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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 

 

Møtedato 03.03.2020 Vår dato: 06.03.2020 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 

Møtested Grønt fagsenter Hvam Telefon  

 

 

Sak 19/00891 

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

Til behandling:  

 

Faste saker 

2/20 20/00057-2 Akershus Bondelag Faste saker mars 2020 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.1.2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  

 (Utsettes til et senere styremøte) 

5/2020                  Medlemsoversikt  
 (Utsettes til et senere styremøte) 

6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   
Mars 2020  
01.3.  Søknadsfrist 2020 Smebøls legat 
3.3.  Styremøte AB  
8.3.  Årsmøte Akershus 4H (Sigurd) 
10.3.  Styremøte AB (Askim) NB!! NYTT !! 
10.3.  Stormøte korn, Akershus og Østfold. (Sted: Askim) 
13.3.  Fylkeslagene frist for innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
14.3.   Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag (Garder) 
19. 3. (torsd)  Årsmøte og avslutning for gammelt og nytt styre (Sted: Meetingpoint X) 
20. 3.  Konstituering av nytt styre (Sted: Meetingpoint X) 

Andre møter: 

• ROS Skogbrann Viken, Sigurd 

• RMP-2020, Simen 

• Årsmøte i Innpå Tunet Akershus, Ann-Kristin 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
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7/2020                  Nytt fra ABK  
• Nittedal og Hakadal BK er reddet fra nedlegging da ressurs-sterk nykommer i laget, Kari 

Frank, tok på seg lederansvar.  

• ABK har fått 50.000 kroner fra Handelens miljøfond til kurs i Gjenbruk og fellesskap mot 
bruk av plast. 

• Årsmøtet 14. mars og Inspirasjonsseminaret 15. mars er ferdig planlagt. Alle de 23 
lokallaga blir representert. 

• Årsmøtet og Inspirasjonssamlingen holdes på Garder kurs- og konferansesenter ved 
Gardermoen. Gjerdrum- og Ullensaker BK er vertskap. 

• NBKs representant på årsmøtet: Jorun Henriksen. 

• ABK skal inspirere lokallaga til å ta del i Prosjektet, Nye KvinnerUT – kompetanse og 
mestring. Prosjektet er rettet mot fremmedspråklige kvinner.  

• Delegater fra bygdekvinnelaga på ABL sitt årsmøte: Liv Kristin Brattum, 
fylkesstyremedlem fra Asker BK. Leder i Skedsmo BK, Aud Siri Huseby er invitert, men har 
ennå ikke bekreftet. 

• Marit Helene Lund, nestleder i ABK møter for ABL.  

• Konstituerende møte i ABK etter valget er berammet til 23. mars.                               
Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2020                  Nytt fra ABU  
                               Ingen møtte. 
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Saker til behandling 

8/20 19/00624-4 Årsmelding Akershus Bondelag 2019 
 

Vedtak 

Justert for styrets innspill i møtet, legges fremlagt utkast til årsmelding 2019 for Akershus 
Bondelag frem for årsmøtet for godkjenning. 

 
 

 

Saksutredning 

Vedlagt saksdokumentene lå administrasjonens utkast til årsmelding for 2019.  
Årsmeldingen legges frem for årsmøtet i Akershus Bondelag for godkjenning. 
 
Årsmeldingen legges frem for årsmøtet av Eli Berven. 
 

 
 

 

 

9/20 19/00624-5 Regnskap 2019 for Akershus Bondelag 
 

Vedtak 

Regnskap for Akershus Bondelag er et avdelingsregnskap i Norges Bondelag som godkjennes 
av årsmøtet i Norges Bondelag. Fremlagt regnskap legges derfor frem for årsmøtet i 
Akershus Bondelag til orientering. 

 
 

 

Saksutredning 

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 110.364,45. Akershus Bondelag har 
fortsatt en egenkapital på kr. 1.439.212 etter dekking av ovennevnte underskudd. 
 
Årsaken til underskuddet er: 

• Underskudd sluttavregning Kornprogrammet 2014-2019 med kr. 14.843 (eget prosjekt – 
regnskapsført i Akershus Bondelags avdelingsregnskap). 

• Underskudd i kjernevirksomheten i Akershus Bondelag på kr. 95.521 med følgende 
hovedårsaker: 

o Kalkulert overforbruk Ledermøtet 2019 som ble avholdt i forbindelse med studietur 
til Nederland 

o Noe høyere reisevirksomhet for styret og fylkesleder (valgår) 

 
Regnskapsoppsettet som presenteres for årsmøtet omfatter både kjernevirksomheten og 
prosjektet Kornprogrammet. 
 
