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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 01.04.2020 Vår dato: 01.04.2020 
Møtetid 13:00-14:30 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested SKYPE/Telefon  

Sak 19/00891 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Marit Helene Lund (ABK).og Terje Romsaas (1. vara).  
Forfall: Representant for ABU. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.) og Simen Solbakken. 
 

Faste saker 

4/20 20/00057-4 Faste saker april 2020 Akershus Bondelag 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoller  

Prokoll fra styremøte 10. mars 2020 (Askim) 
Prokoll fra styremøte 13. mars 2020 (SKYPE) 

                              Vedtak: Protokoller fra styremøter 10. og 13. mars 2020 godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  
                               Tas opp på senere møte. 
5/2020                  Medlemsoversikt  
                               Tas opp på senere møte. 
 
6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   

10.3.  Styremøte AB (Askim) 
10.3.  Avlyst: Stormøte korn, Akershus og Østfold. (Sted: Askim) 
13.3.  Fylkeslagene frist for innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
13.3  Styremøte AB (SKYPE – utsettelse av årsmøte i AB) 
14.3.   Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag (Garder) 
24.3.  Avlyst: Fylkesledersamling, NB 
31.3.  Avlyst: Fellesmøte fylkeskontorene i Viken 
April 2020   
1.4  STYREMØTE AB (SKYPE) 
2.4  Styremøte i Smebøls legat (SKYPE) 
2.4  Møte om arbeidskraft, grønt Alershus/Østfold (SKYPE) 
3.4  Representantskapsmøte, NB (SKYPE) 
??27.4   Møte med Næringskomiteen Viken Fylkeskommune 
28.4  Viken: Org.sjefsmøte 
Mai 2020   
Juni 2020   
03.6  Årsmøte AB (SKYPE/Meetingpoint X) + ev. avslutning 
04. 6.  Styremøte AB: Konstituering av nytt styre (SKYPE el. Meetingpoint X) 
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????  Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18  
  Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 
??? 10. - 11.6. Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 10.6 ca kl 20.00) 

                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2020                  Nytt fra ABK  

• ABKs årsmøte 14.03. og Inspirasjonsseminaret 15.03. ble avlyst 11.03 etter 
uttalelse fra lege i Ullensaker og råd fra Folkehelseinstituttet samt telefonrunde 
til alle lokallagene.  

• Styret sendte ut informasjon til alle medlemmene i fylket og sonelederne tok 
kontakt med lagene i sine soner. 

• Garder kurs- og konferansesenter der arrangementet skulle holdes krevde 80% 
av avtalt pris. I den anledning er det tatt kontakt med Frivillighet Norge om 
økonomisk kompensasjon. 

• Norges bygdekvinnelags landsmøte i Bergen 5. – 6. juni er foreløpig utsatt/avlyst. 
Dersom koronabegrensningene ikke tillater fysisk landsmøte i juni vil møtet bli 
avholdt elektronisk. 

• ABK må holde fylkesårsmøte før NBK sitt landsmøte og i dialog med NBK 
arbeides det med maler for gjennomføring. 

• Viktig at styret i ABK holder god kommunikasjon med delegater og 
lokallagsledere. Ny informasjon og påskehilsen sendes ut i morgen 02.04. 

• Nytt styremøte holdes etter påske, men dato er ennå ikke 
fastsatt.                                

 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2020                  Nytt fra ABU  
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Saker til behandling 

26/20 20/00329-1 Status korona mars/april 2020, Akershus 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til etterretning. 

 
 
 
Saksutredning 
Situasjonen 
Smittesituasjonen blant våre bønder 

• Ringerunden uke 13 viste at det er syke bønder i Akershus, men omfanget er 
så langt heldigvis beskjedent. Og heller ingen akutt situasjon på avløsersiden 
(Landbrukstjeneter). 

 
Arbeidskraftsituasjonen 
Justerte behovstall 

• Det verserte tall for behov på sesongarbeidskraft på 30.000 -40.000 
(ja, sogar 100.000 ble nevnt av Fredrik Solvang da han intervjuet Bjørn 
Gimming…) 

• Etter gjennomgang i grøntnæringen har de kommet med nedjusterte 
tall: 15.000 på landsbasis + 3.000 i veksthus /blomster. I tillegg kan det 
bli behov i husdyrsektoren. Også skognæringen har sesonarbeidskraft 
til skogplanting. 

Utenlandske arbeidere 

• Det blir ikke behandlet nye søknader om visum. Dvs. at de fra 
visumpliktige land som ikke har et allerede innvilget visum kommer 
ikke inn i Norge (eks. sesongarbeidere fra Vietnam) 

• Søkere fra EØS-land med undertegnet arbeidskontrakt og med 
bekreftelse fra bonden på (godkjente) karantenetiltak, skal slippe inn 
og kan sone karantene på gården. Hvorvidt de kan jobbe i 
karantenetiden beror på arbeidets art og skjerming fra kontakt med 
andre – og vil best kunne avgjøres i kontakt med kommunelegen. 

