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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 03.06.2020 Vår dato: 05.06.2020 
Møtetid 14:00-16.15 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

Sak 19/00891 

Som medlemmer møtte: Jens Thori Kogstad (leder), Eli Berven (nestleder), Helge Olaf Aas, 
Terje Romsaas, Torbjørg Kylland, Marit Helene Lund (ABK) og Oda Eithun Paulsen (ABU). 
Forfall: Kjell Johansen (1. vara).   
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Simen Solbakken. 
På sak 1 og 2 deltok også: Sigurd Enger, Ann-Kristin Knudsen og Svein Bjerke. 
 
Etter møtet ble de fire avtroppende styremedlemmer takket av og overrakt trau fra 
Akershus Bondelag: Sigurd Enger, Ann-Kristin Knudsen og Svein Bjerke. Maja Aas, ABU var 
ikke til stede. 
 
Til behandling:  
Faste saker 

6/20 20/00057-6 Faste saker Akershus juni 2020 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
2/2020                  Godkjenning av protokoll (ingen protokoller til godkjenning) 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  

                               
Regnskap per 1. juni gjenspeiler den lave møteaktiviteten som følge av 
myndighetenes restriksjoner pga. korona-pandemien. 
Vedtak: Tas til orientering. 

 

Budsjett 2020 Regnskap 1/6/2020 Korreksjoner Regnskap 1/6/20 KORR

INNTEKTER:

Kornprogrammet 30 000 30 000

Landbrukshelga

Totale inntekter (B) 0 

AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 541 000 1 460 082 1 460 082 

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 310 000 112 857 148 000 260 857 

Reise-/møtegodtgjørelse styret 490 000 140 498 97 500 237 998 

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 351 000 50 580 50 580 

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5 000 0 

Valgkomiteen Akershus 15 000 23 675 5 000 28 675 

Opplæring tillitsvalgte 50 000 15 750 15 750 

Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 0 

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 265 000 250 000 250 000 

Aksjoner 10 000 12 175 12 175 

Politikerkontakt 30 000 0 

0 

Diverse andre kostnader 20 000 4 123 4 123 

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C)

1 576 000 359 658 860 158

Sum driftsresultat (A-C) -35 000 1 100 424 599 924 

Finansinntekter (D) 35 000 0 0

Resultat AB (kjerneaktivitet) 0 1 100 424 599 924 

Resultat TOTALT - før  øvrige driftskostnader 0 1 130 424 629 924 

Øvrige driftskostnader: (E)

Kornprogrammet 14 440 1 350 

Landbrukshelga

Driftskostnader totalt (C+E) 1 576 000 374 098 861 508

Resultat TOTALT 0 1 115 984 628 574
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5/2020                  Medlemsoversikt  

 
Medlemstallet er nå nede i 5038, dvs 186 færre enn ved årsskiftet – og 312 færre enn 
ved årsskiftet 2018/2019 (toppåret).  
På samme tid i fjor, hadde vi 5111 medlemmer (dvs. 73 færre medlemmer i 2020). 
Fra 2018 til 2019 var det i det alt vesentlige personlige medlemmer som meldte seg 
ut - bare 7 færre bruksmedlemmer. Fortsatt er det klart flest personlige medlemmer 
som melder seg ut, men nå er det 50 færre bruksmedlemmer.  
Se egen sak om verveplan og vervekampanje. 
 
 Vedtak: Tas til etterretning. 

 
6/2020                  Representasjon/Invitasjoner (se egen sak om møteplan) 
 
7/2020                  Nytt fra ABK  

• Digitalt årsmøte ble holdt 14. mai. 

• Konstituerende styremøte ble holdt 28. mai. 
Styret ser slik ut. Ny leder: Marit Helene Lund, Ullensaker. Ny Nestleder: Gro 
Johnsen, Ås. Kasserer: Bodil Berg, Kråkstad. Sekretær: Christine S. Eriksrud, Aurskog-
Høland. Styremedlemmer Kari Fjeldstad Luke, Ullensaker og Liv Kristin Brattum, 
Asker. 1. vara: Marit Stranna Kråkstad. Representant fra Akershus Bondelag: Eli 
Berven, vara: Helge Olaf Aas. Representant fra Akershus Bygdeungdomslag: Hedda 
Trandem. 

• Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 20. juni. Møtet blir digitalt, Zoom. 
Testmøte blir 9. juni. Vi skal sitte samlet begge dagene på Kirkerud Gård i Hakadal. 
Delegater: Marit Helene Lund, Ullensaker, Gro Johnsen, Ås, Bodil Berg, Kråkstad, Kari 
Fjeldstad Luke, Ullensaker, Kari Tveit Mjønerud, Sørum og Kari Frank Hakadal-
Nittedal. 

        Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2020                  Nytt fra ABU  

• Styremøte avholdt 2. juni 

• NBUs landsstevne er avlyst, men årsmøtet gjennomføres digitalt 13. juli. 

• Sommeravslutning planlegges. 
                      Vedtak: Tas til orientering 
 

 
 
  

26.mai.20 05.des.19 Endring: 31.12.2018'
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Saker til behandling 

31/20 19/00624-17 Oppsummering av årsmøtet i Akershus Bondelag 3. 
juni 2020 

 
Vedtak 
Styret konstaterer at digital gjennomføring av årsmøtet i det store og hele fungerte 
utmerket. Heller ikke debatten så ut til å lide under disse helt nye, tekniske forutsetningene. 
Styret merker seg nøkkelpunktene fra debatten. 

 
 
Saksutredning 
Årsmøtet ble gjennomført som Skype/telefonmøte med valg tilrettelagt i QuestBack. 
Styret har vurdert bl.a. følgende momenter: 
 

• Ytre rammer/teknikk/møteformen: Møteformen fungerte bra, og alt var veldig godt 
forberedt. 

• Møteledelse: Møteleder var tydelig og sikker. 

• Sakliste og fremlegging av saker: OK 

• Valg via QuestBack på telefonen fungerte greit, med overraskende kort responstid. 
Formen burde kunne vurderes også når vi er tilbake til vanlige fysiske årsmøter. 

• Saker fra generaldebatten – spørsmål og tema for oppfølging: 
o Mange pekte på svak økonomi i kornproduksjonen → Akershus Bondelag må ha 

styrket kornøkonomi som prioritert sak. 
o Resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene fikk mye støtte, men flere 

pekte på at det burde vært mulig å «få ut mere». 
o Strukturutviklingen: Stor drift gir stor risiko! Må ha med de mellomstore for å sikre 

en bærekraftig og robust utvikling. 
o Jordvern: Vi må passe på nå når Viken fylke skal utforme nye areal- og transport-

planer. Har blitt et veldig press på dyrka mark rundt transportknutepunktene. 
o Bekymring for prisutviklingen på jord- og skogseiendommer i Akershus. 

Priskontrollen fungerer ikke. 
o Klima: Fossilfritt landbruk i 2030 er helt avhengig av at det utvikles bio-drivstoff.  
o Klima: Vi har kommet på etterskudd i kjøttkutt-debatten. Må argumentere bredt, 

også f.eks verdifulle kulturlandskap som er utenkelige uten beitende husdyr. 
o Det ble også pekt på at Bondelaget har visse IKT-utfordringer:  

▪ Ikke alle får e-post etter utsending fra lokallagene 
▪ Burde alle lokallagene hatt «faste» e-postadresser? 

 
…… og veldig mange benyttet anledningen til å takke Sigurd for klok og god ledelse i 
Akershus Bondelag. 
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32/20 19/00891-14 Representasjon Akershus Bondelag 2020-2021 
 
 
 
Vedtak 
Styret gjennomgikk og oppdaterte listen over styremedlemmenes ansvarsområder og 
representasjonsoppgaver. Administrasjonen sjekker ut tillitsvalgte som ikke er i styret. 
Gjennomgangen sluttføres på neste styremøte. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2020-2021 
1. Regionansvarlig 

Øvre Romerike   Helge Olaf Aas 

Nedre Romerike     Terje G. Romsaas 

Follo og Vest    Torbjørg Kylland 

2. Fagansvar innen styret 

Miljø / klima    Jens T. Kogstad 

Korn    Torbjørg Kylland 

Husdyr    Eli Berven 

Rovdyr    Helge Olaf Aas 

Grønt    Terje G. Romsaas 

Jordvern   Terje G. Romsaas/Kjell Johansen?? 

