaretatt.  

 

6. Velge ordfører og varaordfører, samt 2 

vararepresentanter i nummerorden. Disse 

velges for 1 år. 

 

7. Fastsette godtgjørelse til Norges Bondelags 

ordfører, leder, nestledere, styrets medlemmer 

og fylkesledere. 

 

Fastsette reise- og kostgodtgjørelse for disse og 

for medlemmer av årsmøtet og 

representantskapet. 

 

Fastsette daggodtgjørelse for tillitsvalgtes 

arbeid. 

 

8. Velge statsautorisert revisor og fastsette 

godtgjørelse. 

 

 

9. Velge leder og 7 medlemmer av valgnemnda 

for neste årsmøte. 6 av medlemmene velges fra 

fylkeslagene. Det velges en nestleder blant 

medlemmene fra fylkeslagene. Ett medlem med 

varamedlem velges fra 

samvirkeorganisasjonene.  

 

Lederen velges for 1 år, medlemmene velges 

for 2 år.  

 

Årsmøtet fastsetter regler og instruks for 

valgnemnda. 

 

10. Fastsette kontingenten og fordeling i samsvar 

med § 8. 

 

11. Behandle andre saker som legges frem. 

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret 

eller representantskapet. Det innkalles såvidt mulig 

med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte 

behandler de saker som legges fram. Sakliste med 

dokumenter skal såvidt mulig sendes ut før møtet. 

Styret fastsetter tidsfristen for innlevering av saker 

som skal behandles. 

 

§ 11. Representantskapet 

Representantskapet i Norges Bondelag treffer de 

beslutninger som etter disse lover er tillagt 

representantskapet, og skal ellers være rådgivende 

organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. 

 

Representantskapet holder møte når styret gjør vedtak 

om det, eller når ordføreren eller minst 6 av 

fylkeslagene, eller minst halvparten av 

representantskapets medlemmer forlanger det. 

 

a) Representantskapsmøte innkalles med 6 ukers 

varsel. Styret kan i særlig tilfelle innkalle 

representantskapet med kortere frist. 

 

Representantskapsmøtet innkalles og ledes av 

ordføreren. 

 

b) Rett til å legge fram saker for representantskapet 

har årsmøtet, styret og fylkesbondelagene, 
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samvirkeorganisasjonene som er medlemmer av 

representantskapet, Norges Bygdekvinnelag og 

Norges Bygdeungdomslag. 

 

Saker som skal behandles av representantskapet, 

må være innkommet til styret senest 3 uker før 

ordinært representantskapsmøte. Ved 

ekstraordinært representantskapsmøte fastsetter 

styret fristen for innlevering av saker som skal 

behandles. 

 

c) Norges Bondelags representantskap er sammensatt 

av: 

 

1. Ordfører og varaordfører. 

 

2. Styret i Norges Bondelag. 

 

3. Lederne i fylkesbondelagene. 

 

4. Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag. 

 

5. Ett medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. 

 

6. 16 medlemmer valgt av følgende 

organisasjoner: 

 

1 fra TINE  

1 fra Nortura 

1 fra Norske Felleskjøp 

1 fra Gartnerhallen 

1 fra Hoff Norske Potetindustrier 

1 fra Norges Pelsdyralslag 

1 fra Norges Skogeierforbund 

1 fra Norsvin 

1 fra GENO 

1 fra Norsk Sau og Geit 

1 fra Landkreditt 

1 fra TYR 

1 fra Norges Birøkterlag 

1 fra Norsk Fjørfelag 

1 fra Norske Landbrukstenester 

1 fra Norsk Landbruksrådgiving 

 

Representanter med fulle rettigheter i 

Norges Bondelags representantskap må 

være medlemmer i Norges Bondelag. 
 

 

Medlemmer av representantskapet valgt av de 

økonomiske organisasjoner, Norges Bygde-

kvinnelag og Norges Bygdeungdomslag skal ha 

personlige varamedlemmer. For fylkeslederne 

er nestlederne i fylkesbondelagene 

varamedlemmer. 

 

Avstemningsreglene er de samme som for 

årsmøtet (jfr § 9g). 

 

d) Det skal føres protokoll over representantskapets 

forhandlinger. 

 

e) Reise- og kostgodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer betales av Norges Bondelag. Dette 

gjelder ikke for utsendinger fra de økonomiske 

organisasjoner. 

 

f) Ordinært representantskapsmøte skal: 

 

1. Velge 2 representanter til, sammen med 

ordføreren, å underskrive protokollen. 

 

 

2. Behandle enhver annen sak som legges fram av 

styret. 

 

3. I samsvar med første ledd i denne paragraf ta 

opp til drøfting saker som representantskapet 

finner å være av interesse for Norges Bondelag. 

 

§ 12. Styret 

a) Norges Bondelags virksomhet ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for sin 

virksomhet og for forvaltningen av Norges 

Bondelags midler. 

 

b) Styret består av 12 medlemmer. Av disse er 10 

valgt av årsmøtet, dessuten ett medlem fra styret i 

Norges Bygdekvinnelag og ett medlem fra styret i 

Norges Bygdeungdomslag. 

 

Ordføreren i representantskapet har møterett i 

styrets møter, men har ikke stemmerett. Ordføreren 

får styrets saksdokumenter og protokoller. 

 

Gyldig vedtak i styret krever minst 7 avgitte 

stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, 

eller minst halvparten av styremedlemmene krever 

det. 

 

c) I sitt arbeid skal styret blant annet: 

 

1. Lede lagets arbeid i samsvar med Norges 

Bondelags lover og vedtak som blir gjort i 

medhold av dem. 

 

2. Ta opp saker som er av interesse for å fremme 

Norges Bondelags formål. Styret skal videre 
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behandle saker som det får oversendt fra 

representantskapet. 

 

3. Forvalte Norges Bondelags fond og andre 

midler og eiendeler. 

 

4. Føre tilsyn med organisasjonens arbeid i de 

forskjellige ledd og fastsette de nødvendige 

instrukser. 

 

5. Forberede de saker som skal legges fram for 

representantskapsmøtet og årsmøtet. 

 

6. Tilsette og avsette generalsekretær i Norges 

Bondelag, samt fastsette generalsekretærens 

arbeidsoppgaver og betingelser. 

 

7. Velge representanter til Norges 

Bygdeungdomslags styre, representantskap og 

årsmøte, Norges Bygdekvinnelags styre og 

årsmøte og Norges Skogeierforbunds 

representantskap og årsmøte i samsvar med 

disse organisasjonenes vedtekter. 

 

8. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2a, 

pkt 3). 

 

9. Styret foretar ellers de valg som er nødvendige. 

 

d) Til utredning av spesielle saker kan styret sette ned 

utvalg som arbeider under styrets ledelse.  

 

Til å lede særlige tiltak kan det nedsettes spesielle 

styrer. 

 

Styret utarbeider instruks og statutter for disse 

utvalgs og styrers arbeid. 

 

e) Dersom et lokallag eller fylkesbondelag gjør 

vedtak som ligger utenfor rammen av dets 

virksomhet, eller står i strid med Norges 

Bondelags lover eller vedtak, kan styret oppheve 

disse vedtak. 

 

f) Norges Bondelag forpliktes ved underskrift av 

lederen og generalsekretæren sammen, eller den 

styret gir fullmakt. Styret kan meddele prokura. 

 

g) Lederen, de to nestlederne samt ett styremedlem 

utgjør et arbeidsutvalg. Styret velger ett medlem 

og to varamedlemmer til arbeidsutvalget. 

 

Det skal føres protokoll over styrets og 

arbeidsutvalgets forhandlinger. 

 

h) Lederen og de to nestlederne utgjør Norges 

Bondelags forhandlingsutvalg. Styret velger to 

varamedlemmer til forhandlingsutvalget blant 

styrets medlemmer. Valgene skjer for ett år. 

 

i) Styret i Norges Bondelag er generalforsamling i 

Bondelagets Servicekontor AS. 

Generalforsamlingen velger fire personer fra styret 

i Norges Bondelag til styret i servicekontoret.
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Kap. III. Om lokallag av Norges Bondelag 
 

§ 13. Lokale bondelag 

Medlemmer i Norges Bondelag skal organiseres i 

lokale bondelag (jfr § 4). 

 

§ 14. Årsmøtet i lokale bondelag 

Den høyeste bestemmende myndighet i det lokale 

bondelag er årsmøtet. 

 

Ordinært årsmøte holdes innen 1. november hvert år. 

Årsmøtet innkalles av styret. 

 

Alle årsmøter skal kunngjøres til medlemmene med 

minst 14 dagers varsel. 

 

Sakliste skal gjøres kjent for medlemmene. 

 

Årsmøtet velger selv sin møteleder. 

 

a) Ordinært årsmøte skal: 

 

1. Velge møteleder. 

 

2. Velge 2 årsmøtedeltakere til, sammen med 

møtelederen, å underskrive protokollen. 

 

3. Behandle styrets melding. 

 

4. Behandle regnskap og revisors melding. Styrets 

medlemmer har ikke stemmerett i disse saker. 

 

5. Behandle arbeidsplan for neste år. 

 

6. Behandle andre saker som styret legger fram. 

Et medlem har rett til å få en sak behandlet i 

årsmøtet når saken er innkommet til styret 

senest 8 dager før årsmøtet. 

 

7. Velge leder og minst 4 styremedlemmer. 

Lederen velges for ett år og styremedlemmene 

for to år om gangen. Velge 3-5 varamedlemmer 

i nummerorden for ett år om gangen. 

 

I lokallag med færre enn 50 medlemmer kan 

hovedregelen fravikes, men ingen lokallag kan 

velge færre styremedlemmer enn leder, to 

styremedlemmer og to varamedlemmer.   

 

8. Velge utsendinger til årsmøtet i 

fylkesbondelaget dersom laget har rett til noen 

tillegg til lederen, som er selvskreven (se § 19a, 

pkt 1). 

 

9. Velge 2 revisorer. 

 

10. Velge valgnemnd for neste årsmøte. 

 

b) Alle medlemmer av laget samt Norges 

Bygdekvinnelags og Norges Bygdeungdomslags 

medlemmer i det lokale bondelagsstyret har 

stemmerett på årsmøtet. 

 

Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved 

flertallsvedtak. Ved likt stemmetall har 

møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke 

ved valg.  

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. 

Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten 

av stemmene ved andre valgomgang, skal det 

holdes omvalg mellom de to kandidatene som har 

fått flest stemmer i andre valgomgang. Blir 

stemmetallet likt i tredje valgomgang, avgjøres 

valget ved loddtrekning. 

 

Alle valg på årsmøtet gjelder - dersom ikke noe 

annet er fastsatt - fra årsmøtets avslutning. 

 

Valg på leder skal være skriftlig. ogValg på styrets 

medlemmer skal være skriftlig hvis det foreligger 

forslag på to kandidater til et verv eller hvis noen 

i årsmøtet krever skriftlig valg. 
 

 

c) Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller ¼ 

av medlemmene i laget, eller styret i 

fylkesbondelaget krever det. 

 

d) Det skal føres protokoll over årsmøtets 

forhandlinger. 

 

§ 15. Styret i lokale bondelag 

Arbeidet i det lokale bondelaget ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor lokallagets årsmøte. 

 

a) Styret består av lederen og styremedlemmene valgt 

av årsmøtet (jfr § 14a, pkt 7) samt ett medlem fra 

styret i lokallagene av Norges Bygdekvinnelag og 

Norges Bygdeungdomslag. Er det flere lag av 

Norges Bygdekvinnelag og/eller Norges 

Bygdeungdomslag innen det lokale bondelags 

område, skal de to organisasjonene hver for seg ha 

en felles representant i det lokale bondelags styre. 
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Styret er vedtaksført når minst halvparten og minst 

tre av styremedlemmene er til stede.  

 

b) Styret skal blant annet: 

 

1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder 

og verveansvarlig innen styret. Når årsmøtet 

har gitt fullmakt til det kan regnskapssekretær- 

og kassafunksjonen legges utenom styret. 

 

2. Lede lagets arbeid i samsvar med disse lover og 

vedtak gjort i medhold av dem. 

 

3. Ta opp saker som fremmer Norges Bondelags 

formål, og saker som er av interesse for 

lokallagets medlemmer. 

 

4. Velge utvalg til å ta seg av lokallagets 

forskjellige arbeidsoppgaver innen bygda. 

 

5. Støtte ungdomsarbeidet, og arbeide for å 

opprette nye NBU-lag. 

 

6. I den utstrekning det er ønskelig for lagets 

arbeid og det lokale aksjonsapparat, kan styret 

oppnevne kretsmenn. 

 

7. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2, 

pkt 3) og sørge for at Norges Bondelags 

aksjonsplaner følges opp. 

 

c) Styret bør ha møte minst 4 ganger i året. 

 

d) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. 

Utskrift av protokollen skal sendes 

fylkesbondelaget. 

 

§ 16. Ansvarsforhold 

De lokale bondelag kan ikke drive forretningsmessig 

virksomhet, eller sette i gang tiltak som kan medføre 

økonomisk ansvar uten etter skriftlig 

forhåndsgodkjenning av styret i Norges Bondelag (jfr. 

§ 4). 

 

§ 17. Æresmedlemmer i lokale bondelag 

Æresmedlemmer av et lokalt bondelag blir utnevnt av 

årsmøtet etter forslag fra styret i lokallaget.  

Forslaget på æresmedlemmer må være godkjent på 

forhånd av styret i Norges Bondelag. Forslaget blir 

sendt gjennom fylkeslaget. 
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Kap. IV. Om fylkeslag av Norges Bondelag 

 

§ 18. Fylkesbondelag 

Lokale bondelag i et fylke skal sluttes sammen til 

fylkesbondelag (jfr § 4). 

 

§ 19. Årsmøtet i fylkesbondelaget 

Den høyeste bestemmende myndighet i 

fylkesbondelaget er årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal ordinært holdes innen utgangen av april 

måned. 

 

Årsmøtet gjøres kjent for Norges Bondelag og 

lokallagene 6 uker før det avholdes. Innkalling til 

årsmøtet med sakliste skal sendes Norges Bondelag 

og årsmøtets utsendinger senest 14 dager før møtet 

holdes. 