• 30. mars: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fastsatt 
endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som 
skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få 
komme inn i Norge. Denne endringen er svært viktig for landbruk, 
gartneri, skogbruk og matindustri. 

Norske permitterte/jobbsøkere 

• 1. april: Myndighetene introduserer ordning der dagpengemottakere 
som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på 
meldekortet («halvt frikort») 

• Bondelaget oppfordrer alle som er interessert i en landbruksjobb om å 
registrere seg på NAV sin nettportal arbeidsplassen.no. Her kan både 
arbeidsgivere og arbeidssøkere registrerer seg, slik at NAV kan gjøre 
gode matcher.  
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• Viktig å informere om at bønder som har behov for sesongarbeidskraft 
OGSÅ må registrere seg og sine behov på NAV sin nettportal 
arbeidsplassen.no. 

• Alle med kompetanse innen husdyrhold anbefales å legge inn sin 
informasjon på landbrukstjenester.no. 

 
 
RK/RT-midler i Viken (ca 7 mill kr): Tiltakspakke Viken - korona 

• Tiltakspakka i regi av Viken FK (23. mars) inneholdt ingen ferske midler på 
landbrukssiden. De 7 mill. kr. som er nevnt i pakka for landbruket, er RK og 
RT-midlene. Dette er midler fra jordbruksforhandlingene, og skal etter 
forskriften fordeles etter samråd med partnerskapet i landbruket. 

• «I de to landbruksrettede ordningene er det satt vilkår om at Partnerskapet 
skal ha en medvirkende rolle mht hvordan midlene benyttes.  
Vi meddeler her Partnerskapet om at søknader som vil kunne bedre 
situasjonen for landbruksnæringa i den oppståtte situasjonen vil bli sterkt 
vektlagt i søknadsomgangen 2020. Disse prioriteringene gjøres av 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen i samarbeid med Innovasjon Norge. RNP 
og føringene i forskriften er fortsatt gjeldende, her handler det om å prioritere 
mellom tiltak i en kritisk situasjon.  

 
Vi har jobbet under stort tidspress, og har måttet anta at Partnerskapet ser 
positivt på å komme næringen i møte på denne måten. Dersom medlemmer 
av Partnerskapet ser behov for å ta et eget møte om at det foretas en slik 
vektlegging, ber vi om melding om det.» 

• Fylkesledermøte 31. mars konkluderte med behov for møte om tiltaket. Anmodning 
om møte sendt samme dag til Viken fylkeskommune. 

 
Tiltak i Akershus Bondelag 

• Årsmøtet utsatt til 3. juni 

• Etter 10. mars kun avholdt SKYPE-møter 

• Administrasjonen er pålagt hjemmekontor fra 17. mars 

• Ringerunde til alle lokallagsledere uke 13 (20.-27. mars) 

• Ekstra styremøte 13. mars og 1. april om situasjonen 

• Grøntmøte med Østfold om arbeidskraftsituasjonen 2. april  

• Møte med lokallagsledere 3. april om situasjonen 
 

• Nettsaker og Facebook 
o Koblet nettsiden på Norges Bondelags sider om korona-situasjonen 

(den blir løpende oppdatert) 
o Egne saker på Facebook 

• Lokallagsnytt før påske 
 

• Kontakt med NAV Lillestrøm 
o Vi har formidlet våre behov for kontakter 
o Vi har formidlet justerte tall for arbeidskraftsbehovet 



 5  

o Vi har en kontaktperson som bl.a tok initiativet til artikkel i Romerikes 
Blad 27. mars (se kopi nedenfor) 

o Liste med kontaktpersoner til alle NAV-kontor i Akershus-kommunene. 
 

• Kontakt med Landbrukstjenester Akershus (på Grønt fagsenter Hvam) 
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27/20 19/00774-4 Endrede forutsetninger for jordbruksforhandlingene 
2020 

 
Vedtak 
Styret tar til etterretning de endrede forutsetninger for jordbruksoppgjøret 2020, og de 
organisasjonsmessige endrede prosedyrer som følger av dette. Styret støtter forslaget til 
vedtak i representantskapet, men oppfordrer forhandlingsutvalget til å være tydelig på at 
ekstraordinære situasjoner må løses med ekstraordinære tiltak – ikke over jordbrukets 
ordinære drift. Endringsforslag utformes i tråd med dette. 

 
 
Saksutredning 
 
Innledning 
Koronakrisa gir helt endrede forutsetninger for jordbruksoppgjøret 2020 og for den 
organisasjonsmessig behandling av oppgjøret. 
 