HMS    Eli Berven (må være noen som møter i styret) 

Kompetanse   Torbjørg Kylland 

Åpen gård   Helge Aas 

Inn på tunet   Kjell Johansen??    

Næringsutvikling/ lokal mat Eli Berven 

Økologisk landbruk   Terje G Romsaas 

 

3. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Eli Berven. Vara: Helge Olaf Aas  

4. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

5. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje G Romsaas. Vara: Kjell Johansen 

6. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

7. Styrerepresentasjon i Utmarksforvaltningen AS (Norges Bondelag er formell aksjonær) 

Sigurd Enger.  

8. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 

9. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Terje G Romsaas, vara: Eli Berven 
10. Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst: Fylkesleder  

11. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Jens T. Kogstad (leder), Torbjørg Kylland og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 
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12. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G. Romsaas, Sigurd Enger og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby 

13. Fylkesmannen i Oslo og Viken; 

RMP arbeidsgruppe: Jens T. Kogstad + adm., vara: Kjell Johansen 

RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm. 

Representant til partnerskapet: Fylkesleder.  

14. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Svein Bjerke   

15. Vannområdeprosjektene 

(Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)  

MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget) 

Styringsgruppen: Knut Edgar Berger, vara Øyvind Kjølberg 

Temagruppe landbruk: Svein Bjerke og Ole Karlsrud. 

Leiravassdraget 

Styringsgruppen: Jens T. Kogstad, Vara: Eli Berven 

Temagruppe landbruk: Einar Korvald 

Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) 

Styringsgruppen: Tom Wetlesen. 

Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Jan-Ivar Tjernæs. 

Haldenvassdraget 

Styringsgruppe: Kjell Johansen, vara: Stig Vormeland  

Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 

Vannområde Øyeren 

Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø  

Mjøsa-prosjektet 

Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer også Akershus    

Hurdalsvassdraget / Vorma 

Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug  

16. Representant i Markarådet: Ann-Kristin Knudsen, vara: Eli Berven (oppnevning følger 

lokalvalgsperiodene). 

17. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
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33/20 19/00891-15 Møteplan for styret i Akershus juni 2020 - mars 2021 
 
 
 
Vedtak 
Oppdatert møteplan tas til etterretning. 

 
 
 
Saksutredning 
 
 
2020:                                                                             

3. juni 2020: Konstituerende møte nyvalgt styre i Akershus Bondelag 
9. juni 2020: Evalueringsmøte (Skype) jordbruksforhandlingene (Eli, Jens og Vidar) 
11. juni 2020: Vannområdeutvalg Haldenvassdraget (Kjell) 
17. juni 2020:  Fellesstyremøte Viken – avholdes som Skype-møte 

• Revidert prosjektplan «Veien mot Viken» 
• Sette ned arbeidsgruppe som skal utarbeide felles valgnemd 
• Sette ned arbeidsgruppe som skal utarbeide felles intensjonsvedtak til 

årsmøtene i de tre fylkeslagene i 2021 
25. juni 2020: Ledermøte Norges Bondelag, Gardermoen (Jens og Vidar) 
 
11. aug 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
 
22. sept 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
Uke 40 (28/9-2/10): Årsmøte i Norges Bondelag (Skype?) 
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
 
3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
4. nov 2020: Møter for arbeidsgruppene og AU i Viken (Jens, Eli og Vidar) 
20-21. nov 2020: Ledermøte Akershus Bondelag 
 
1. des 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
9. des. 2020: Fellesstyremøte Viken  

2021:                                                                             
12. jan 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
 
16. feb 2021:  Styremøte Akershus Bondelag 
 
3. mars 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
17. mars 2021: ÅRSMØTE Akershus Bondelag 
18. mars 2021: Konstituerende møte nyvalgt styre i Akershus Bondelag 
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34/20 19/00891-16 Beredskapsplan Akershus Bondelag - oppdatering og 
gjennomgang på konstituerende styremøte 3. juni 
2020 

 
 
 
Vedtak 
Styret er gjort kjent med Beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser i Akershus Bondelag. 
Gjenstående oppdateringer gjøres av administrasjonen, og oppdatert beredskapsplan sendes styret. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Utkast til Beredskapsplan for Akershus Bondelag var vedlagt sakspapirene til dette møtet, og det 
redegjøres for planen på styremøtet. 
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35/20 18/00527-5 Verveplan og verveaksjon 2020 Akershus Bondelag 
 
 
 
Vedtak 
Fremlagt verveplanen for 2020 justeres i samsvar med merknader fra styret samt de endrede ambisjoner 
og målsettinger fra Norges Bondelag sentralt. 