 

Årsmøtet innkalles av styret og ledes av en valgt 

møteleder. 

 

a) Årsmøtet er sammensatt av: 

 

1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger 

lokallag med over 100 medlemmer 1 utsending 

for hvert påbegynt 100 medlemmer. 101-200 

gir 1, 201-300 gir 2 osv. 

 

2. Styremedlemmene i fylkesbondelaget. 

 

3. To utsendinger valgt av Norges 

Bygdekvinnelag i fylket. 

 

4. To utsendinger valgt av Norges 

Bygdeungdomslag i fylket. 

 

5. Medlemmer av Norges Bondelags styre og 

representantskap som bor i fylket. 

 

6. Medlemmer av Norges Bondelags årsmøte som 

er valgt av fylkesbondelaget. (Valget gjelder for 

to årsmøter i Norges Bondelag, og 

medlemmene møter dermed på de 2 følgende 

årsmøter i fylkesbondelaget). 

 

7. Møteleder. 

 

Utsendinger fra Norges Bondelag har rett til å være 

til stede og uttale seg på møtet. Ledere i faste 

utvalg og eventuelle kretsledere innkalles til 

årsmøtet. 

 

Ellers har hvert medlem av Norges Bondelag rett 

til å følge årsmøtets forhandlinger hvis ikke 

årsmøtet har vedtatt at behandlingen av enkelte 

saker skal finne sted i lukket møte. Årsmøtet 

bestemmer da hvem som kan overvære 

forhandlingene. 

 

b) Årsmøtet skal: 

 

1. Velge 2 representanter til, sammen med 

møtelederen, å underskrive protokollen. 

 

2. Behandle styrets årsmelding. 

 

3. Behandle regnskap og forslag til budsjett for 

neste år. Styrets medlemmer har ikke 

stemmerett i disse saker. 

 

4. Behandle arbeidsplan for neste år. 

 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 

til 8 styremedlemmer for 2 år om gangen, og 3 

varamedlemmer i nummerorden for 1 år. Første 

gang velges halvparten av styremedlemmene 

for ett år.  

 
Årsmøtet velger så inntil 2 nestledere med 1 års 

funksjonstid blant de valgte styremedlemmer. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall styremedlemmer 

innenfor dette intervallet.  

 

5.6. Velge utsendinger til Norges Bondelags 

årsmøte for to år (jfr § 9c). Halvparten går ut 

første året etter loddtrekning. Dessuten velges 

et tilsvarende antall varautsendinger i 

nummerorden for 1 år. 

 

6.7. Velge møteleder for neste årsmøte. 

 

7.8. Velge valgnemnd for neste årsmøte. 

 

8.9. Behandle de saker som blir lagt fram. 

 

Lokallag som vil ha en sak fremmet for 

årsmøtet, må sende saken inn til styret i 

fylkesbondelaget senest 1 måned før årsmøtet. 

 

Saker som kommer for sent inn, og saker som 

ikke er tatt med på innkallingen, kan av styret 

forelegges årsmøtet til behandling hvis ¾ av 

årsmøtets medlemmer stemmer for det. Det 

gjelder dog ikke spesielle saker som styret i 
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Norges Bondelag har sendt fylkesbondelaget til 

behandling i årsmøtet, og som det haster med å 

få avgjort. Styret i fylkesbondelaget avgjør om 

forslag fra enkeltmedlemmer skal behandles. 

 

c) Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved 

flertallsvedtak. Ved likt stemmetall har 

møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke 

ved valg. 

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. 

Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten 

av stemmene ved andre valgomgang skal det 

holdes omvalg mellom de to kandidatene som har 

fått flest stemmer i andre valgomgang. Blir 

stemmetallet likt i tredje valgomgang, avgjøres 

valget ved loddtrekning mellom de to. 

 

Valg på leder og styremedlemmer skal være 

skriftlig. 

 

Alle valg på årsmøtet gjelder - dersom ikke noe 

annet er fastsatt - fra årsmøtets avslutning. 

 

d) Det skal føres protokoll over årsmøtets 

forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes 

Norges Bondelag og årsmøtets deltakere. 

 

e) Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret i 

fylkesbondelaget eller ¼ av lokallagene, eller 

styret i Norges Bondelag krever det. Innkallingen 

skal i alminnelighet skje med minst 14 dagers 

skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler 

bare de saker som står i innkallingen. 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. Styret er 

ansvarlig overfor årsmøtet i fylkesbondelaget. 

 

a) Styret består av  

1. leder,  

2. nestleder (e) og  

3. inntil 3 7 styremedlemmer (inntil 6 

styremedlemmer dersom to nestledere) 

4. , dessuten ett medlem med vararepresentant fra 

styret i fylkeslag avvalgt av  Norges 

Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av og 

Norges Bygdeungdomslag i fylket.  

 

Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, og 4 

styremedlemmer for 2 år om gangen. Av de valgte 

styremedlemmer velger årsmøtet nestleder med 1 års 

funksjonstid. Første gang går 2 av styremedlemmene 

ut ved loddtrekning. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller 

etter krav fra minst halvparten av styremedlemmene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever at minst fleremer enn 4 

avgittehalvparten av styrets medlemmer stemmer for 

vedtaket. 

 

a)b) Styret skal blant annet: 

 

1. Lede fylkesbondelaget i samsvar med disse 

lover, og vedtak gjort i medhold av dem. 

 

2. Ta opp saker til fremme av Norges Bondelags 

formål, og gjennomføre de pålegg som Norges 

Bondelag gir. 

 

3. Forvalte fylkesbondelagets andel av 

kontingenten og andre midler som 

fylkesbondelaget har disposisjonsrett over. 

 

4. Rettlede lokallagene i deres arbeid. 

 

5. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2a, 

pkt 3), og sørge for at Norges Bondelags 

aksjonsplaner følges opp. 

 

6. Innstille overfor Bondelagets Servicekontor AS 

ved ansettelse av organisasjonssjef. 

 

7. Velge representant til styret i fylkeslag av 

Norges Bygdeungdomslag og Norges 

Bygdekvinnelag.  

 

Velge 2 utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget i 

Norges Bygdeungdomslag og 2 utsendinger til 

årsmøtet i fylkeslaget i Norges 

Bygdekvinnelag. 

 

b)c) Til å forberede saker for styret og avgjøre 

mindre viktige saker og saker som det haster med å 

få avgjort, kan styret velge et arbeidsutvalg blant 

sine medlemmer. Styret gir nærmere instruks for 

arbeidsutvalgets virksomhet. 

 

c)d) Det skal føres protokoll over styrets 

forhandlinger.  

 

§ 21. Ansvarsforhold 

Fylkesbondelagene kan ikke drive forretningsmessig 

virksomhet eller sette i gang tiltak som kan medføre 

økonomisk ansvar uten etter skriftlig 

forhåndsgodkjenning fra styret i Norges Bondelag 
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(jfr. § 4). Heller ikke kan fylkesbondelagene på andre 

områder gjøre vedtak som binder Norges Bondelag 

(jfr. § 12 e). 

 

§ 22. Æresmedlemmer i fylkesbondelaget 

Æresmedlemmer av et fylkesbondelag blir utnevnt av 

årsmøtet etter forslag fra styret i fylkesbondelaget. 

 

Forslaget på æresmedlemmer må være godkjent på 

forhånd av styret i Norges Bondelag 
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Kap. V. Spesielle bestemmelser  

§ 23. Utfyllende bestemmelser m.m. 

a) Årsmøtet i Norges Bondelag eller styret i Norges 

Bondelag - etter fullmakt fra årsmøtet - kan gi 

bestemmelser til utfylling av disse lover. 

 

b) Styret i Norges Bondelag gir utfyllende 

bestemmelser om administrasjon, arbeids- og 

ansvarsforhold - herunder instruks for sekretariatet. 

 

c) Etter disse lover forstås flertallsvedtak som mer 

enn halvparten av de avgitte og godkjente 

stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitte 

stemmer. 

 

§ 24. Avstemninger 

a) Styret i Norges Bondelag kan gjøre vedtak om at 

det skal holdes skriftlig avstemning blant 

medlemmene. Styret bestemmer om slike skriftlige 

avstemninger skal være rådgivende eller bindende, 

og styret  kan gi nærmere regler om begrensning 

av stemmeretten i spesielle saker. Ved skriftlig 

medlemsavstemninger skal spørsmålene være slik 

formet at det klart kan svares ja eller nei. Alle 

andre svar skal vrakes. 

 

b) Styret kan gjøre vedtak om at spesielle saker skal 

sendes ut til avstemning blant nærmere angitte 

tillitsvalgte eller for anledningen valgte 

tillitsvalgte. 

 

c) De lokale avstemningsresultater må ingen andre 

enn styret i Norges Bondelag få melding om. 

Styret avgjør om sluttresultatet skal offentliggjøres 

eller ikke. 

 

d) For saker av interesse for en mindre del av landet 

kan et fylkesbondelag, med samtykke fra styret i 

Norges Bondelag, foreta avstemning blant sine 

medlemmer. Styret i Norges Bondelag skal 

godkjenne regler for slike avstemninger. 

 

Styret treffer ellers de nødvendig vedtak for 

gjennomføring av avstemninger etter denne 

paragraf. 

 

§ 25. Aksjonsapparatet 

For å gjennomføre mottiltak eller andre 

organisasjonsmessige tiltak som det er gjort vedtak 

om (jfr § 2a, pkt 3) skal styret i NB til enhver tid ha 

en aksjonsberedskap. Det faste aksjonsapparatet 

består av: Styret i Norges Bondelag 

a) Styret i fylkesbondelaget 

b) Styret i lokallaget 

 

§ 26. Regnskap og revisjon 

Norges Bondelags regnskap skal følge kalenderåret. 

Det samme gjelder for fylkesbondelag og lokallag. 

Lokallagene kan likevel ha avvikende regnskapsår. 

 

Regnskapene for Norges Bondelag og 

fylkesbondelagene revideres av en revisor. 

 

Revisor skal innlevere revisjonsmelding til 

vedkommende styre snarest etter at et regnskap er 

avsluttet. Revisor skal innkalles når regnskapet 

behandles i representantskap og årsmøte. 

 

§ 27. Meldinger 

Lokale bondelag og fylkesbondelag plikter å gi 

uttalelser, meldinger og opplysninger som styret i 

Norges Bondelag ber om. 

 

§ 28. Endring i lovene 

Endringer i Norges Bondelags lover kan gjøres i 

ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall 

av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva 

forslaget til endring går ut på. 

 

§ 29. Oppløsning 

a) Oppløsning av Norges Bondelag kan gjøres på 

ordinært årsmøte når vedtaket er enstemmig og det 

foreligger enstemmig innstilling fra de frammøtte 

representanter i representantskapet. Det forutsettes 

at minst ¾ av årsmøtets medlemmer skal være til 

stede.  

 

Videre kan oppløsning vedtas med flertallsvedtak 

av to på hverandre følgende årsmøter. Det må 

minst være gått to måneder mellom de to årsmøter. 

 

b) Dersom Norges Bondelag oppløses, bestemmer 

årsmøtet hvordan organisasjonens formue skal 

brukes
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Ledelse 

Postboks 9354 Grønland 

0135 OSLO 

 

 

Att.: Harald Velsand 

 

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Ola Råbøl 02.04.2019 16/00559-140 

 95174046 Deres dato Deres referanse  

 30.01.2019    

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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 Vår dato Vår referanse 

 02.04.2019 16/00559-140 

 

 

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  
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 18/00476-26 

Saksbehandler: Astrid Solberg  

 

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.  
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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2019 - omsetning og leie av mjølkekvoter. 

Telemark Bondelag ønsker med dette å fremme sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2019 

om behov for endringer i regelverket for kvoteordningen for mjølk. 

 

I 2018 leverte ei arbeidsgruppe nedsatt av Stortingets næringskomite rapporten 

«Produksjon på flere kvoter»
1)

. Bakgrunnen for arbeidsgruppa var at næringskomiteen 

uttrykte bekymring for at betydelige beløp går ut av næringa til bønder som slutter med 

mjølkeproduksjon. Målet for næringskomiteen var å redusere påførte kostnader i 

mjølkeproduksjonen, redusere omfanget av kapital som går ut av næringa og medvirke til 

at aktive produsenter i større grad eier sitt eget produksjonsgrunnlag. Rapporten gir en god 

beskrivelse av problemstillingene i dagens ordning. Arbeidsgruppa drøfter flere konkrete 

forslag til endringer, uten å konkludere eller anbefale endringer i regelverket. 

 

Både Norges Bondelag, TINE og næringskomiteen er enige om at det er viktig å sikre 

kvoteordningen over tid. For å sikre kvoteordningen mener Telemark Bondelag det er 

behov for omfattende endringer av kvoteordningen for mjølk, for å imøtekomme de 

målene næringskomiteen setter, og stiller forslag som vi mener vil styrke ordningen og 

sikre kvoteordningen over tid. Å ikke endre kvoteordningen, vil forsterke de uheldige 

utslagene vi ser i dag, og vil undergrave legitimiteten for ordningen. 

 

Telemark Bondelag mener kvotetaket må reduseres både for ku- og geitemjølk, all 

omsetning av kvoter må skje via staten og leieforhold må stanse. I tillegg må muligheten til 

å konvertere geitemjølkkvote om til kumjølkkvote stoppes. Telemark Bondelag mener og 

det er gode grunner til å ha ulike regelverk for ku- og geitemjølkkvoter. Det er helt 

avgjørende å endre regelverket for å snu den uheldige utviklingen. Det blir feil å legge 

skylden på den enkelte mjølkeprodusent som kjøper kvoter og er villig til å betale. Som 

sjølstendig næringsdrivende i konkurranse er det helt naturlig at bønder kjøper og leier 

kvoter i et marked som er der. Det er selve regelverket som er problemet, ikke den enkelte 

bonde som kjøper eller leier kvote. 

 

Telemark Bondelag mener derfor at Norges Bondelag må klargjøre sitt syn på dagens 

regelverk for omsetning og leie av mjølkekvoter og hvilke endringer de eventuelt vil 
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prioritere å jobbe for. Norges Bondelag bør og ha et klart definert mål i næringspolitisk 

program med hensyn på hvordan et regelverk for omsetning og leie av mjølkekvoter skal 

utformes for å «sikre gode vilkår for mjølkeproduksjon over hele landet på alle 

bruksstørrelser» (Næringspolitisk program 2016-2020).    