Regnskapet legges frem for årsmøtet av Svein Bjerke. 
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I oppsettet nedenfor over kjernevirksomheten i Akershus Bondelag, må man merke seg at 
budsjettet i stor grad er nettoført, mens regnskapet alltid er bruttoført. 
 
(Eks. posten «Unge bønder/eierskiftekurs»:  
På denne posten budsjetterte styret med en kostnad for AB på kr. 30.000.  
Det bokførte resultat er: sum kostnader på kr. 178.081, mens deltageravgiften for kurset er 
ført under linja A Inntekter med kr. 142.640.  
Nettovirkningen (=reell belastning på ABs regnskap) blir da kr. 35.441, som jo er temmelig 
nær det budsjetterte beløp på kr 30.000. 
 

 
 

 
 

Resultatregnskap 2019

 Navn  Regnskap 2019  Budsjett 2019 - 

kjernevirksomheten 

 Regnskap 2018 

Salgsinntekter -775 340,00                 -45 000,00 -419 522,00         

Andre inntekter -2 021 209,72              -1 470 000,00 -2 394 427,33     

 Sum inntekter -2 796 549,72 -1 515 000,00 -2 813 949,33

Lønnskostnader 840 786,01                   824 000,00 759 521,96          

 Driftskostnader                2 103 890,26 726 000,00        2 051 345,35 

 Sum kostnader 2 944 676,27 1 550 000,00 2 810 867,31

 Driftsresultat -148 126,55 -35 000,00 3 082,02

 Finansresultat                      37 762,10 35 000,00             34 945,72 

 Resultat -110 364,45 0,00 38 027,74

Balanse 31.12.2019

Eiendeler Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring 839 212                        Egenkapital 1.1.2019 1 549 576            

Bank bundet - BSF midler 320 968                        Årets resultat -110 364              

Sum Bank/Fond 1 160 180                     Egenkapital 31.12.2019 1 439 212            

Fordring kornprosjekt 600 000                        Avsatt BSF midler 320 968               

Sum Fordring 600 000                        Sum Gjeld 320 968               

  

Sum Eiendeler 1 760 180                     Sum Gjeld og egenkapital 1 760 180            

Regnskap 2019 Budsjett 2019

AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 764 459 1 515 000 

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 310 978 284 000 

Reise-/møtegodtgjørelse styret 606 376 500 000 

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 504 210 360 000 

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 2 666 10 000 

Valgkomiteen Akershus 23 315 10 000 

Opplæring tillitsvalgte 37 980 86 000 

Unge bønder/eierskiftekurs 178 081 30 000 

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 166 500 200 000 

Aksjoner 37 989 10 000 

Politikerkontakt 8 800 30 000 

Diverse andre kostnader 20 847 25 000 

5 000 

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C)

1 897 742 1 550 000

Sum driftsresultat (A-C) -133 283 -35 000 

Finansinntekter (D) 37 762 35 000 

Resultat AB (kjerneaktivitet) -95 521 0 
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10/20 19/00624-8 Arbeidsprogram 2020-21 og budsjett 2020 

Akershus Bondelag 
Vedtak 

Årsmøtet inviteres til å diskutere arbeidsplan for 2020-21 samt budsjett for 2020.  

 

Arbeidsplan og budsjett legges frem for årsmøtet av Helge Olaf Aas  
 

 
 

 

Saksutredning 

Se vedlagte sakspapirhefte. 

 
 

 

 

11/20 19/00624-12 Sak 9 Næringspolitisk program 2020-2024 
Vedtak 

Med bakgrunn i styrets gjennomgang av næringspolitisk program, legges forslag til innspill 

frem for styret på møtet 10. mars 2020. 

Saken legges også frem for årsmøtet i Akershus Bondelag. 

 
 

 

Saksutredning 

Bondelagets forslag til nytt næringspolitisk program for 2020-2024 var utsendt på forhånd. 

Utkastet er på høring i fylkes- og lokallagene, og fylkeslagene har frist 16. mars. Saken tas 

også opp på årsmøtet i Akershus Bondelag 19. mars. 

 

Terje Romsaas legger saken frem for årsmøtet. 