 
 

 
 
 
Saksutredning 
Fylkene skal årlig vedta egne verveplaner, men nytt av året er at Norges Bondelag ønsker at fylkesvise 
verveplaner skal innrapporteres i Questback. Svarfrist var 15. mai, men Akershus har fått innvilget 
henstand slik at verveplanen kan forankres i det nye styret. 
 
Etter flere år med medlemsvekst har Norges Bondelag de siste to årene hatt en nedgang i antall 
medlemmer. Størst prosentvis nedgang var 2018 til 2019, der kun to fylker hadde en liten økning. Dette 
gjelder Akershus også: vi hadde 5350 medlemmer ved utgangen av 2018, men registrer de to siste årene 
tilbakegang. 
 
Styret i Norges Bondelag gjorde 5. februar følgende vedtak om vervetiltak 2020:  

«Tørre å spørre er Bondelagets program for medlemsverving. Målet er at Norges Bondelag skal ha 62.500 
medlemmer ved utgangen av 2020. Det settes måltall for medlemsutviklinga i fylkene som følges opp fra sentralt 
hold. Fylkeslaga oppfordres til å ha verving som tema på alle fylkesmøter og regionale samlinger. Den viktigste 
målgruppa for vervetiltak i 2020 er som tidligere nye og unge bønder».  

 
2020 blir derfor et år der vi må legge inn ekstra innsats på verving. Den viktigste målgruppa for 2020 er 
nye og unge bønder. Ønskelig å prioritere en ekstra innsats mot sauebønder og frukt- og bærbønder, da 
dette er produksjoner der vi har lav organisasjonsgrad. 
 
Dette blir gjort sentralt: 

• Vervemåned i november, som normalt 

• Holde fokus oppe på verving gjennom hele året 

• Sender månedlig oppdatering over medlemsutvikling, samt forslag til vervetiltak, til fylkes- og 
lokallagstillitsvalgte 

• Henter inn lister med nye foretak fra Landbrukets Dataflyt to ganger i året, sendes til fylkeskontor 
(unge og unge bønder). 

• Sender ut vervelister over foretak som ikke er medlemmer til alle lokallag, sortert på kommuner 
(vervelister). 

• Fortsetter med konkurranser mellom lokallag, fylkeslag og tillitsvalgte 
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Vervetiltak i Akershus 
I Akershus har vi de siste par årene invitert lokallagene til «verveverksteder» der vi har forsøkt å kontakte 
per telefon bønder/foretak som søker produksjonstillegg, men som ikke er medlemmer av Bondelaget. 
Oppslutningen har vært laber, men for de lokallagene som har engasjert seg, har resultatene vært bra. 
Akershus har ikke de siste årene hatt en verveplan utover planlegging av de konkrete verveaktivitetene. 
 
Akershus har også deltatt på messer i Oslo-området, der verving har inngått som en av aktivitetene (f.eks. 
«Bedre landbruk»). 
 
Hvordan gjennomføre medlemsvervingen i år?  
For Akershus synes det sentralt besluttede vervemålet på 5249 noe «hårete», siden vi nå faktisk er nede i 
5038 medlemmer. 
 
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til verveplan for fylket, som kan ligge til grunn for fylkesstyrets 
diskusjon i møtet. 
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VERVEPLAN AKERSHUS BONDELAG 2020 
Mål for medlemsverving i 2020: 5230 medlemmer 
 
1.juni → 

Skolere og oppmuntre til verving i lokallagene: 

• Webinar/vervekurs for lokallaga om verving, medlemsfordeler, 
tilgjengelig materiell osv. I regi av Norges Bondelag. 

• Sende ut orientering til våre lokale tillitsvalgte med tema verving.  
Legge ved info og retningslinjer for konkurransene. 