 

Under følger omtale og konkretisering av de delene av dagens kvoteordning hvor Telemark 

Bondelag mener det er behov for endringer samt forslag til vedtak; 

 

1. Kvotetak 

Kvotetaket er i dag likt for ku- og geitemjølk. For å opprettholde den «norske modellen» 

med spredt produsentstruktur og ustrakt bruk av utmarksbeite må kvotetaket på geitemjølk 

reduseres betydelig.  

 

Hevingen av kvotetaket i 2014 har og virket stimulerende og prisdrivende både for 

omsetning og leie av kumjølkkvoter. En ser også en sentralisering av produksjonen 

innenfor kvoteregionene.  

 

Telemark Bondelag mener nytt kvotetak bør være 750 tonn for kumjølk og 200 tonn for 

geitemjølk.   

 

2. Kvoteleie 

Kvoteleie gjør at kapital går ut av næringa, til brukere som velger å ikke benytte sin 

produksjonsmulighet. Kvoteleie er ikke forutsigbart for mjølkeprodusenten, og gjør det 

usikkert med tanke på investeringer i fjos og annet driftsapparat. Kvoteleie oppfyller heller 

ikke målet om at aktive mjølkeprodusenter skal eie sitt eget produksjonsgrunnlag. 

 

Telemark Bondelag mener leieforhold på sikt skal stanses, alternativt begrenses til en 

utleieperiode på maksimalt 5 år. En må prøve å finne ordninger som hindrer opprettelse av 

såkalte «fiktive samdrifter» som følge av at kvoteleie opphører. Vi vil likevel hevde at 

ordningen med kvoteleie er et større problem enn noen fiktive samdrifter.   

 

3. Omsetning av kvoter 

Telemark Bondelag har en klar målsetting om at mjølkekvoter bare skal omsettes gjennom 

staten. Kun statlig omsetning vil gi forutsigbarhet og stanse prispresset på kvotene. Hvor 

stor andel av solgt kvote som holdes tilbake, og hvilke produsenter/grupper som eventuelt 

får mulighet til å kjøpe kvoter fra staten må avgjøres i forhandlinger mellom faglaga og 

staten i jordbruksforhandlingene. 

 

 

4. Konvertering fra geitemjølkkvote til kumjølkkvote 

Regelverket gir mulighet til å konvertere geitemjølkkvote til kumjølkkvote (i forholdet 

1:2), en ikke motsatt. I dagens situasjon med forholdstall på kvoter under 1,0 både for ku- 

og geitemjølk, eksport av Jarlsbergost som faller vekk og synkende salg av mjølk er det lite 

hensiktsmessig å øke andelen kumjølk. Det er dessuten få geitemjølkprodusenter igjen. 

Produksjonsmiljøet er allerede lite og sårbart, med kun 270 produsenter totalt.  

Telemark Bondelag mener derfor at muligheten for å konvertere kvoter må stoppes. 

 

  

1) Produksjon på flere kvoter. 1.3.2018. Rapport nr. 11/2018.  
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5. Ulike regelverk for kumjølk og geitemjølk 

Ordningen med omsetning og kvoteleie fungerer mer brutalt for geit enn for ku. Landet er 

delt i to omsetningsregioner, i motsetning til 14 for kumjølk. Oppkjøpsordningen for 

geitemjølk som ble innført i 2017 har dessuten bidratt lite til å redusere det totale volumet, 

da andelen som må selges til staten er uendret (20%).   

 

To omsetningsregioner gjør ar kvoter kan flyttes over flere fylker, og/eller fra fjellbygder 

til kysten eller motsatt. Det gir svært liten forutsigbarhet for meieriindustrien. For å 

opprettholde et system med inntransport og felles foredling må det være et minste antall 

produsenter. Det må og være flere produsenter i et område for å ivareta et godt faglig 

miljø, og ikke minst bør en sørge for at ikke geitemjølka produseres av noen få svært store 

geiteflokker uten effektiv beitebruk i utmark. 

 

Geita forbindels ofte med fjell og bratte liter, seterdrift og flotte kulturlandskap. Utstrakt 

bruk av utmarksbeiter er også basis i «norske modellen» for geitehold. For å sikre denne 

modellen framover mener Telemark Bondelag det er avgjørende at vi forvalter 

geitekvotene på en langt bedre og mer forutsigbar måte enn i dag. Få 

geitemjølkprodusenter og ulikt antall kvoteregioner gjør at regelverket kan være ulikt for 

ku- og geitemjølkkvoter.  

 

Overgangsordninger 

Telemark Bondelag mener at det som er avgjørende nå er å dempe prispresset på 

mjølkekvotene og stoppe den pågående utviklingen. Hovedproblemet, slik vi ser det, er 

prisgaloppen ved privat omsetning av kvoter og en stor andel kvoteleie. Det er og uheldig 

med sentralisering av mjølkeproduksjonen innenfor kvoteregionene. Vi mener derfor det 

må etableres en stopp nå, men at det gis mulighet for overgangsordninger og anledning til å 

søke om dispensasjoner.   

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk og vil ha slutt på at det 

hvert år utbetales betydelige beløp fra den aktive delen av 

mjølkeproduksjonsnæringen til bønder som har sluttet med mjølkeproduksjon, og 

bidra til at aktive bønder eier produksjonsgrunnlaget sitt. Norges Bondelag vil endre 

forskrift for kvoteordningen for mjølk med en klar målsetting om at mjølkekvoter 

skal omsettes gjennom staten, og at leieforhold skal stanses.     

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aslak Snarteland  

Leder Telemark Bondelag 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 16/00749-22 

Saksbehandler: Jarle Bergsjø  

 

Omsetning og leie av mjølkekvoter 

 

 

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

Kvoteordningen for mjølk er et sentralt virkemiddel i norsk landbrukspolitikk. 

Kvoteordningen må utvikles på en måte som sikrer legitimitet og politisk støtte for ordningen 

på lang sikt, og som samtidig gir tilstrekkelig forutsigbarhet for næringa.  

 

Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk, med særlig vekt på å øke 

andelen eid kvote blant aktive mjølkeprodusenter og å få ned kvoteprisene.  

 

Endringer av kvoteordningen vil få konsekvenser for den enkelte bonde. Dette må derfor 

vurderes nærmere og ses i sammenheng med endringer i forholdstall/evt nedskalering av 

totalmengde kvote i fm bortfall av eksportstøtte. 

 

 

 

Saksutredning 

Telemark Bondelag har til årsmøtet fremmet forslag om at Norges Bondelag skal arbeide for å 

foreta store endringer i kvoteordningen for melk. Telemark Bondelag vil at: 

1) Det skal settes et kvotetak på 750 tonn for kumelk og 200 tonn for geitemelk 

2) Kvoteleie skal opphøre, alternativt begrenses til en periode på 5 år. Samtidig 

finneordninger som hindrer opprettelse av såkalte «fiktive samdrifter». 

3) All omsetning av melkekvoter skal skje til Staten. Hvem som skal få muligheter til å 

kjøpe kvoter skal besluttes i jordbruksforhandlingene. 

4) Muligheten for å konvertere geitemelkkvote til kumelkkvote må opphøre 

5) Ha ulikt regelverk for geitemelkkvoter og kumelkkvoter 

 

Telemark Bondelag ber om at det i årsmøtet fattes følgende vedtak: 

«Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk og vil ha slutt på at det hvert år 

utbetales betydelige beløp fra den aktive delen av mjølkeproduksjonsnæringen til bønder som 

har sluttet med mjølkeproduksjon, og bidra til at aktive bønder eier produksjonsgrunnlaget 

sitt. Norges Bondelag vil endre forskrift for kvoteordningen for mjøl med en klar målsetting 

om at mjølkekvoter skal omsettes gjennom staten, og at leieforhold skal stanses.» 

 

Historisk utvikling i kvoteordningen for melk 

Figuren under oppsummerer de viktigste endringene i kvoteordningen for melk. 

Kvoteordningen kom i 1983 for å begrense den store overproduksjonen av melk en hadde da. 

Fram til 1989 ga ordningen ingen utviklingsmuligheter på det enkelte bruk. I 1989 ble det 

åpnet for samdrift. I 1997 fikk man kjøp og slag av kvote gjennom staten. Antallet kjøpere/ 

ønske om kjøpt kvantum, oversteg mange ganger antall selgere og solgt kvantum. I 2003 ble 

det åpnet for privat salg av kvote mellom produsenter, bl.a fordi politikerne etterlyste større 

fleksibilitet i kvoteordningen.   

 

Fra 1989 til 2003 skjedde i praksis all utvikling i melkeproduksjonen gjennom samdrift. 
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Det innebar at en svært stor andel av nye fjøs som ble bygd på den tida, var samdriftsfjøs. Det 

var i praksis ikke tilstrekkelig økonomi i å sette opp fjøs til tilsvarende størrelse som en hadde 

kvote for. Samtidig lå det et arbeidskrav på samdriftsdeltakerne. Dette falt i 2004. Samdrifter 

hadde et høyere kvotetak enn enkeltpersonforetak (750.000 l mot 400.000 l). For å omgå 

dette, organiserte mange produsenter seg i samdrift, selv om de i praksis leide kvote av 

passive deltakere. En fikk begrepet «fiktive samdrifter».   

 

For å unngå denne diskrimineringen og for å skape ytterligere fleksibilitet i ordningen, ble 

kvoteleie innført (også) for enkeltpersonforetak fra 2009. I 2015 ble det gjort en ytterligere 

harmonisering mellom samdrifter og enkeltpersonforetak. Alle særskilte regelverksordninger 

om samdrift ble avviklet, og det ble etablert et felles kvotetak på 900.000 liter. Et samlet 

Storting sluttet seg til samordningen. Begrepet «bortdisponering av kvote» ble etablert, noe 

som betyr at en ikke lenger skiller på om kvota er leid bort til et enkeltpersonforetak eller 

inngår i et foretak organisert som ANS, DA, AS etc (samdrift). 
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Forslaget fra Telemark Bondelag minner mye om systemet en hadde i perioden fra 1997 til 

2003, bortsett fra at forslaget innebærer: 

• At partene i jordbruksoppgjøret skal bestemme hvilke produsenter/grupper som skal 

får kjøpe kvote fra Staten 

• I realiteten et forbud mot samdrifter, dvs regelverket en hadde før 1989, dersom det 

ikke gjøres endringer i regelverket. 

 

Mulighetene for å få gjennomslag for et slikt system politisk anses i dag som minimal. Det er 

grunn til å tro at et stort flertall på Stortinget ikke vil gi sin tilslutning for et slikt system, og 

endringene vurderes derfor som lite realistisk å få gjennomført.  

 

I det neste vil vi gi noen korte betraktninger rundt de 5 punktene i forslaget fra Telemark 

Bondelag.  

 

Kvotetak. 

I jordbruksoppgjøret 2002 ble kvotetaket for samdrifter hevet til 750.000 liter. Det vil si at i 

hele perioden mellom 2004 (da aktivitetskravet falt) og 2014, har i praksis kvotetaket i 

melkeproduksjonen vært 750.000 liter.  

 

Fra 2014 har kvotetaket vært 900.000 liter. 2020 blir 6. året med dette kvotetaket. Å sette det 

ned til 750.000 l for kumelk, vil måtte bety at noen produsenter som har disponibel kvote 

mellom dette taket og 900.000 liter enten: 

- Må gå ned i produksjon til de nye takene eller 

- Få et individuelt kvotetak tilsvarende dagens disponible kvote 

 

85 foretak har ei disponibel kumelkkvote på over 700.000 liter. Det vil innebære at noen færre 

enn dette vil bli rammet av et lavere tak, eller måtte få spesialløsninger. Taket ble satt ved 

behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 der dagens regjeringspartier utgjorde flertallet. 

 

5 foretak har ei disponibel geitemelkkvote på mer enn 200.000 liter, men ingen har mer enn 

280.000 liter. Dagens kvotetak på 900.000 liter har i realiteten ingen praktisk betydning for 

geitemelkprodusentene. For å lage et reelt kvotetak for geitmelkkvote, uten å gi individuelle 

kvotetak, kunne en satt et kvotetak på 300.000 liter for geitemelk. 

 

 

Kvoteleie 

Etter Stortingsvedtaket om full harmonisering av regelverk for samdrifter og 

enkeltpersonforetak, er det ikke mulig å stanse bare klassiske kvoteleieforhold. Da betyr det 

også at en må forby organisering av kvoter gjennom DA, ANS og AS. Det betyr i praksis at 

alle samdrifter også må opphøre. Alternativt kan en gi overgangsordning, der kvoter som 

allerede er organisert på denne måten får et tidsbegrenset/varig unntak.  

 

Å forby andre organisasjonsformer enn enkeltpersonforetak i melkeproduksjonen vil antakelig 

være utfordrende i forhold til annet regelverk. Et annet alternativ er at Stortinget opphever 

vedtaket fra 2014, og lager et eget regelverk for samdrifter igjen. Da vil i så fall utfordringen 

som Telemark Bondelag peker på med fiktive samdrifter, bli en realitet. Hvorfor skal de som 

organiserer seg i ANS, DA og AS få lov til å «leie» kvote, mens enkeltpersonforetak ikke skal 

få lov? Telemark Bondelag skriver at en må prøve å finne ordninger som hindrer opprettelse 
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av såkalte fiktive samdrifter. Dette har tidligere vist seg å være svært vanskelig, og det var 

ingen som klarte å komme opp med praktikable løsninger i perioden 2004 til 2009. 