 
 

 

 

 

12/20 19/00624-7 Sak 10 Forenkling av instruks for valgnemnda 

Akershus Bondelag 
Vedtak 

Årsmøtet inviteres til å vedta: 
«Årsmøtet gir sin tilslutning til styret i Akershus Bondelags sin vurdering vedr. behovet for 
forenkling av valgnemndas sammensetning og nominasjonsprosess i Akershus. Men grunnet 
muligheten for sammenslåing med andre fylkeslag i 2022 utsettes arbeidet med revidering 
og forenkling av instruksen til etter at utfallet av stortingsvalget 2021 er kjent - for å få bragt 
på det rene om Viken-prosessen blir reversert.» 
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Saksutredning 

Ullensaker Bondelag spilte inn en sak rett etter at fristen for saker fra lokallagene var gått ut: 
 
«Det er veldig lenge siden det er gjort endringer på hvordan sammensetningen av valg-
komiteen er sammensatt i Akershus. Trur det var i 1997. Det kan være at vi bør se på det og 
finne en mer hensiktsmessig størrelse på komiteen. Ullensaker ønsker at antallet i 
valgkomiteen reduseres noe i antall, f.eks like mange som det er i regioner. 
Mulig forslaget kan være følgende: Valgkomiteen får i oppdrag til årsmøte i 2021 å foreslå ny 
struktur og ny valgkomiteinstruks.  
Håper styret kan se på denne saken» 

 
Styret behandlet saken på sitt møte 3. mars, og fremmer den som sak på årsmøtet 19. mars. 
 
Dagens valgnemnd er stor, 7 personer – som representerer hver sin valgkrets. Det er i tillegg 
en noe komplisert nominasjonspraksis knyttet til oppnevning fra de 7 valgkretsene. 

«Valg av valgnemd (jfr. Norges Bondelags lover § 20, pkt. 11): 
1. Akershus Bondelags årsmøte velger leder i valgnemnda for 1 år. 

2.  Årsmøtet velger 7 representanter med personlige varamedlemmer, hver for 3 år, slik at henholdsvis 
2 – 2 - 3 representanter er på valg hvert år. Hver valgkrets har en representant. Fordelingen skjer 
etter følgende inndeling: 

Valgkrets 1: Kråkstad/Ski, Vestby, Enebakk.    
Valgkrets 2: Ås, Frogn og Nesodden.   
Valgkrets 3: Nes og Ullensaker. 
Valgkrets 4: Hurdal, Eidsvoll, Feiring, Nannestad og Gjerdrum. 
Valgkrets 5: Fet, Lørenskog, Rælingen, Frogner og Sørum. 
Valgkrets 6: Aurskog, Søndre Høland, Nordre Høland og Blaker. 
Valgkrets 7: Aker/Oslo, Skedsmo, Nittedal/Hakadal, Asker/Bærum og Oslo Bybondelag.» 

 
Styret i Akershus Bondelag er enig med Ullensaker Bondelag i at det synes å være behov for 
en forenkling av valgnemndas sammensetning og nominasjonsprosessen. Grunnet 
muligheten for en sammenslåing med andre fylkeslag i 2022, har imidlertid vedtaket om valg 
av valgnemnd (sak 13) fått følgende innledende ordlyd: 

«Valgnemnda som velges på dette årsmøte i Akershus Bondelag, vil kunne få i 
oppdrag å delta i forberedelsene til valg på styreleder, styre og valgnemnd m.m. ved 
en eventuell sammenslåing med andre fylkeslag. Likeledes kan funksjonstiden bli 
kortere for enkelte medlemmer enn de er valgt for i dette valget. Regler og instruks 
for valgnemndenes arbeid med nevnte saker vil bli utarbeidet i felleskap av styrene i 
de berørte fylkeslag.» 

 
Det vil derfor etter styrets vurdering være fornuftig å avvente utfallet av stortingsvalget 
2021, for å få bragt på det rene om Viken-prosessen blir reversert, før revidering og 
forenkling av instruksen påbegynnes. 
 
Saken legges frem av Ullensaker Bondelag og styrets innstilling til årsmøtet legges frem av 
Sigurd Enger. 

 
 

 

  



 7  

 

13/20 19/00624-9 Akershus Bondelags årsmøte 2020 - valgnemndas 

innstilling 
Vedtak 

Legges frem av valgnemnda. 

 

 
 

Saksutredning 

Valgnemndas innstilling var utsendt i sakspapirheftet til årsmøtet. 
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14/20 19/00624-10 Årets lokallag 2019 
 

Vedtak 

Styret støtter AUs forslag. 