• Lokallaga oppfordres til å gjøre ringerunder når de mottar lister: 
 Lister over nye foretak 
 Vervelister over foretak som ikke er medlemmer 
 

Vervekonkurranse innad i fylkesstyret 
Konkurransen går ut på at dere engasjerer deres regionlag til verving. 
Vinneren er det styremedlemmet som kan vise til flest vervede i sin region fra 
1. juni og ut året. 

 
Lage bilde/filmsnutt-kampanje på sosiale medier:  
Utvikle og publisere en bildeserie med “rollemodeller” som forteller hvorfor 
de er medlem/hvorfor Bondelaget er viktig for dem.  
Norges Bondelag ønsker særlig vekt på:   

 Frukt/bær produsent 
 Sauebonde 
 Ung bonde 

 

November: 
Nasjonal vervekampanje: Gratis innmelding fra og med 1. nov. og ut året. 
Interne tiltak:  

• Konkurransen mellom lokallagene og regionene fortsetter 

• Bildekampanje på sosiale medier – rollemodeller 

• Ukentlig statistikk mellom lokallagene i ny gruppe på Facebook 

• Premier til lokallagene for å verve flest – både i antall og prosent i 
kampanjeperioden, gavekort verdi kr. 2 000 pr vinnerlag.  

Utadrettede tiltak:  
• Bildekampanje på sosiale medier (med Akershus-ungdommer/unge bønder) 

• Vervefilm på sosiale medier 

 
Januar 2021: 

Lokallagsmøte: Kåring av vinnere i årskonkurransen (1. juni-31.desember) 

• Lokallaget som vervet flest (antall) i 2020 

• Lokallaget som vervet flest (prosent) i 2020 
Premie: Gavekort verdi på 4 000 kr til hvert vinnerlag.  
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36/20 19/00623-4 Forberedelser til årsmøtet i Bondelaget 2020 - uke 40 
 
 
 
Vedtak 
Styrets foreløpige diskusjon tas til etterretning, og styret innkalles til møte for nærmere planlegging av 
Akershus Bondelags innlegg og innspill på Norges Bondelags årsmøtet for 2020 så snart vi blir gjort kjent 
med rammer og opplegg for møtet. 

 
 
 
Saksutredning 
Styret i Norges Bondelag har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet som var berammet til 
9.-11. juni på grunn av Koronaviruset og de begrensninger som settes på grunn av det. Utsettelsen betyr 
at det nåværende styret blir sittende i sine posisjoner inntil årsmøtet er avholdt og nytt styre er valgt. 
 
Som nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020 er uke 40 antydet (28. sept. – 2. okt.), men ikke 
endelig bekreftet. 
 
Det er heller ikke tatt stilling til hvordan møtet rent teknisk skal gjennomføres - fysisk møte eller 
video/telefon-møte. Vi kjenner derfor heller ikke opplegget for generaldebatten, om det blir 
antallsbegrensning på innlegg e.l., hvordan valgene er tenkt gjennomført etc. 
 
Akershus har 10 deltagere med stemmerett (9 delegater + fylkesleder). 
 
Vanligvis har våre forberedelser til årsmøtet vært som følger (eksempel fra i fjor): 

• 28.5 Styremøte AB kl 10.00 

• 28.5. Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18 (sted Olavsgård) 
 Diskutere forberedte innlegg 
 Diskutere valg/stemmegiving 

• 5. - 6.6. Årsmøte, NB (samle Akershus-benken om kvelden 05.06 ca kl 20.00) 

 
Gitt den usikkerhet som råder omkring rammene for gjennomføringen av møtet, kan likevel noen aktuelle 
tema for innspill/innlegg fra Akershus diskuteres: 

• Kornøkonomi – kanalisering – distriktsjordbruk 

• Klima- og miljøtiltak i landbruket 
Andre?? 
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37/20 19/00653-17 Endring av prosjektplan "Veien mot Viken" som følge 
av koronasituasjonen 

 
 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

 
 
 
Saksutredning 
På grunn av situasjonen vi er inne med restriksjoner som følge av korona-epidemien må det 
gjøres en del endringer med hensyn til møter og aktiviteter knyttet til sammenslåing av de 
tre fylkeslagene. Prosjektplanen «Veien mot Viken» (som ble vedtatt på felles styremøte i 
november 2020) må justeres i henhold til de restriksjoner som nå foreligger. 
Organisasjonssjefene i de tre fylkene jobber med revidert prosjektplan som det orienteres 
om på styremøtene i de tre fylkeslagene i juni og som vedtas på felles styremøte planlagt til 
17.06. 
 