 

Omsetning av kvoter 

Gårdbrukere som står overfor et investeringsvalg for framtida, produserer i dag ofte i et fjøs 

bygd på 70- eller 80-tallet med den tidens teknologiske løsninger. Den teknologiske 

utviklingen har gjort det enklere for familiebruk å øke driftsomfanget uten å måtte leie inn 

mer hjelp enn tidligere. Ved utbygging/ombygging vil det i de aller fleste tilfeller være 

økonomisk lønnsomt å utvide produksjonskapasiteten, i hvert fall til en viss grad. Kjøp/leie av 

kvote vil i slike tilfeller være et aktuelt alternativ for å gi tilfredsstillende økonomi i 

produksjonen. Hovedspørsmålet er om jordbruksavtalepartene klarer å fine fram til rettferdig 

fordeling av de statlige kvotene, tilpasset den enkelte produsents behov for 

produksjonsrettigheter. Fordelen med systemet fremmet av Telemark Bondelag vil være 

kostnadsreduksjon i produksjonsrettigheten. I dag er det i stor grad markedskreftene som 

styrer hvem som tar i bruk utviklingsmulighetene. Med et system slik Telemark foreslår, vil 

en i større grad styre utviklingen i andre retninger enn markedskreftene.  

 

Konvertering fra geitemjølkkvote til kumjølkkvote. 

I årets jordbruksoppgjør krevde Jordbruket et slikt forbud. I sluttprotokollen står følgende: 

«Partene er enige om at det fra 1. januar 2020 ikke skal gis adgang til å konvertere 

geitemelkkvote til kumelkkvote.» 

 

Forslaget fra Telemark er derfor vedtatt i årets jordbruksoppgjør. 

 

Ulike regelverk for kumjølk og geitemjølk. 

Telemark Bondelag skriver at det er avgjørende at vi forvalter på en langt bedre og mer 

forutsigbar måte enn i dag. Få geitemelkprodusenter og ulikt antall kvoteregioner gjør at 

regelverket kan være ulikt for ku- og geitemelkkvoter.  

 

For 2019 er det 280 foretak med disponibel geitemelkkvote som utgjør 21,8 mill. liter. Til 

sammenligning utgjør dette volumet litt mindre enn kumelkvolumet i Finnmark. Å splitte opp 

kvoteregionene for geit i flere enn 2 regioner, vil innebære et veldig lite antall produsenter i 

hver region, og et lite antall liter som blir omsatt innen hver region. Det kan innebære at det i 

realiteten ikke vil være et marked som fungerer for geitemelkkvoter innen hver kvoteregion. 

 

 

Sentralisering av melkeproduksjonen 

Telemark Bondelag argumenterer for å gjøre endringer i kvoteordningen med at de ser en 

sentralisering av produksjonen innenfor kvoteregionene. SSB har klassifisert kommunene 

etter kriterier for næringstilknytning og sentralitet. Det er 7 klasser. Vi har plukket ut 

kommuner som befinner seg i klasse 5 «Sentrale, blandede tjenesteytings- og 

industrikommuner» og klasse 7 «Sentrale tjenesteytingskommuner» som kommuner som er 

sentrale. Dette er gjort for de fylkene som har kommuner fordelt i flere klasser, dvs Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Telemark, Aust Agder, Vest Agder Rogaland, Hordaland, Trøndelag og 

Troms. Totalt 61 kommuner. I 2009 var samlet disponible kvote for disse kommunene 199,2 

mill. liter. I 2019 er samlet disponibel kvote økt med 0,7 mill. liter til 199,9 mill. liter. Det er 

en vekst på 0,4 prosent på 10 år. For de resterende kommunene i disse fylkene har disponibel 

kvote økt med 6,3 mill. liter, dvs en vekst på 0,7 prosent. Med utgangspunkt i dette er det ikke 



6 av 6 

 
 

 

rett å hevde at kvoteordningen man har hatt fra 2009 bidrar til en sentralisering av 

melkeproduksjonen.  

 

Vi har tatt en sjekk i tre fylker på hvordan disponibel kvote har flyttet seg de siste 10 årene.  

 

Annet 

Store inngrep i kvoteordningen vil skape reaksjoner. Mange har investert dyrt i kvoter. En 

omlegging slik Telemark Bondelag foreslår, vil sannsynligvis føre til dramatisk verdifall for 

mange som har kvoterettigheter. Produsenter som i dag leier mye kvote, vil miste sitt 

produksjonsgrunnlag. Man kan da prioritere denne gruppen med å få kjøpe kvote. Det er ikke 

sikkert de får kjøpt like mye som de leide. Det vil avhenge av om flere av dagens 

kvoteutleiere velger å legge kvota sovende. Om de velger dette vil bl.a avhenge av 

familiesituasjon (venter på at yngre generasjon skal overta) og salgsprisen.  

 

Til årets jordbruksforhandlinger krevde Norges Bondelag at 20 % av kvotene som er 

bortdisponert skulle selges Staten dersom kvotene skiftet landbrukseiendom (unntatt dersom 

de ble tatt tilbake til landbrukseiendommen de tilhørte). Det ble ikke gjennomslag for 

forslaget i forhandlingene. De til dels sterke reaksjonene som har kommet til dette forslaget, 

tilsier at det å gjøre store endringer i kvoteordningen vil skape store reaksjoner.  

 

Volumet av norsk melkeproduksjon skal ned. I årets jordbruksoppgjør ble en enige om å 

suspendere kjøps/salgsordningen fra 1/8-19. Partene skal finne fram til en ny midlertidig 

ordning fra 1/10-19 finansiert med omsetningsavgift. Det er stor usikkerhet hvordan 

kvotemarkedet vil utvikle seg framover i lys av den nye ordningen. 
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Norges Bondelag Innstilling  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 25.04.2019  18/00508-34 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

 Årsmøte i Norges Bondelag 2019 

Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2019 

 

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2019 
 

Styret  

Leder for 1 år   Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag 

1. nestleder for 1 år  Bjørn Gimming, Østfold  

2. nestleder for 1 år  Frøydis Haugen, Hordaland  

 
 

Styremedlemmer  

Einar Frogner, Hedmark  

Arnstein Røyneberg, Rogaland  

Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine)  

Merethe Sund, Nordland (Nortura) (suppleringsvalg for ett år i 2018) 

 

Einar Frogner og Arnstein Røyneberg har meddelt valgnemnda at de ikke ønsker gjenvalg. 

 

Følgende ble valgt i 2018 og er ikke på valg i 2019 

Birte Usland, Vest-Agder  

John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland  

Arne Elias Østerås, Hedmark, (Felleskjøpet)  

 

 

Varamedlemmer i nummerorden: 

1. Bodhild Fjelltveit, Hordaland  

2. Erling Aas Eng, Hedmark  

3. Audun Skjervøy, Møre og Romsdal 

 

 

Ordfører og varaordfører: 

a) Ordfører:   Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal  

b) Varaordfører:         Martha Irene Mjølnerød, Østfold  

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Grete Liv Olaussen, Finnmark 

     2. Knut Erik Ulltveit, Aust-Agder 

 

Grete Liv Olaussen har meddelt valgnemnda at hun ikke ønsker gjenvalg. 
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Valgnemnda: 

Leder for 1 år: Sonja Herikstad Skårland, Rogaland 

Nestleder for 1 år: Pål-Ove Wika, Nordland 

 

 

Medlemmer på valg i 2019, for 2 år  

Nordland, Troms, Finnmark:   Pål Ove Wika 

Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder:  Aslak Snarteland    Vara: Hege Gonsholt 

Østfold, Akershus, Vestfold:    Einar Enger   Vara: Anne Kraggerud   

Nortura:      Kari Redse Håskjold  Vara: Håvard Ringnes 

 

 

Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2020) 

Buskerud, Hedmark, Oppland      Lars Halvard Wetterstad        Vara: Brit-Tove Krekling 

Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland  

                                                      Margun Myrmel Øren           Vara: Nils Magne Gjengedal    

Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag 

       Trond Hodne   

 

 

Presentasjon av nye kandidater 

Det vil bli lagt ut kortfattede presentasjoner av de nye kandidatene i sakspapirene til årsmøtet. 

 

Fastsetting av godtgjøring 

Valgnemnda innstiller på at alle fylkeslederne mottar samme fast godtgjørelse, jf. dagens 

praksis. Valgnemnda innstiller videre på at eventuelle fast honorarer til øvrige 

styremedlemmer avgjøres av det respektive fylkesstyret.  

 

I sammenslåtte fylker vil summen tilsvarende fast godtgjøring for fylkesleder (for tiden kr 

144 000) stilles til disposisjon for fylkeslaget, slik at den totale summen opprettholdes. Den 

totale ramma til fylkesstyrene må for øvrig sees i sammenheng med rammebudsjettet. 

 

Valgnemnda innstiller på at ordningen tas opp til ny vurdering i 2022, basert på erfaringer 

knyttet til arbeidsbelastningen til de respektive styremedlemmer. 

 

Sak 12: Valg av revisor for 2019 og fastsetting av revisors 

godtgjøring 

 

Revisors honorar for 2018 fastsettes etter regning.  

Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag. 
 

  

Sak 13: Valg av styret i Norges Bondelag  

a) Leder:   Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (gjenvalg) 

b) 1. nestleder:  Bjørn Gimming, Østfold (gjenvalg)  

c) 2. nestleder:  Frøydis Haugen, Hordaland (gjenvalg) 
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d) Styremedlemmer: 

Erling Aas Eng, Hedmark (ny) 

Bodhild Fjelltveit, Hordaland (ny) 

Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine) (gjenvalg) 

Merethe Sund, Nordland (Nortura) (gjenvalg) 

 

e) Varamedlemmer i nummerorden: 

1.  Egil Chr Hoen, Buskerud (ny) 

2.  Jan Idar Haugen, Rogaland (ny) 

3 Audun Skjervøy, Møre og Romsdal (gjenvalg) 

 

Sak 14: Valg av ordfører og varaordfører for 1 år 

a) Ordfører:   Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal (gjenvalg)  

b) Varaordfører:         Martha Irene Mjølnerød, Østfold (gjenvalg)   

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Marit Epletveit, Rogaland (ny) 

     2. Knut Erik Ulltveit, Aust-Agder (gjenvalg) 

 

Sak 15: Valg av valgnemnd m/varamedlemmer 

Leder for 1 år: Anne Kristine Rossebø, Hedmark (ny) 

Nestleder for 1 år: Margun Myrmel Øren, Sogn og Fjordane (ny) 

 

 

Medlemmer for 2 år etter forslag fra fylkene og samvirke:     

Nordland, Troms, Finnmark:   Liv Heidi Losvar  Vara: Tormod Nilsen 

Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder:  Knut Erik Ulltveit  Vara: Katrine Hesnes Jarnes 

Østfold, Akershus, Vestfold:    Anne Aasnæs Andvik Vara: Hans Edvard Torp 

Tine:  Trond Arne Reierstad                 Vara: Elisabeth Irgens Hokstad 

 

 

Sak 16: Fastsetting av godtgjøring for 2019/2020  

 

A. Godtgjøringer til tillitsvalgte 

 

Daggodtgjøring settes til kr 2.300,-   (2.200,-) 

Daggodtgjøring praktiseres slik: 

- Reisefravær under eller lik 4 timer: Godtgjøring: kr 1.150,- 

- Reisefravær over 4 timer: Godtgjøring: kr 2.300,-     

 

1:  Leder i Norges Bondelag    

Styreleder i Norges Bondelag godtgjøres med et fast honorar på kr 650.000,- 

(560.000) pr. år. I tillegg dekkes dokumenterte utgifter til avløser, med inntil kr 

440.000,- (433.000) pr. kalenderår.  

              

 

2/3: 1. og 2. nestleder 

Godtgjøring……………………………………………243.000,-               (237.000,-) 

Daggodtgjøring ………………………………...………   2.300,-       
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4:  Øvrige styremedlemmer  

Godtgjøring 4. AU-medlem……………….….………   148.000,-   (144.000,-) 

Godtgjøring øvrige styremedlemmer…………………    104.000,-   (101.000,-) 

Godtgjøring 1. varamedlem…………………………….   70.000,-    (68.000,-) 

Daggodtgjøring (styremedlemmer og varamedlemmer) ….2.300,-         

 

 

5:  Ordfører 

Godtgjøring………………………………………………69.000,-    (67.000,-) 

Daggodtgjøring                    …  2.300,-            

 

 

6: Varaordfører     

Godtgjøring………………………………………………12.000,-    (11.000,-) 

 Daggodtgjøring    …  2.300,-           

 

 

7:  Fylkesledere 

Godtgjøring………………………………………………148.000,-  (144.000,-) 

Daggodtgjøring……………………………..…………  …  2.300,-       

 

 

8: Ledere av faste utvalg      11.000,-     (10.000,-) 

 

 

9: Telefonmøte med innkalling, dagsorden og minimum 3 deltagere      500,- pr møte 

  

 

Valgnemnda: 

10:  Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag           20.000,-   (19.000,-) 

11: Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag                   8.000,-   (8.000,-) 

 

12:  Godtgjørelse ved deltagelse på kurs      

Norges Bondelag dekker full daggodtgjørelse for kurs og skolering som er avtalt.  

 

13:  Barnepass 

Det dekkes dokumenterte utgifter til barnepass for tillitsvalgte som har ansvaret for 

 barn under 10  år (tidligere 7 år). Det gis inntil daggodtgjørelsen.  

 

14: Utbetaling av reiseregninger 

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er 

avholdt. Reiseregninger som mottas etter fristen, vil ikke bli utbetalt med 

daggodtgjøring. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert. 

 

 

15.  Kostnadsdekning (benyttes i stedet for daggodtgjøring)      2 600,-     (2.500,-) 

 Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere. 

Dekning med dokumentasjon for utgifter til avløser. 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 16/00559-115 

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 



2 av 3 

 
 

 

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. 

 

 



Lars Petter Bartnes       
  

Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune  

Født: 1969  

Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift.  

Slaktekylling og skog som enkeltbruk.  