 
 

Saksutredning 

Årets lokallag 2019:  

 

• Medlemsøkning – kom over 400 medlemmer I 2018 

• Aktivt lag med bl.a. månedlige medlemsmøter 

• Stiller opp på fylkets arrangementer og møter 

 

Helge Olaf Aas deler ut prisen. 

 
 

 

 

 

15/20 19/00624-11 Årets vervevinner 2019 
Vedtak 

Styrets forslag følges opp av kontoret. 

 
 

Saksutredning 

Medlemsvekst i vanskelige verveår. Stiller opp på verveaktivitetene. 

 

Eli Berven deler ut prisen. 

 
 

 

 

 

16/20 19/00624-6 Stå på prisen for 2019 
 

Vedtak 

Styret støtter AUs forslag  

 

 
 

 

Saksutredning 

 
Prisen overrekkes av Sigurd Enger. 
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17/20 19/00774-1 Innspill fra Akershus Bondelag til 

jordbruksforhandlingene 2020 
Vedtak 

Styret har gjennomgått og gitt sine merknader på fremlagt utkast. Saken tas opp til 

sluttbehandling på styremøtet 10. mars 2020 i Askim. 

 

 
 

 

Saksutredning 

Vedlagt sakspapirene var utkast til innspill. 
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18/20 16/00912-33 Arealsaker Akershus februar 2020 - Vestby 
 

Vedtak 

Tas til etterretning. 

 

 
 

 

Saksutredning 

 
Matjorda vant! 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå behandlet innsigelsene til 
kommuneplanen i Vestby. Vestby og Akershus Bondelag er tilfreds med at dyrka mark ble 
prioritert. 
Det er mange aktører som har engasjert seg i denne saken i flere år. Fylkesmannen i Oslo og 
Viken sto på sitt. Det gjort forsøk på å komme til enighet, noe man delvis lykkes med for 
Søndre To og Vestby næringspark øst. Departementet har i sitt vedtak foretatt noen 
avgrensninger og dermed imøtekommet kommunen noe. 
For Deli/Viken Arena ble det nei, fordi utbygging av dette området er vesentlig i strid med 
nasjonale jordvernhensyn. Området ligger utenfor prioritert vekstområde (grønn grense), og 
da skal jordvernet gå foran har statsråd Nikolai Astrup slått fast. 
 

Skriv inn saksutredning 
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19/20 20/00216-3 Innspill fra Akershus og Østfold Bondelag på KVU 

vegforbindelse øst for Oslo 
Vedtak 

1. Bondelagene i Østfold og Akershus avgir det fremlagte forslaget til høringssvar til Statens 
vegvesen innen svarfristen 16. mars.  

AU i Østfold og Akershus Bondelag får myndighet til å godkjenne eventuelle endringer. 

 
 

Saksutredning 

Regjeringa har bedt Statens Vegvesen om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for 

en utbedret veiforbindelse mellom Nedre Glomma og Lillestrøm, øst for Oslo. KVU’en har to 

hovedmål: Beskrive en beredskapsvei øst for dagens E6, som kan benyttes dersom E6/E18 fra 

Vinterbro blir stengt i lengre tid. Videre skal den nye veien fungere som avlastning dersom 

kapasiteten på E6/E18 fra Vinterbro blir redusert. Det er satt et teknisk minimumskrav om at 

den nye/utbedrede veien skal kunne håndtere modulvogntog. 

 

KVU-arbeidet startet med tre 

korridorer: Skjeberg/Nedre Glomma – 

Askim/Mysen (RV22) , Askim/Mysen 

– Lillestrøm/Berger (RV22), Moss – 

Rælingen/E6 Djupedalen (FV120). 

Disse korridorene har gjennom 

arbeidet blitt analysert, og det er 

funnet flere alternativer. Vedlagte kart 

viser de forskjellige konseptene. 

 

Ut fra rangeringen anbefaler Statens 

Vegvesen Konsept 5. Dette er et 

minimumskonsept, hvor man kun gjør 

endringer på eksisterende veier for å 

håndtere modulvogntog. Merk at man 

da ikke vil gjøre noe med FV120 fra 

Elvestad til Lillestrøm, da den er i så 

dårlig forfatning at det vil kreve en ny 

vei for å håndtere modulvogntog. 

 

De andre alternativene krever store 

investeringer (fra 12 til 23 milliarder). 

Ingen av disse har noen samfunns-

messig nytte. Blant disse anbefaler 

Statens Vegvesen Konsept 2: Moss 

eller Son til Ringvoll, deretter 

Elvestad, vest for Øyeren til tunell 

under Østmarka eller Strømmen. 