Endrede forutsetninger 
Koronakrisa og myndighetenes håndtering av den medfører sterke endringer for økonomisk 
virksomhet, arbeidsmarkedet og for organisasjonsarbeidet. Norge er i en alvorlig situasjon: 

• Myndighetene har innført mange tiltak for å redusere smittespredningen: Forbud mot møter, 

visse virksomheter må stenge, restriksjoner på reising, strenge karantenebestemmelser etc. 

• Rekordhøy arbeidsledighet 

• Lønnsoppgjørene er utsatt 

• Svak krone og lav oljepris 

• Viktig å sikre at matproduksjonen opprettholdes og sikres nå, men usikkerhet rundt 

sesongarbeidere. 

• Mange land har stengt grensene, dette utfordrer vareforsyningen. Norge har lav sjølforsyning 

 
Umiddelbare effekter i bondelaget 
Tiltakene har gjort at flere fylkesbondelag har utsatt sine årsmøter (som vi i Akershus), mens andre 
har gjennomført møter via SKYPE. Og alle møter i organisasjonen gjennomføres nå i praksis som 
SKYPE-møter. 
Videre vet vi følgende: 

• Det blir ikke vår-kampanje og ikke mulig å aksjonere i dagens situasjon 

• Representantskapsmøte utsatt til 3. april – og gjennomføres som skypemøte. 

• (Årsmøtet i Norges Bondelag er det ennå ikke tatt stilling til) 

 
Representantskapsmøte 3. april vil dreie seg om to saker: 

• Jordbruksforhandlingene 

• Landbrukets klimaplan (se egen sak) 

 
Jordbruksforhandlingene 2020 
Ikke mulig å gjennomføre tradisjonelle jordbruksforhandlinger, men det kan være hensiktsmessig å 
gjennomføre forenklede forhandlinger i vår, blant annet fordi: 

• Målprisene gjelder til 1. juli. Det må uansett fastsettes priser etter 1. juli. Fordel å ha 

innflytelse på disse.  

• Disponere ledige midler 
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Representantskapsmøte 3. april ikke et ordinært møte med brei resolusjon om felles prioriteringer. 
Forhandlingsutvalget trenger en organisasjonsmessig plattform og et oppdrag fra organisasjonen for 
å kunne gjennomføre forenklede forhandlinger. 

• Styret sender ut forslag til vedtak etter styremøtet tirsdag 31.3. Akershus Bondelag drøfter 

dette på sitt styremøte 1. april 2020. 

• Representantskapets medlemmer bes komme med skriftlig tilbakemelding på forslaget innen 

torsdag kveld 2.4.  

• NB: Tilbakemelding på plattform, ikke prioriteringer eller politikk. 

• Styret legger fram endelig forslag til vedtak i representantskapet fredag morgen. 

• Representantskapet drøfter dette og gir et «vidt» oppdrag til forhandlingsutvalget 

 
Prosessen videre 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er etablert, dvs tre fra Bondelaget og tre fra NBS. Lars Petter Bartnes 
er leder av forhandlingsutvalget. Må bli enige med NBS om videre opplegg. 
 
På statens side må det avklares et opplegg for forenklede forhandlinger, med nødvendige fullmakter 
og med forhandlingsledelse. 
Det blir ikke ordinære krav og tilbud, men det må arbeides mot et felles grunnlag for en forenklet 
avtale. Dersom det blir en avtale, må styret godkjenne den (som vanlig). 
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28/20 19/00624-14 Årsmøte i Akershus Bondelag 3. juni 2020 
 
Vedtak 
Årsmøtet 2020 for Akershus Bondelag avholdes 3. juni 2020.  
Møtet avholdes som fysisk møte hvis korona-situasjonen tillater det eller som telefon-
/SKYPE-møte hvis fysisk møte ikke er mulig. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
På styremøte 13. mars 2020 (SKYPE) vedtok styret å utsette årsmøtet – i første omgang til 3. 
juni 2020:  

«Årsmøtet 2020 for Akershus Bondelag utsettes inntil videre til 3. juni 2020. 
Ytterligere utsettelse eller digital gjennomføring av årsmøtet vurderes inn mot nevnte 
dato.» 

 
Vedtaket åpner for ytterligere utsettelse etter 3. juni. 
 
Status for fylkesårsmøtene 
Mange fylkeslag (bl.a. Vestfold, Østfold, Troms, Finnmark) har nå gjennomført sine årsmøter 
som telefon-/SKYPEmøter og med avstemming via QuestBack. Tilbakemeldingene er at 
gjennomføringen har vært vellykket alle steder og at de mindre tekniske problemene som 
har oppstått har latt seg løse.  
Stikkord for vellykket gjennomføring er at man må øve – og man må gi tilstrekkelig tid til 
stemmegiving. 
 