  

Faglig bakgrunn / kompetanse:  

• 1993: Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde 

siden   

• 1988-1991: Befalsskolen for Ingeniørvåpenet, 

1årig linje, med 2 år som lærer på skolen etterpå   

• 2014: Kurs – Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet «Landbrukssamvirkets fortrinn og 

utfordringer»   

• 2007: Kurs – BI Handelshøyskolen,  

«Strategiarbeid i samvirkeforetak»  

• 2006: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke,  

«Internasjonal kommunikasjon og forståelse»   

  

Organisasjonserfaring:  

• 2014 – d.d.:   Leder i Norges Bondelag   

• 2008 – 2013: Styremedlem Norges Bondelag   

• 2006 – 2014: Styremedlem Nortura BA  

• 2004 – 2006: Styremedlem, Prior Norge  

• 2001 – 2003: Styremedlem Prior NOR  

• 2003 – 2012: Styreleder, styremedlem og varaordfører i 4H Nord-Trøndelag  

• 2009 – 2011: Styremedlem Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS  

• 2003 – 2005: Årsmøteutsending / regionrådsmedlem, Felleskjøpet Trondheim •  1998 – 1999: 

Leder Beitstad Bondelag   

   

  

    



Bjørn Gimming   
      

Bosted: Idd, Halden                 

Født: 1972  

Produksjon: Ammekuer, kornproduksjon (450-500 daa), 

totalt 670 daa dyrka mark, leiekjøring, 2100 daa skog.  

Bonde siden 2002.  

  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

• 1994 – 1999: Cand. agric. Jord- og plantekultur, 

Norges Landbrukshøgskole  

• 1991 – 1993: Agronom, Tomb jordbruksskole  

• 1989 – 1991: Videregående allmennfag  

  

Organisasjonserfaring:  

• 2016 - d.d.:       1.nestleder Norges Bondelag   

• 2012 – d.d.:      Styremedlem Norges Bondelag  

• 2014 – d.d.:      Styremedlem Matmerk  

• 2011 –  d.d:        Medlem Genressursutvalg for 

kulturplanter, Norsk Genressurssenter  

• 2009 – 2014:     Medlem rådgivende utvalg 

Forurens, Miljø2015, Norges Forskningsråd  

• 2009 – 2012:     Leder Østfold Bondelag  

• 2009 – 2012:     Styremedlem Utmarksavd. for Østfold og Akershus  

• 2008 – 2012:     Leder av Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg  

• 2010 – 2012:     Leder Norsk Havreforening  

• 2008 – 2011:     Medlem av Gjensidige forsikring eierutvalg  

• 2008 – 2010:     Styremedlem Norsk Havreforening  

• 2008 – 2009:     Nestleder Østfold Bondelag  

• 2005 – 2009:     Styremedlem Østfold Bondelag  

• 2005 – 2008:     Leder av Norges Bondelags kornutvalg  

• 2006 – 2008:     Varamedlem til styret i Norsk Matraps  

• 2005 – 2007:     Varamedlem til styret i Forsøksringen SørØst  

• 2004 – 2005:     1. vara til styret i Østfold Bondelag  

• 2002 – 2004:     Styremedlem i Idd Bondelag  

• 2000 – 2007:     Medlem i felles kornutvalg for Østfold og Akershus Bondelag  



Frøydis Haugen    

 

Bosted: Lindås, Lindås kommune  

Født: 1978  

Produksjon: Melk og kvalitetskalv, bonde siden 2007.  

  

Faglig bakgrunn / kompetanse:  

• 1994-1997: 3 årig naturforvaltning fra Stend 

jordbruksskule.   

• 1995-1997: Helge- og ferieavløser i Bergen 

kommune og Osterøy kommune. 

• 1997- 1998: Landbrukspraktikant på 

Skjatvedt  gård i Gan i Akershus, en av Norges 

største ammekubesetninger.  

• 1999-2000: Full stilling som ringavløser i Hamre 

avløserring. 

• 2001: Utdannet medisinsk sekretær. 

• 2001-2006: Helge- og ferieavløser i Osterøy 

kommune. 

• 2002-2009: Jobbet som legesekretær i diverse 

vikariat. 

• 2012-2013: Deltager på Landbrukssamvirkets 

styre- og mentorprogram «Ta grep». 

• 2014-2015: Deltager på Landbrukssamvirkets kurs i internasjonal politikk og forretningsforståelse. 

• 2018-2020: HMS i landbruket, Universitetet i Tromsø 

 

Organisasjonserfaring:  

• 2019- d.d: Nestleder i Studieforbundet Næring og Samfunn 

• 2013 – 2017:     Fylkesleder Hordaland Bondelag   

• 2013- d.d.:         Styreleder Hordaland Landbruksselskap   

• 2014 – 2016:     Styremedlem Innovasjon Norge Hordaland.  

• 2013 – 2013:     Nestleder Hordaland Bondelag.  

• 2012 –2014:      Medlem i Felleskjøpets Unge Bønder-nettverk.   

• 2012 - 2013:      3. Varamedlem til styret i Hordaland Bondelag.  

• 2010 - 2013:      Leder i Austrheim/Lindås bondelag.  

 

 

 

 

  



Erling Aas-Eng   
 

Bosted: Telneset, Tolga kommune  

Født: 1965  

Produksjon: Melkeproduksjon. Litt skog.  

  

Faglig bakgrunn / kompetanse:  

• Agronom fra Jønsberg  

• Sivilagronom i landbruksøkonomi,  

NMBU  

• Bonde siden 1992  

• Organisasjonskonsulent og trainee i Nortura, 

økonomisk rådgiver/regnskapsfører, 

bedriftsrådgiver og prosjektleder.  

• Styreverv innenfor landbruksbaserte virksomheter, 

finans, energi og rådgivning  

• 2014-15: Kurs – Norsk Landbrukssamvirke, 

«Internasjonal kommunikasjon og forståelse»  

  

Organisasjonserfaring:  

•  2015-2019: 

2017-2019: 

Leder i Hedmark Bondelag 

2.vara til styret i Norges Bondelag   

•  2014-2015: 

2011-2014:   

Nestleder i Hedmark Bondelag 

Styremedlem i Rørosmat AS   

•  1995-2011: 

2000-2004:   

3 perioder i Tolga kom.styre som gruppeleder, form.skap og 

ordfører  

Rep.skap Østlandsmeieriet 

•  2000-2004:   Styret ved TINE Tolga   

•  1999-2000:   Produsentlagsstyre TINE   

•  1996-1997:   Leder av valgkomiteen, Hedmark Bondelag   

•  1995-1996:   Lokallagsleder Vingelen Bondelag,   

•  1991-1993:   Nestleder Hedmark Nei til EU   

•  1989-1991:   Sentralstyremedlem i Senterungdommen   

•  

  

  

  

1987-1989:   Leder av NBUs EU-utvalg   

 

  



Bodhild Fjelltveit        

      

Bosted: Fjelltveit, Bergen kommune  

Født: 1984  

Produksjon: 150 vinterfora sau 

  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

• 2000-2003: GK Naturbruk, VK1 & VK2 

Naturforvaltning                             v/Lyngdal 

Jordbruksskole  

• 1997-2003, 2013: Avløser, deltid  

• 2005-2007: Kristendom grunnfag, sjelesorg, 

misjonsvitenskap, forkynnelse v/Norsk 

Lærerakademi,   

• 2010: Bonde   

• 2014-2015: Kurs Norsk Landbrukssamvirke, ”Ta 

Grep”  

• 2016: Kurs Norsk Landbrukssamvirke, ”Kurs 

landbrukspolitikk”  

• 2017: Kurs Norsk Landbrukssamvirke, "Mat og 

makt"  

• 2019: Kurs i Korn og kraftfôrpolitikk (FK)  

  

Organisasjonserfaring:   

•  2017-2018:   Konstituert nestleiar Hordaland Bondelag  

•   2016-2019:   1. varamedlem Norges Bondelag   

•   2016-2019:   NBs rep. i Norges Bygdekvinnelag NBs rep. i Norske Lakseelver   

•   2016-d.d.:    Styremedlem Hordaland Bondelag  

•   2015-d.d.:    Medlem i Såkornpanelet (FK Agri’s digitale satsing på unge bønder)  

•   2014-2018:   Årsmøteutsending Norges Bondelag  

•   2013-2016   Varamedlem Hordaland Bondelag  

•   2013-2017:   Leder Bergen Bondelag  

•   2012-d.d.:    Styremedlem Samdal og Øvstebø beitelag  

•   

 

 

 

2002-2004:   Styremedlem Bergen Senterungdom  



Nils Asle Dolmseth    

 

Bosted: Dolmseth, Åfjord  

Født: 1967 

Produksjon: Melkekvote på 530 tonn, storfekjøttprod og 

25 vinterfora sau. 

 

Bakgrunn:  

• Bonde siden 1989. Agronom og agrotekniker.  

• 2006-2007: Lederutviklingsprogram for 

tillitsvalgte 

• 2009: Ordførerkurs i regi av Norsk 

Landbrukssamvirke 

• 2010 Kurs i nasjonal landbrukspolitikk 

• 2011: Mediatreningskurs og kurs i internasjonal 

landbrukspolitikk 

• 2011-2012: BI – kurs i styrekompetanse og 

strategi i samvirkeforetak 

• 2012: Kurs i styrearbeid – Arena utvikling 

• 2013-2014: UMB - Landbrukssamvirkets fortrinn 

og utfordringer 

• 2016: BI: styrekurs/ ledelse  

 

Organisasjonserfaring: 

• 2015 - d.d.:    Nestleder konsernstyre TINE SA 

• 1993 – 2015: Tillitsverv på ulike nivå i Tine, lokalt, regionalt og sentralt. 

• 2011 – d.d.:   Styreleder i Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjelske  

• 2008 – 2011: Styremedlem i BSF Midt-Norge 

• 2013 – d.d..:  Styremedlem i Oi-Trøndersk mat og drikke A/S 

• Styremedlem i lokalt bondelag  

• Lokal tillitsvalgt Bøndernes Salgslag 

• 2014 – d.d.: Medlem av kompensasjonsutvalget i TINE SA 

• 2015 – d.d.: Styremedlem MP Pensjon  
 

  

 

  

  



Merethe Sund       
  

Bosted: Brekkeidet, Sømna Kommune   

Født: 1974  

Produksjon: Kombinert besetning gris og storfe 

(melk/kjøtt)  

  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

• 2017: Strategi og ledelse, Nord Universitet  

• 2016: Org. og ledelse, Markedsføring, Nord 

Universitet  

• 2006: Matkultur, Høgskolen i Nesna  

• 2004: Friluftsliv og naturopplevelser, Høgskolen i 

Nesna    

• 2001: Pedagogisk informatikk, Høgskolen i Nesna 

• 2000: Nyere historie, NTNU (10vt)   

• 1996-1999: Allmennlærerutdanning, Høgskolen i 

Nesna 

• 1996: Arbeidslivskunnskap, Høgskolen i Bodø (10 

vt) 

• 1990-1994: Studieretning for allmenne fag, Brønnøysund VGS 

• 2013-2014: Ta Grep 

• 2003: Etablereropplæring 

 

Organisasjonserfaring:  

• 2012 – 2016:   Tillitsvalgt/kretsleder på lokalt nivå, Nortura  

• 2013- 2017:   AU Nord-Norge, Nortura  

• 2014- 2017:   Fagutvalg på gris, Nortura  

• 2017- d.d.:         Styremedlem Nortura  

• 2006-2010 og 2015-2019: Kommunestyret som representant for Sømna Ap  

  

Arbeidserfaring:  

• 2009-2013 og 2016-            Bonde 100%  

• 1999-2009 og 2013-2015       Lærer / Bonde      Vik Skole  

  

  

  

 

        
 

 

 



Egil Christopher Hoen 
 

Bosted: Hokksund, Øvre Eiker kommune.  

Født:  1974 

Produksjon:  

• Gris, kombinertprodusent som satellitt i 

Raumartoppen purkering. 

• Korn, allsidig produksjon av matkorn, fôrkorn og 

proteinvekster.  

• Storfekjøtt, kombinasjon av egenprodusert og 

innkjøpt kalv. 

• Skog. 

 

Faglig bakgrunn/kompetanse: 

• 3-årig allmennfag 

• To år jord- og plantefag Høgskolen i Hedmark, 

avd Blæstad 

• Et år som hospitant med div fag i husdyrlære, 

tekniske fag og plantefag ved NLH 

 

Organisasjonserfaring: 

• 2014-2019:  Fylkesleder Buskerud Bondelag 

• 2012-2014:  Styremedlem Buskerud Bondelag 

• 2011-2014:  Styremedlem Øvre Eiker Bondelag 

• 2006-2007:  Styremedlem Øvre Eiker Bondelag 

• 2003-2005:  Nestleder Øvre Eiker Bondelag 

• 2003-2005:  Varamedlem kommunestyret 

• 2005-2011:  Kommunestyrerepresentant 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Idar Haugen 

 

Bosted: Skjold i Vindafjord kommune. 