 

Det er vanskelig å se for seg at noen av dyre konseptene vil bli realisert, det vil i alle fall ikke 

skje på mange ti-år. Det er derfor lite hensiktsmessig at Bondelagene gir noen uttalelse om de 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo/kvu-hovedrapport-vedlegg/kvu-hovedrapport-og-vedlegg
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ulike konseptene eller prioritering av disse. Vårt høringssvar blir derfor av generell karakter, 

hvor vi fremhever jordvern og jordflytting, arrondering og driftsulemper.  

 

Vedlagt sakspapirene var: 
1. Forslag til høringsuttalelse fra Østfold og Akershus Bondelag 

Sammendrag av KVU om vegforbindelse øst for Oslo 
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20/20 17/00822-19 Fra Nyskapingskonferanse til Trendkonferanse - 

arena for BU-pris 
Vedtak 

Akershus Bondelag støtter idèen om en trendkonferanse som skissert i saksframlegget. 

Konferansen bør legges til januar/februar 2021 fordi Landbruk Øst arrangeres i uke 45 i 2020. 

 
 

Saksutredning 

 

Bakgrunn:  
Både Akershus og Østfold hadde i flere år Nyskapingskonferanse m/utdeling av BU pris, 
i et samarbeid mellom bondelaget, fylkesmannen og fylkeskommunen.  
Planer for konferanse i 2018 forelå, men ble utsatt pga ekstraarbeid tørkesesong og 
omorganisering av Fylkesmannsembetet. Det har hele tiden vært tanker om å videreføre 
arrangementet i en form – da også i samarbeid med Akershus som også hadde noen år 
med nyskapingskonferanse. 
 
Fra Guldkorn (*se nederst i saken) ble det i fjor tatt initiativ til et samarbeid om en 
trendkonferanse innenfor mat og drikke. Denne ideen er nå foredlet at de involverte i 
den tidligere nyskapingskonferansen og det som nå foreslås er en Trendkonferanse for 
mat og drikke i Viken (og omegn): 
 

Arrangør:  Guldkorn i samarbeid med bondelagene i Viken, Fylkesmannen 
og Fylkeskommunen 

Målgruppe  Primært for produsenter fra Østlandet, ikke kun for offentlige, 
tillitsvalgte osv. 

Hensikten og mål  Langsiktig mål: sikre og skape arbeidsplasser 
Gi deltakerne år kunnskap om hva som skjer i verden på mat- og 
drikkeområdet, være på og i forkant av trender 
Sikte høyt – alle må føle at de må komme 
Profesjonelt arrangement med faglige og politiske trekkplastre  

Ramme 1 dagseminar m/ fellessesjoner og mulige parallellsesjoner 
innenfor mat/drikke. (Salgsstands drøftet, men vurdert til 
kanskje for krevende) 

Programinnhold Aktuelle tema 
• Hva skjer på landbruk, innovasjon, hva vi spiser, trender osv i 

andre sammenlignbare land 
• Framtidsmat (helse, bærekraft) 
• Arena for prisutdeling av bedriftsutviklingsprisen  
• Innledere: eks ministere, nasjonale eller internasjonale fagfolk 

og innovative produsenter som er i front på kunnskap om og 
erfaring med trender 

Sted Ås - miljøet (Nofima, NMBU, NIBIO, Vitensenteret, 
Kompetansenettverk mat, Framtidsmat)  

Tid Primært uke 44/45 2020, alternativt jan/feb 2021 
Organisering Det engasjeres en prosjektleder til å planlegge og gjennomføre 

arrangementet fra A – Å etter «bestilling» fra et konferansestyre 
Konferansestyre Ideer:  
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Reidar Kaabbel og Ann K. Andreassen – Guldkorn 
Heidi Kirkeby – bondelaget + repr. fra Buskerud? 
Torstein Maugesten – Viken fylkeskommune 
Camilla Winterseth – Fylkesmannen Oslo og Viken 
Anders M. Fremmerlid – Innovasjon Norge 
Kompetansenettverk for lokalmat – Stine A. Herslet 

Finansiering 230 000 alt bevilget fra henholdsvis fylkesmann og 
fylkeskommune 

 

* Guldkorn er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Guldkorn 
skaper møteplassene for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder, 
og visjonen er å bli Norges sterkeste region på mat og drikke. 
 
 

 

 

 
 

 