Ingen av de gjennomførte fylkesårsmøter har imidlertid hatt valg som f.eks. innebærer ny 
fylkesleder eller andre, større utskiftinger i styret – slik vi står overfor i Akershus i år. 
 
Vurdering 
Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra de fylkeslagene som har avholdt årsmøter, mener 
administrasjonen at det er forsvarlig å gjennomføre årsmøtet 3. juni 2020 – uansett om det 
skjer som fysisk møte (hvis korona-situasjonen tillater det) eller som telefon-/SKYPE-møte 
hvis fysisk møte ikke er mulig. 
 
(Vedrørende mulig avvikling som vanlig, fysisk møte: Møtebestillingen på «X Meeting Point 
Norway» på Hellerudsletta er flyttet til 3. juni. Hvis det skulle vise seg umulig å avholde fysisk 
møte der denne dato, må vi improvisere og finne en annen løsning.) 
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29/20 18/00534-1 Innspill fra Akershus Landbrukets Klimaplan 
 
Vedtak 
Redegjørelsen i møtet tas til etterretning. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Formalia 
Landbrukets klimaplan skal behandles av representantskapet i Norges Bondelag 3. april 2020 (SKYPE). 
Fylkeslaget har 20. mars 2020 mottatt siste versjon av planen for en forenklet høring med frist for 
innspill fra fylkeslagene 30. mars 2020.  
For å sikre at klimaplanen er best mulig samkjørt med klimaplanene ute i fylkeslagene og gjennomgår 
en god kvalitetssikring gis fylkeslagene mulighet til å gi en tilbakemelding på utkastet til Landbrukets 
klimaplan før den behandles i styret til Norges Bondelag.  
Spørsmålene Norges Bondelag særlig vil ha innspill på er: 

 
«Det Bondelaget særlig ber om tilbakemelding på er: 
- Hvordan vil den planlagte klimaaktiviteten i fylkeslaget bidra til å innfri målene i 

Landbrukets klimaplan?  
o Herunder kan det også gjøres en vurdering av hvilke begrensninger setter 

koronasituasjonen for planlagte aktiviteter og hva kan gjøres for å redusere den 
negative effekten av koronabegrensningene. 

- Klimaplanen vil legge føringer for Bondelagets krav til statsbudsjett og jordbruksoppgjør 
framover. Treffer planens beskrivelse av nødvendige rammevilkår godt nok?  

- Er det andre barrierer som burde vært synliggjort under de ulike satsingsområdene?» 
 

Høringsdokumentene er utsendt til styret i Akershus med ønske om innspill, men styremøtet i 
Akershus Bondelag kan først avholdes 1. april 2020. Basert på innspill fra styret utarbeider 
administrasjonen et utkast til uttale/innspill som kan kjapt distribueres til styret for kommentarer. 
 
Bakgrunn 
Den 21. juni 2019 inngikk Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag en avtale med regjeringa 
om å bidra til en samlet klimagassreduksjon på 5 mill. tonn CO2-ekv i perioden 2021-2030. 
Landbrukets klimaplan er en felles plan fra ei samlet næring hvor det pekes på noen tydelige mål og 
tiltak for videre klimaarbeid mot 2030. Planen legger grunnlaget for næringas videre arbeid med å 
innfri klimaavtalen med regjeringa. 
 
Landbrukets klimaplan vil synliggjøre hvordan næringa i fellesskap jobber for å innfri vår forpliktelse 
gjennom Klimaavtalen med regjeringa. Landbrukets klimaplan bærer også en stor del av bevisbyrden 
for at det ikke er nødvendig å legge ned deler av norsk husdyrhold for å redusere norske klimagass-
utslipp. Måloppnåelse og behov for endringer i planen vil være fast sak på representantskapsmøtene 
i mars fram mot 2030. 
 
Landbrukets klimaplan identifiserer åtte satsingsområder for utslippskutt i landbruket som samlet 
skal bidra til å innfri klimaavtalen mot 2030: 
1. Utrulling av klimakalkulator og rådgiving 
2. Mer klimasmart og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr 
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3. Fossilfri maskinpark 
4. Fossilfri oppvarming 
5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi 
6. Mer husdyrgjødsel inn i industrielle biogassanlegg 
7. Jorda som karbonlager 
8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket 
 

 
 
Fremdrift 

• Klimamøtet 4. mars med «alle organisasjonene» ga sin tilslutning til planen 

• Fylkeslagene har mulighet til innspill (frist 30. mars – denne høring) 

• Styret behandler planen 31. mars og innstiller til representantskapet 
Forankre planen gjennom vedtak i representantskapet 3. april (Styret, fylkeslagene, 
samvirkeorganisasjonene) 
 
VEDLEGG: Akershus Bondelags innspill av 30.3.2020 til Landbrukets Klimaplan: 
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