Født: 1970 

Produksjon: Storfe: mjølk og ammeku-/kjøttproduksjon 

Sau, slaktegris og litt skog.  Driv Haugen gardsskule (Inn 

på Tunet for grunnskuleelevar) 

 

 

Faglig bakgrunn/kompetanse: 
1988 - 2007:   Pelsdyroppdrett, blå- og sølvrev 

1991:               2 år høgskule, økonomi og administrasjon 

1991-1992:     Militærteneste i luftforsvaret, rekruttskule 

Gardemoen, undervisningsassistent  

1992-1993:     Norwegian Contractors,  kostnadskontrollør 

Draugen prosjektet 

1993:               Overtok heimgarden  

2002:               Startet med Inn på tunet - grunnskuleelevar 

2005-2006:      Kurs: "Garden som pedagogisk ressurs" 

 

 

Organisasjonserfaring: 
2018-2019:  Nestleiar Rogaland bondelag 

2013-2019:  Styremedlem Rogaland bondelag 

2014-d.d.:      Medlem Miljø- og kvalitetsutvalet, Norges bondelag 

2012-2013:  Styremedlem Skjold bondelag 

2010-2014:  Leiar Skjold bygdelag/kommunalt grendeutval 

2002-2006:  Leiar Haugaland pelsdyralslag 

1998-2002:  Styremedlem og sekretær Haugaland pelsdyralslag 

-2000    Arbeidsutval Tine produsentlag, styremedlem Skjold bondelag, Skjold sokneråd  

 

 

 

 

  



Audun Skjervøy        
         

  

Bustad: Valldal, Norddal kommune  

Fødd: 1960, bonde sidan 2004  

Produksjon: Jordbær – både til industri og konsum, 

poteter og grønsaker for direktesal  

  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

• 1981: Mellomfag i folkloristikk ved Universitetet  

       Bergen  

• 1982: Grunnfag i etnologi ved Universitetet i 

Bergen   

• 2002–2003: Deltidsstudium i jordbærproduksjon 

ved Høgskulen i Nord-Trøndelag   

• 2008: Språkrådets kompetanseprøve i nynorsk  

  

Organisasjonserfaring:  

• 2003–2008, 2012–d,d,:  Styremedlem og leiar i Valldal 

Bondelag  

• 2016–d,d,:   Styreleiar i Valldal maskinlag  

• 2014–2017:    Styremedlem (nestleiar) i styret for Stiftinga Landbruksmuseet på Gjermundnes  

• 2010–d.d.:   Medlem i Grøntutvalet for bondelaga på Vestlandet  

• 2010–2011:    Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag  

• 2009–2011:    Styremedlem i Norddal Elverk AS   

• 2007–2010:   Styremedlem i Valldal bærdyrkarlag  

• 1987–1988:    Styremedlem i Dag og Tid AS  

• 1983:    Tillitsmann for dei sivile tenestepliktige i Hordaland  

• 1978–2018:    Ulike verv innanfor målrørsla  

  

Lokalpolitisk erfaring:  

• 2007–2015:    Medlem av kommunestyret og formannskapet i Norddal kommune • 2014–2015:   

 Leiar for Breibandsnemnda i Norddal kommune  

  

Arbeidserfaring  

• 1986:     Prosjektleiar i Noregs Ungdomslag  

• 1987–1988:    Dagleg leiar i Kringkastingsringen, redaksjonssekretær i Norsk Tidend  

• 1988–1990:    Journalist i vekeavisa Dag og Tid  

• 1990–1992:    Redaksjonssekretær i Dag og Tid  

• 1992–1993:    Informasjonsansvarleg i Nei til EU  

• 1993–2001:    Ansvarleg redaktør i Dag og Tid  

• 1997–d.d.:    Språkkonsulent i eige firma – Språksmia AS  

• 2016/2017 (vinterhalvåret): Konstituert redaktør i lokalavisa Storfjordnytt  

 



Arne Magnus Aasen   
  

   

Bosted: Aspøya i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  

Født: 1961  

Produksjon: Aktiv kårkall – melkeproduksjon med ca 

240 tonn. 40-50 okseslakt og 150 vinterfora sauer.  

  

Faglig bakgrunn / kompetanse:  

• Artium og jordbruksskule  

• Jobba to år på Lyngdal jordbruksskule  

•  

Organisasjonserfaring:  

• 2013 – d.d.:   Ordførar i Norges Bondelag  

• 2011 – 2013: Varaordfører i Norges Bondelag  

• 2004 – 2010:  Fylkesleiar i Møre og Romsdal 

Bondelag  

• 1998 – 2002:  Lokallagsleiar i Straumsnes 

Bondelag  

• 1991 – 1996:  Lokallagsleiar i Straumsnes 

Bondelag  

• 2002 – 2012: Styreleiar i LFR/ NLR  

• 2001 – 2002: Nestleiar i LFR  

• 1999 – 2001: Styremedlem i LFR  

• 1991 – 2001: Styreleiar i Indre Nordmøre Forsøksring  

• 1987 – 1991: Styremedlem i Indre Nordmøre Forsøksring  

   

   

  



Martha Irene Mjølnerød  
    

  

Bosted: Dæhli, Spydeberg kommune, Østfold  

Født: 1960  

Produksjon: Slaktegris, korn- og skogbruk  

  

 

Faglig bakgrunn / kompetanse:   

• 1979 – 1980:    Agronom  

• 1981- 1985:   Ås NLH, Allsidig Jordbruk  

• 1991:     Bedriftsøkonomi, en årsenhet som 

deltidsstudie  

  

Organisasjonserfaring:  

• 1985 – 1986:  Landbrukets Prissentral  

• 1986 – 1988:  Ewos, Norsk Landbrukskjemi  

• 1988 – 1995:  Felleskjøpet Østlandet  

• 1995 – 1997:   Gjensidige Forsikring  

• 1997 – d.d.:   Heltidsbonde på Dæhli  

• 1995 – 2011:   4 perioder i Spydeberg kommunestyre, 3 perioder i formannskapet, 8 år som 

varaordfører, 1 periode som utvalgsleder  

• 2009 – 2014:    Styremedlem Norsk Rikstoto  

• 2009 – 2012:  Østfold Bondelag, nestleder  

• 2012 – 2017:   Styreleder i Østfold Bondelag  

• 2017 –  d.d.: Styremedlem Sparebankstiftelsen Spydeberg  

• 2017 - d.d.: Kretsleder i Nortura 
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Kap. I. Alminnelige bestemmelser om Norges Bondelag 

 

§ 1. Formål 

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles 

saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økono-

miske, sosiale og kulturelle interesser. 

 

Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke 

yte økonomisk støtte til eller ta imot økonomisk støtte 

fra politiske partier. 

 

Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn. 

 

§ 2. Virkemidler og arbeidsformer 

a) For å virkeliggjøre sine mål etter § 1 vil Norges 

Bondelag blant annet arbeide for:  

 

1. At det enkelte medlem får slike vilkår at 

han/hun finner seg til rette i sitt yrke og i 

bygda.  

 

2. Å ivareta landbruksnæringens interesser over-

for landets myndigheter og andre. På næringens 

vegne forhandle om å inngå avtale om priser, 

tiltak m.v. til fremme av næringen.  

 

3. At næringen skal oppnå full jamstilling, såvel 

økonomisk, sosialt som kulturelt. Norges Bon-

delag arbeider for gjensidig tillit mellom ulike 

grupper i samfunnet og i forholdet til offentlige 

myndigheter. Norges Bondelag vil gjøre alt det 

evner for å løse sine oppgaver ved forhand-

linger. Dersom landbruksnæringens vitale inter-

esser trues ved misbruk av makt og tilsideset-

ting av rimelig krav, kan Norges Bondelag sette 

i verk mottiltak.  

 

4. Full tilslutning fra næringens utøvere til de øko-

nomiske organisasjoner i landbruket.  

 

5. Å fremme kulturelt, sosialt og faglig arbeid i 

bygdene med sikte på å utvikle og sikre bygde-

samfunnet som helhet.  

 

6. Å ivareta landbrukets interesser internasjonalt. 

 

b) Norges Bondelag skal ha et nært samarbeid med 

Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvin-

nelag og skal også støtte disse økonomisk. 

 

c) Norges Bondelag skal ha et nært samarbeid med 

samvirkeorganisasjonene og andre organisasjoner 

innen landbruket. Norges Bondelag vil også sam-

arbeide med andre der dette er formålstjenlig. 

 

d) Norges Bondelag er eneier av Bondelagets Ser-

vicekontor AS og skal gjennom dette selskapet yte 

medlemmene i Norges Bondelag service og infor-

masjon i henhold til selskapets vedtekter. 

 

§ 3. Medlemskap 

a) Som medlemmer i Norges Bondelag kan opptas 

personer som har sitt yrke i landbruket, og andre 

som ønsker å støtte Norges Bondelags arbeid. 

 

Medlemskap i Norges Bondelag er direkte og per-

sonlig. 

 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, fastsatt 

av Norges Bondelag, fylles ut. 

 

Utmeldingen må skje skriftlig. Det svares med-

lemskontingent til og med det kalenderåret da ut-

melding skjer. Et medlem som etter påkrav ikke 

har betalt kontingenten i ett år, strykes som med-

lem. 

 

b) Æresmedlemmer av Norges Bondelag blir utnevnt 

av årsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra sty-

ret. 

 

§ 4. Organisasjon 

Medlemmene i Norges Bondelag organiseres i lokale 

bondelag. I særskilte tilfeller kan et medlem organise-

res direkte i fylkeslaget etter godkjenning av styret i 

fylkeslaget. 

 

Er det flere lokale bondelag i en kommune skal disse 

ha et samarbeidsorgan. 

 

Flere lokale bondelag kan samarbeide innen mindre 

områder enn et fylke. 

 

De lokale bondelagene i et fylke skal sluttes sammen  

til et fylkeslag. 

 

Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fyl-

keslag i Norges Bondelag fortsette som selvstendige 

fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i Nor-

ges Bondelag. 



3 

 

 

Sammenslåing eller nedlegging av lokallag gjennom 

overføring av medlemmer til et annet lag, kan skje et-

ter årsmøtevedtak i lokallaget med ¾ flertall av de av-

gitte stemmer, eventuelt ved flertallsvedtak på to på 

hverandre følgende årsmøter. Sammenslåingen eller 

nedleggingen må godkjennes av styret i fylkeslaget. 

 

Fylkesbondelag og lokale bondelag er arbeidsorganer 

i Norges Bondelag, og skal arbeide i samsvar med 

disse lover og vedtak gjort i medhold av dem. Fylkes- 

og lokallagenes ansvarsområder er fastlagt ved disse 

lover (jfr § 16 og § 21). 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag fastsetter retningslinjer 

for arbeidet i fylkeslag og lokallag. 

 

Norges Bondelags merke er kornneket. 

 

Norges Bondelags hovedsete og verneting er Oslo. 

 

§ 5. Plikter mot organisasjonen og valgbarhet 

Medlemmene i Norges Bondelag skal: 

 

a) Følge alle vedtak som blir gjort innen Norges Bon-

delag i samsvar med organisasjonens formål og lo-

ver. 

 

b) Ta imot valg til ombud i organisasjonen og valg 

som gjøres i årsmøtet, i lokallag, fylkesbondelag 

og Norges Bondelag. Et medlem kan nekte gjen-

valg for like lang periode som det har fungert i et 

ombud. Ved valg til ombud, er kun medlemmer av 

Norges Bondelag valgbare. 

 

§ 6. Voldgift 

Hvis det mellom Norges Bondelag på den ene side og 

ett eller flere medlemmer på den annen side oppstår 

tvist om forståelse av disse lover, eller vedtak truffet i 

medhold av dem, eller tvist om et medlem eller en 

gruppe medlemmer i henholdt til § 5 a er pliktig til å 

følge vedtak som er truffet i Norges Bondelag, avgjø-

res tvisten ved kjennelse med endelig virkning av en 

voldgiftsrett på tre medlemmer. Voldgiftsrettens kjen-

nelse skal være begrunnet. 

 

Høyesterettsjustitiarius oppnevner voldgiftsrettens 

formann og hver av de to interessegrupper ett medlem 

hver. 

 

Med hensyn til saksbehandlingen for denne voldgifts-

domstol gjelder reglene i tvistemålslovens kap. 32 om 

voldgift så langt det passer. 

Den som ønsker å reise voldgiftssak, må sette fram 

krav om dette innen tre  måneder etter at han/hun er 

blitt kjent med vedkommende vedtak. Krav skal være 

begrunnet og sendes i rekommandert brev til lederen i 

Norges Bondelag. Er det Norges Bondelag som vil 

reise voldgiftssak, skal vedkommende - eller hvis det 

er en gruppe, deres tillitsmann - varsles, med anmod-

ning om å uttale seg. 

 

§ 7. Organisasjonsmessige reaksjoner overfor et 

medlem 

Medlemmer som bryter organisasjonens lover, hand-

ler illojalt eller på annen måte svikter eller opptrer i 

strid med Norges Bondelags formål, lover eller ved-

tak, kan av styret i Norges Bondelag utelukkes som 

medlem. 

 

Styret kan i mindre graverende tilfelle vedta andre re-

aksjonsformer. 

 

Medlemmet kan forlange styrets avgjørelse brakt inn 

for representantskapet. Ankefrist er 3 måneder etter at 

medlemmet er gjort kjent med styrets vedtak. Den 

som har anket en sak inn for representantskapet, har 

rett til å redegjøre for sin sak i representantskapet før 

dette treffer sin avgjørelse. 

 

§ 8. Medlemskontingent 

a) Medlemmer i Norges Bondelag skal betale kon-

tingent til Norges Bondelag og til Bondelagets Ser-

vicekontor AS etter vedtak i årsmøtet i Norges 

Bondelag. Det enkelte medlem plikter å gi organi-

sasjonen de opplysninger som skal til for å beregne 

medlemskontingent. Styret gir nærmere regler for 

innkreving av kontingenten. 

 

b) Årsmøtet bestemmer hvor stor del av kontingenten 

som skal gå til lokal- og fylkesbondelag. 

 

c) Kontingenten skal være innbetalt til Norges Bon-

delag innen 1. mars. 

 

d) Årsmøtet kan med ¾ flertall av de møtende utsen-

dinger gjøre vedtak om å pålegge medlemmene 

særskilt kontingent til spesielle tiltak som årsmøtet 

vedtar å fremme. 
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Kap. II. Styrende organer 

 

§ 9. Årsmøtet 

Den høyeste bestemmende myndighet i Norges Bon-

delag er årsmøtet. 

 

Ordinært årsmøte holdes én gang årlig, og såvidt mu-

lig vekselvis i de forskjellige landsdeler. 

 

Årsmøtet innkalles og ledes av ordføreren. 

 

a) Innkalling. 

 

Ordinært årsmøte skal av ordføreren kunngjøres 

med minst 12 ukers varsel i organisasjonens med-

lemsblad, og ved skriftlig varsel til representant-

skapets medlemmer, de fylkesbondelag og de or-

ganisasjoner som har rett til å velge utsendinger. 

 

Ordføreren skal minst 6 uker før ordinært årsmøte 

ha sendt innkalling og saksliste til representantska-

pets medlemmer og til dem som har rett til å sende 

utsendinger til møtet. 

 

Styre kan i ekstraordinære tilfeller legge fram sa-

ker som ikke er oppført på årsmøtets saksliste og 

ikke tatt med i innkallingen. Dette gjelder ikke lov-

endringer og spørsmål om oppløsning av Norges 

Bondelag. 

 

b) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har Norges 

Bondelags styre, representantskap, fylkesbondelag, 

samvirkeorganisasjonene som er medlemmer i re-

presentantskapet, Norges Bygdekvinnelag og Nor-

ges Bygdeungdomslag. Videre har et lokallag av 

Norges Bondelag samme rett når saken har fått til-

slutning fra styret i fylkesbondelaget. 

 

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være 

kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært års-

møte skal holdes. 

 

Forslag til endring av organisasjonens lover og til 

oppløsning av organisasjonen, og som ønskes be-

handlet på første årsmøte, må være styret i hende 

innen 1. februar det året årsmøtet skal holdes. 

 

c) Årsmøtet er sammensatt av: 

 

1. Utsendinger valgt på fylkesbondelagenes års-

møter. Utsendingene velges for to år om 

gangen, halvparten går ut første året etter lodd-

trekning. Dessuten velges et tilsvarende antall 

varautsendinger i nummerorden for 1 år. Mel-

der en utsending forfall, innkalles varautsen-

dinger i nummerorden. 

 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert fyl-

keslag skal likevel ha minst 3 utsendinger. 

 

2. Fire valgte utsendinger fra Norges Bygdekvin-

nelag, med tre vararepresentanter i nummeror-

den. 

 

3. Fire valgte utsendinger fra Norges Bygdeung-

domslag, med tre vararepresentanter i nummer-

orden. 

 

4. Representantskapets medlemmer. 

 

d) Norges Bondelags fast ansatte funksjonærer kan 

delta og uttale seg på årsmøtet, men har ikke stem-

merett. Enhver som er medlem i Norges Bondelag 

har rett til å følge årsmøtets forhandlinger hvis 

ikke årsmøtet har vedtatt å lukke møtet. Årsmøtet 

bestemmer da hvem som kan overvære forhand-

lingene. 

 

e) Årsmøtet bestemmer om møtet skal være åpent. 

 

f) Det skal føres protokoll over årsmøtets forhand-

linger. 

 

g) Avstemninger. 

 

Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsved-

tak. Ved likt stemmetall har ordføreren dobbelts-

temme. Dette gjelder ikke ved valg. 

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene, skal det holdes 

omvalg. Oppnår ingen av kandidatene mer enn 

halvparten av stemmene ved andre valgomgang, 

skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene 

som har fått flest stemmer i andre valgomgang. 

Blir stemmetallet likt i tredje valgomgang, avgjø-

res valget ved loddtrekning. 

 

Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører 

skal være skriftlig. Alle valg på årsmøtet gjelder - 

dersom ikke annet er fastsatt - fra årsmøtets avslut-

ning. 
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h) Reise- og kostgodtgjørelse til medlemmer av års-

møtet betales av Norges Bondelag. De økonomiske 

organisasjoner betaler selv for sine utsendinger. 

 

i) Årsmøtets gjøremål: 

 

1. Velge 2 utsendinger til å undertegne protokol-

len. 

 

2. Behandle Norges Bondelags årsmelding. 

 

3. Behandle Norges Bondelags regnskap og revi-

sors melding. Styrets medlemmer har ikke 

stemmerett i denne saken. 

 

4. Behandle prinsipprogram for en programpe-

riode nærmere fastsatt av årsmøtet. 

 

5. Velge leder, 1. og 2. nestleder og 7 andre med-

lemmer av styret. Lederen og de 2 nestlederne 

velges for ett år. De andre velges for to år, slik 

at 3 og h.h.v. 4 går ut annethvert år. Hvert år 

velges 3 varamedlemmer i nummerorden. 

 

Tre medlemmer av styret velges blant Norges 

Bondelags medlemmer som er medlemmer av 

styret i de landsomfattende økonomiske organi-

sasjonene. Dersom et slikt medlem går ut av 

styret i sin organisasjon, velges ett nytt styre-

medlem for ett år.  

 

Ved valg av styret bør det tas hensyn til at 

kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, bruks-

størrelser og de forskjellige interesser innen 

landbruket blir ivaretatt.  

 

6. Velge ordfører og varaordfører, samt 2 vararep-

resentanter i nummerorden. Disse velges for 1 

år. 

 

7. Fastsette godtgjørelse til Norges Bondelags 

ordfører, leder, nestledere, styrets medlemmer 

og fylkesledere. 

 

Fastsette reise- og kostgodtgjørelse for disse og 

for medlemmer av årsmøtet og representantska-

pet. 

 

Fastsette daggodtgjørelse for tillitsvalgtes ar-

beid. 

 

8. Velge statsautorisert revisor og fastsette godt-

gjørelse. 

 

 

9. Velge leder og 7 medlemmer av valgnemnda 

for neste årsmøte. 6 av medlemmene velges fra 

fylkeslagene. Det velges en nestleder blant 

medlemmene fra fylkeslagene. Ett medlem med 

varamedlem velges fra samvirkeorganisasjo-

nene.  

 

Lederen velges for 1 år, medlemmene velges 

for 2 år.  

 

Årsmøtet fastsetter regler og instruks for valg-

nemnda. 

 

10. Fastsette kontingenten og fordeling i samsvar 

med § 8. 

 

11. Behandle andre saker som legges frem. 

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret el-

ler representantskapet. Det innkalles såvidt mulig med 

14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler de 

saker som legges fram. Sakliste med dokumenter skal 

såvidt mulig sendes ut før møtet. Styret fastsetter tids-

fristen for innlevering av saker som skal behandles. 

 

§ 11. Representantskapet 

Representantskapet i Norges Bondelag treffer de be-

slutninger som etter disse lover er tillagt representant-

skapet, og skal ellers være rådgivende organ for års-

møtet og styret i Norges Bondelag. 

 

Representantskapet holder møte når styret gjør vedtak 

om det, eller når ordføreren eller minst 6 av fylkesla-

gene, eller minst halvparten av representantskapets 

medlemmer forlanger det. 

 

a) Representantskapsmøte innkalles med 6 ukers var-

sel. Styret kan i særlig tilfelle innkalle represen-

tantskapet med kortere frist. 

 

Representantskapsmøtet innkalles og ledes av ord-

føreren. 

 

b) Rett til å legge fram saker for representantskapet 

har årsmøtet, styret og fylkesbondelagene, samvir-

keorganisasjonene som er medlemmer av represen-

tantskapet, Norges Bygdekvinnelag og Norges 

Bygdeungdomslag. 

 

Saker som skal behandles av representantskapet, 

må være innkommet til styret senest 3 uker før or-

dinært representantskapsmøte. Ved ekstraordinært 
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representantskapsmøte fastsetter styret fristen for 

innlevering av saker som skal behandles. 

 

c) Norges Bondelags representantskap er sammensatt 

av: 

 

1. Ordfører og varaordfører. 

 

2. Styret i Norges Bondelag. 

 

3. Lederne i fylkesbondelagene. 

 

4. Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag. 

 

5. Ett medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. 

 

6. 16 medlemmer valgt av følgende organisasjo-

ner: 

 

1 fra TINE  

1 fra Nortura 

1 fra Norske Felleskjøp 

1 fra Gartnerhallen 

1 fra Hoff Norske Potetindustrier 

1 fra Norges Pelsdyralslag 

1 fra Norges Skogeierforbund 

1 fra Norsvin 

1 fra GENO 

1 fra Norsk Sau og Geit 

1 fra Landkreditt 

1 fra TYR 

1 fra Norges Birøkterlag 

1 fra Norsk Fjørfelag 

1 fra Norske Landbrukstenester 

1 fra Norsk Landbruksrådgiving 

 

Representanter med fulle rettigheter i Nor-

ges Bondelags representantskap må være 

medlemmer i Norges Bondelag. 
 

 

Medlemmer av representantskapet valgt av de 

økonomiske organisasjoner, Norges Bygde-

kvinnelag og Norges Bygdeungdomslag skal ha 

personlige varamedlemmer. For fylkeslederne 

er nestlederne i fylkesbondelagene varamed-

lemmer. 

 

Avstemningsreglene er de samme som for års-

møtet (jfr § 9g). 

 

d) Det skal føres protokoll over representantskapets 

forhandlinger. 

 

e) Reise- og kostgodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer betales av Norges Bondelag. Dette 

gjelder ikke for utsendinger fra de økonomiske or-

ganisasjoner. 

 

f) Ordinært representantskapsmøte skal: 

 

1. Velge 2 representanter til, sammen med ordfø-

reren, å underskrive protokollen. 

 

 

2. Behandle enhver annen sak som legges fram av 

styret. 

 

3. I samsvar med første ledd i denne paragraf ta 

opp til drøfting saker som representantskapet 

finner å være av interesse for Norges Bondelag. 

 

§ 12. Styret 

a) Norges Bondelags virksomhet ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virk-

somhet og for forvaltningen av Norges Bondelags 

midler. 

 

b) Styret består av 12 medlemmer. Av disse er 10 

valgt av årsmøtet, dessuten ett medlem fra styret i 

Norges Bygdekvinnelag og ett medlem fra styret i 

Norges Bygdeungdomslag. 

 

Ordføreren i representantskapet har møterett i sty-

rets møter, men har ikke stemmerett. Ordføreren 

får styrets saksdokumenter og protokoller. 

 

Gyldig vedtak i styret krever minst 7 avgitte stem-

mer for vedtaket. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, el-

ler minst halvparten av styremedlemmene krever 

det. 

 

c) I sitt arbeid skal styret blant annet: 

 

1. Lede lagets arbeid i samsvar med Norges Bon-

delags lover og vedtak som blir gjort i medhold 

av dem. 

 

2. Ta opp saker som er av interesse for å fremme 

Norges Bondelags formål. Styret skal videre 

behandle saker som det får oversendt fra repre-

sentantskapet. 

 

3. Forvalte Norges Bondelags fond og andre mid-

ler og eiendeler. 
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4. Føre tilsyn med organisasjonens arbeid i de for-

skjellige ledd og fastsette de nødvendige in-

strukser. 

 

5. Forberede de saker som skal legges fram for re-

presentantskapsmøtet og årsmøtet. 

 

6. Tilsette og avsette generalsekretær i Norges 

Bondelag, samt fastsette generalsekretærens ar-

beidsoppgaver og betingelser. 

 

7. Velge representanter til Norges Bygdeung-

domslags styre, representantskap og årsmøte, 

Norges Bygdekvinnelags styre og årsmøte og 

Norges Skogeierforbunds representantskap og 

årsmøte i samsvar med disse organisasjonenes 

vedtekter. 

 

8. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2a, 

pkt 3). 

 

9. Styret foretar ellers de valg som er nødvendige. 

 

d) Til utredning av spesielle saker kan styret sette ned 

utvalg som arbeider under styrets ledelse.  

 

Til å lede særlige tiltak kan det nedsettes spesielle 

styrer. 

 

Styret utarbeider instruks og statutter for disse ut-

valgs og styrers arbeid. 

 

e) Dersom et lokallag eller fylkesbondelag gjør ved-

tak som ligger utenfor rammen av dets virksomhet, 

eller står i strid med Norges Bondelags lover eller 

vedtak, kan styret oppheve disse vedtak. 

 

f) Norges Bondelag forpliktes ved underskrift av le-

deren og generalsekretæren sammen, eller den sty-

ret gir fullmakt. Styret kan meddele prokura. 

 

g) Lederen, de to nestlederne samt ett styremedlem 

utgjør et arbeidsutvalg. Styret velger ett medlem 

og to varamedlemmer til arbeidsutvalget. 

 

Det skal føres protokoll over styrets og arbeidsut-

valgets forhandlinger. 

 

h) Lederen og de to nestlederne utgjør Norges Bonde-

lags forhandlingsutvalg. Styret velger to varamed-

lemmer til forhandlingsutvalget blant styrets med-

lemmer. Valgene skjer for ett år. 

 

i) Styret i Norges Bondelag er generalforsamling i 

Bondelagets Servicekontor AS. Generalforsam-

lingen velger fire personer fra styret i Norges Bon-

delag til styret i servicekontoret.
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Kap. III. Om lokallag av Norges Bondelag 

 

§ 13. Lokale bondelag 

Medlemmer i Norges Bondelag skal organiseres i lo-

kale bondelag (jfr § 4). 

 

§ 14. Årsmøtet i lokale bondelag 

Den høyeste bestemmende myndighet i det lokale 

bondelag er årsmøtet. 

 

Ordinært årsmøte holdes innen 1. november hvert år. 

Årsmøtet innkalles av styret. 

 

Alle årsmøter skal kunngjøres til medlemmene med 

minst 14 dagers varsel. 

 

Sakliste skal gjøres kjent for medlemmene. 

 

Årsmøtet velger selv sin møteleder. 

 

a) Ordinært årsmøte skal: 

 

1. Velge møteleder. 

 

2. Velge 2 årsmøtedeltakere til, sammen med mø-

telederen, å underskrive protokollen. 

 

3. Behandle styrets melding. 

 

4. Behandle regnskap og revisors melding. Styrets 

medlemmer har ikke stemmerett i disse saker. 

 

5. Behandle arbeidsplan for neste år. 

 

6. Behandle andre saker som styret legger fram. 

Et medlem har rett til å få en sak behandlet i 

årsmøtet når saken er innkommet til styret se-

nest 8 dager før årsmøtet. 

 

7. Velge leder og minst 4 styremedlemmer. Lede-

ren velges for ett år og styremedlemmene for to 

år om gangen. Velge 3-5 varamedlemmer i 

nummerorden for ett år om gangen. 

 

I lokallag med færre enn 50 medlemmer kan 

hovedregelen fravikes, men ingen lokallag kan 

velge færre styremedlemmer enn leder, to styre-

medlemmer og to varamedlemmer.   

 

8. Velge utsendinger til årsmøtet i fylkesbondela-

get dersom laget har rett til noen tillegg til lede-

ren, som er selvskreven (se § 19a, pkt 1). 

 

9. Velge 2 revisorer. 

 

10. Velge valgnemnd for neste årsmøte. 

 

b) Alle medlemmer av laget samt Norges Bygdekvin-

nelags og Norges Bygdeungdomslags medlemmer 

i det lokale bondelagsstyret har stemmerett på års-

møtet. 

 

Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsved-

tak. Ved likt stemmetall har møtelederen dobbelts-

temme. Dette gjelder ikke ved valg.  

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. 

Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten 

av stemmene ved andre valgomgang, skal det hol-

des omvalg mellom de to kandidatene som har fått 

flest stemmer i andre valgomgang. Blir stemmetal-

let likt i tredje valgomgang, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

Alle valg på årsmøtet gjelder - dersom ikke noe 

annet er fastsatt - fra årsmøtets avslutning. 

 

Valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig. 

 

c) Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller ¼ 

av medlemmene i laget, eller styret i fylkesbonde-

laget krever det. 

 

d) Det skal føres protokoll over årsmøtets forhand-

linger. 

 

§ 15. Styret i lokale bondelag 

Arbeidet i det lokale bondelaget ledes av et styre. Sty-

ret er ansvarlig overfor lokallagets årsmøte. 

 

a) Styret består av lederen og styremedlemmene valgt 

av årsmøtet (jfr § 14a, pkt 7) samt ett medlem fra 

styret i lokallagene av Norges Bygdekvinnelag og 

Norges Bygdeungdomslag. Er det flere lag av Nor-

ges Bygdekvinnelag og/eller Norges Bygdeung-

domslag innen det lokale bondelags område, skal 

de to organisasjonene hver for seg ha en felles re-

presentant i det lokale bondelags styre. Styret er 

vedtaksført når minst halvparten og minst tre av 

styremedlemmene er til stede.  
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b) Styret skal blant annet: 

 

1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder 

og verveansvarlig innen styret. Når årsmøtet 

har gitt fullmakt til det kan regnskapssekretær- 

og kassafunksjonen legges utenom styret. 

 

2. Lede lagets arbeid i samsvar med disse lover og 

vedtak gjort i medhold av dem. 

 

3. Ta opp saker som fremmer Norges Bondelags 

formål, og saker som er av interesse for lokalla-

gets medlemmer. 

 

4. Velge utvalg til å ta seg av lokallagets forskjel-

lige arbeidsoppgaver innen bygda. 

 

5. Støtte ungdomsarbeidet, og arbeide for å opp-

rette nye NBU-lag. 

 

6. I den utstrekning det er ønskelig for lagets ar-

beid og det lokale aksjonsapparat, kan styret 

oppnevne kretsmenn. 

 

7. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2, 

pkt 3) og sørge for at Norges Bondelags ak-

sjonsplaner følges opp. 

 

c) Styret bør ha møte minst 4 ganger i året. 

 

d) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. 

Utskrift av protokollen skal sendes fylkesbondela-

get. 

 

§ 16. Ansvarsforhold 

De lokale bondelag kan ikke drive forretningsmessig 

virksomhet, eller sette i gang tiltak som kan medføre 

økonomisk ansvar uten etter skriftlig forhåndsgod-

kjenning av styret i Norges Bondelag (jfr. § 4). 

 

§ 17. Æresmedlemmer i lokale bondelag 

Æresmedlemmer av et lokalt bondelag blir utnevnt av 

årsmøtet etter forslag fra styret i lokallaget.  

Forslaget på æresmedlemmer må være godkjent på 

forhånd av styret i Norges Bondelag. Forslaget blir 

sendt gjennom fylkeslaget. 
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Kap. IV. Om fylkeslag av Norges Bondelag 

 

§ 18. Fylkesbondelag 

Lokale bondelag i et fylke skal sluttes sammen til fyl-

kesbondelag (jfr § 4). 

 

§ 19. Årsmøtet i fylkesbondelaget 

Den høyeste bestemmende myndighet i fylkesbonde-

laget er årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal ordinært holdes innen utgangen av april 

måned. 

 

Årsmøtet gjøres kjent for Norges Bondelag og lokal-

lagene 6 uker før det avholdes. Innkalling til årsmøtet 

med sakliste skal sendes Norges Bondelag og årsmø-

tets utsendinger senest 14 dager før møtet holdes. 

 

Årsmøtet innkalles av styret og ledes av en valgt mø-

teleder. 

 

a) Årsmøtet er sammensatt av: 

 

1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger 

lokallag med over 100 medlemmer 1 utsending 

for hvert påbegynt 100 medlemmer. 101-200 

gir 1, 201-300 gir 2 osv. 

 

2. Styremedlemmene i fylkesbondelaget. 

 

3. To utsendinger valgt av Norges Bygdekvinne-

lag i fylket. 

 

4. To utsendinger valgt av Norges Bygdeungdom-

slag i fylket. 

 

5. Medlemmer av Norges Bondelags styre og re-

presentantskap som bor i fylket. 

 

6. Medlemmer av Norges Bondelags årsmøte som 

er valgt av fylkesbondelaget. (Valget gjelder for 

to årsmøter i Norges Bondelag, og medlem-

mene møter dermed på de 2 følgende årsmøter i 

fylkesbondelaget). 

 

7. Møteleder. 

 

Utsendinger fra Norges Bondelag har rett til å være 

til stede og uttale seg på møtet. Ledere i faste ut-

valg og eventuelle kretsledere innkalles til årsmø-

tet. 

 

Ellers har hvert medlem av Norges Bondelag rett 

til å følge årsmøtets forhandlinger hvis ikke årsmø-

tet har vedtatt at behandlingen av enkelte saker 

skal finne sted i lukket møte. Årsmøtet bestemmer 

da hvem som kan overvære forhandlingene. 

 

b) Årsmøtet skal: 

 

1. Velge 2 representanter til, sammen med møtele-

deren, å underskrive protokollen. 

 

2. Behandle styrets årsmelding. 

 

3. Behandle regnskap og forslag til budsjett for 

neste år. Styrets medlemmer har ikke stemmer-

ett i disse saker. 

 

4. Behandle arbeidsplan for neste år. 

 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 4 

styremedlemmer for 2 år om gangen, og 3 vara-

medlemmer i nummerorden for 1 år. Årsmøtet 

velger så nestleder med 1 års funksjonstid blant 

de valgte styremedlemmer. 

 

6. Velge utsendinger til Norges Bondelags års-

møte for to år (jfr § 9c). Halvparten går ut 

første året etter loddtrekning. Dessuten velges 

et tilsvarende antall varautsendinger i nummer-

orden for 1 år. 

 

7. Velge møteleder for neste årsmøte. 

 

8. Velge valgnemnd for neste årsmøte. 

 

9. Behandle de saker som blir lagt fram. 

 

Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmø-

tet, må sende saken inn til styret i fylkesbonde-

laget senest 1 måned før årsmøtet. 

 

Saker som kommer for sent inn, og saker som 

ikke er tatt med på innkallingen, kan av styret 

forelegges årsmøtet til behandling hvis ¾ av 

årsmøtets medlemmer stemmer for det. Det 

gjelder dog ikke spesielle saker som styret i 

Norges Bondelag har sendt fylkesbondelaget til 

behandling i årsmøtet, og som det haster med å 

få avgjort. Styret i fylkesbondelaget avgjør om 

forslag fra enkeltmedlemmer skal behandles. 
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c) Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsved-

tak. Ved likt stemmetall har møtelederen dobbelts-

temme. Dette gjelder ikke ved valg. 

 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn 

halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. 

Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten 

av stemmene ved andre valgomgang skal det hol-

des omvalg mellom de to kandidatene som har fått 

flest stemmer i andre valgomgang. Blir stemmetal-

let likt i tredje valgomgang, avgjøres valget ved 

loddtrekning mellom de to. 

 

Valg på leder og styremedlemmer skal være skrift-

lig. 

 

Alle valg på årsmøtet gjelder - dersom ikke noe 

annet er fastsatt - fra årsmøtets avslutning. 

 

d) Det skal føres protokoll over årsmøtets forhand-

linger. Utskrift av protokollen sendes Norges Bon-

delag og årsmøtets deltakere. 

 

e) Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret i fyl-

kesbondelaget eller ¼ av lokallagene, eller styret i 

Norges Bondelag krever det. Innkallingen skal i al-

minnelighet skje med minst 14 dagers skriftlig var-

sel. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sa-

ker som står i innkallingen. 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. Styret er 

ansvarlig overfor årsmøtet i fylkesbondelaget. 

 

a) Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlem-

mer, dessuten ett medlem med vararepresentant fra 

styret i fylkeslag av Norges Bygdekvinnelag og 

Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet velger leder 

for 1 år om gangen, og 4 styremedlemmer for 2 år 

om gangen. Av de valgte styremedlemmer velger 

årsmøtet nestleder med 1 års funksjonstid. Første 

gang går 2 av styremedlemmene ut ved loddtrek-

ning. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, el-

ler etter krav fra minst halvparten av styremedlem-

mene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever minst 4 avgitte stem-

mer for vedtaket. 

 

b) Styret skal blant annet: 

 

1. Lede fylkesbondelaget i samsvar med disse lo-

ver, og vedtak gjort i medhold av dem. 

 

2. Ta opp saker til fremme av Norges Bondelags 

formål, og gjennomføre de pålegg som Norges 

Bondelag gir. 

 

3. Forvalte fylkesbondelagets andel av kontingen-

ten og andre midler som fylkesbondelaget har 

disposisjonsrett over. 

 

4. Rettlede lokallagene i deres arbeid. 

 

5. Sørge for nødvendig aksjonsberedskap (jfr § 2a, 

pkt 3), og sørge for at Norges Bondelags ak-

sjonsplaner følges opp. 

 

6. Innstille overfor Bondelagets Servicekontor AS 

ved ansettelse av organisasjonssjef. 

 

7. Velge representant til styret i fylkeslag av Nor-

ges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvin-

nelag.  

 

Velge 2 utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget i 

Norges Bygdeungdomslag og 2 utsendinger til 

årsmøtet i fylkeslaget i Norges Bygdekvinne-

lag. 

 

c) Til å forberede saker for styret og avgjøre mindre 

viktige saker og saker som det haster med å få av-

gjort, kan styret velge et arbeidsutvalg blant sine 

medlemmer. Styret gir nærmere instruks for ar-

beidsutvalgets virksomhet. 

 

d) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.  

 

§ 21. Ansvarsforhold 

Fylkesbondelagene kan ikke drive forretningsmessig 

virksomhet eller sette i gang tiltak som kan medføre 

økonomisk ansvar uten etter skriftlig forhåndsgod-

kjenning fra styret i Norges Bondelag (jfr. § 4). Heller 

ikke kan fylkesbondelagene på andre områder gjøre 

vedtak som binder Norges Bondelag (jfr. § 12 e). 

 

§ 22. Æresmedlemmer i fylkesbondelaget 

Æresmedlemmer av et fylkesbondelag blir utnevnt av 

årsmøtet etter forslag fra styret i fylkesbondelaget. 

 

Forslaget på æresmedlemmer må være godkjent på 

forhånd av styret i Norges Bondelag. 
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Kap. V. Spesielle bestemmelser 

 

§ 23. Utfyllende bestemmelser m.m. 

a) Årsmøtet i Norges Bondelag eller styret i Norges 

Bondelag - etter fullmakt fra årsmøtet - kan gi be-

stemmelser til utfylling av disse lover. 

 

b) Styret i Norges Bondelag gir utfyllende bestem-

melser om administrasjon, arbeids- og ansvarsfor-

hold - herunder instruks for sekretariatet. 

 

c) Etter disse lover forstås flertallsvedtak som mer 

enn halvparten av de avgitte og godkjente stem-

mer. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer. 

 

§ 24. Avstemninger 

a) Styret i Norges Bondelag kan gjøre vedtak om at 

det skal holdes skriftlig avstemning blant medlem-

mene. Styret bestemmer om slike skriftlige av-

stemninger skal være rådgivende eller bindende, 

og styret  kan gi nærmere regler om begrensning 

av stemmeretten i spesielle saker. Ved skriftlig 

medlemsavstemninger skal spørsmålene være slik 

formet at det klart kan svares ja eller nei. Alle 

andre svar skal vrakes. 

 

b) Styret kan gjøre vedtak om at spesielle saker skal 

sendes ut til avstemning blant nærmere angitte til-

litsvalgte eller for anledningen valgte tillitsvalgte. 

 

c) De lokale avstemningsresultater må ingen andre 

enn styret i Norges Bondelag få melding om. Sty-

ret avgjør om sluttresultatet skal offentliggjøres el-

ler ikke. 

 

d) For saker av interesse for en mindre del av landet 

kan et fylkesbondelag, med samtykke fra styret i 

Norges Bondelag, foreta avstemning blant sine 

medlemmer. Styret i Norges Bondelag skal god-

kjenne regler for slike avstemninger. 

 

Styret treffer ellers de nødvendig vedtak for gjen-

nomføring av avstemninger etter denne paragraf. 

 

§ 25. Aksjonsapparatet 

For å gjennomføre mottiltak eller andre organisasjons-

messige tiltak som det er gjort vedtak om (jfr § 2a, pkt 

3) skal styret i NB til enhver tid ha en aksjonsbered-

skap. Det faste aksjonsapparatet består av:

Styret i Norges Bondelag 

a) Styret i fylkesbondelaget 

b) Styret i lokallaget 

 

§ 26. Regnskap og revisjon 

Norges Bondelags regnskap skal følge kalenderåret. 

Det samme gjelder for fylkesbondelag og lokallag. 

Lokallagene kan likevel ha avvikende regnskapsår. 

 

Regnskapene for Norges Bondelag og fylkesbondela-

gene revideres av en ansatt. 

 

Revisor skal innlevere revisjonsmelding til vedkom-

mende styre snarest etter at et regnskap er avsluttet. 

Revisor skal innkalles når regnskapet behandles i re-

presentantskap og årsmøte. 

 

§ 27. Meldinger 

Lokale bondelag og fylkesbondelag plikter å gi utta-

lelser, meldinger og opplysninger som styret i Norges 

Bondelag ber om. 

 

§ 28. Endring i lovene 

Endringer i Norges Bondelags lover kan gjøres i ordi-

nært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av 

de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva 

forslaget til endring går ut på. 

 

§ 29. Oppløsning 

a) Oppløsning av Norges Bondelag kan gjøres på or-

dinært årsmøte når vedtaket er enstemmig og det 

foreligger enstemmig innstilling fra de frammøtte 

representanter i representantskapet. Det forutsettes 

at minst ¾ av årsmøtets medlemmer skal være til 

stede.  

 

Videre kan oppløsning vedtas med flertallsvedtak 

av to på hverandre følgende årsmøter. Det må 

minst være gått to måneder mellom de to årsmøter. 

 

b) Dersom Norges Bondelag oppløses, bestemmer 

årsmøtet hvordan organisasjonens formue skal bru-

kes

 

Bokmål, ISBN 978 
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