Noe få foreløpige stikkord, endringer som må gjøres: 

• Styremøte planlagt 17.06.2020 – avholdes som Skype-møte 

o Revidert prosjektplan «Veien mot Viken» 

o Sette ned arbeidsgruppe som skal utarbeide felles valgnemd 

o Sette ned arbeidsgruppe som skal utarbeide felles intensjonsvedtak til 

årsmøtene i de tre fylkeslagene i 2021 

• 19.-20. november – planlagt felles temabuilding for tillitsvalgte og ansatte - utgår 

• 20.-21. felles ledermøte – utgår,  

• Felles styremøte 09. desember – gjennomføres, men avventes om det blir fysisk eller 

på telefon. 

• 29.-30.januar 20201 – felles landbrukshelg utgår 

Det må også gjøres andre justeringer, f.eks. gjennomgang av utvalgsstruktur og oppstarter 
felles utvalg, organisering i regioner. Dette kan for eksempel arbeidsgruppa som skal se på 
felles intensjonsvedtak jobbe med.  Revidert plan behandles i sin helhet på styremøte i juni 
 

 
 
 
  



 13  

 

38/20 19/00653-16 Oppdatering og konkretisering prosjektplan Veien 
mot Viken 

 
Vedtak 

1. Fylkesbondelagene i Viken tar justeringa av tidsplanen til etterretning.  
 

2. Felles valgnemnd 
a. De tre fylkesbondelagene i Viken oppnevner innen felles styremøte 17. juni 2020 

hver tre medlemmer til arbeidsgruppen som skal utarbeide instruks (jf. NBs lover) for 
felles valgnemnd i Viken Bondelag Valgnemnda skal i sin tur forberede valgene på 
konstituerende møte i Viken Bondelag i mars 2022. Akershus Bondelag oppnevner 
Anne Guro Syversen, Jens T. Kogstad og Vidar Kapelrud som medlemmer av 
arbeidsgruppen. 

b. Arbeidsgruppens forslag til instruks for felles valgnemnd i Viken Bondelag legges 
fram for de tre fylkenes ledermøter i november 2020, behandles i hvert av fylkenes 
styremøter, samt på felles styremøte for de tre bondelagene i Viken 9. desember 
2020. Instruksen sluttbehandles på de tre fylkeslagenes årsmøter mars 2021. 

c. De tre fylkeslagene velger sine medlemmer til valgnemnda i kommende Viken 
Bondelag på sine årsmøter i mars 2021. 

d. Mandat for arbeidsgruppens arbeid blir som fremlagt i denne saksutredningen – 
justert for eventuelle endringer som vedtas på felles styremøte 17. juni 2020. 
 

3. Intensjonsvedtak 
a. Arbeidsutvalgene i de tre fylkeslagene arbeider fram et forslag til intensjonsvedtak 

som legges fram for de tre fylkenes ledermøter i november 2020, behandles i hvert 
av fylkenes styremøter, samt på felles styremøte for de tre bondelagene i Viken 9. 
desember 2020. Intensjonsvedtaket sluttbehandles på de tre fylkeslagenes årsmøter 
mars 2021. 

 
Mandat for arbeidsgruppens arbeid blir som fremlagt i denne saksutredningen – justert for 
eventuelle endringer som vedtas på felles styremøte 17. juni 

 
 

Saksutredning 
Årsmøtet i Norges Bondelag fattet i 
juni 2019 vedtak om å videreføre §4 i 
Norges Bondelags lover som sier at 
lokallagene i et fylke sluttes sammen 
i fylkeslag. Som følge av 
regionreformen, må derfor 
lokallagene i det nye Viken fylke 
slutte seg sammen til et 
fylkesbondelag som omfatter hele 
Viken («Viken Bondelag»). Prosessen 
med sammenslåing av nåværende 
fylkeslag skal være sluttført innen 1. 
april 2022 (se kopi av vedtaket). 
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Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag vedtok på felles styremøte i 
november 2019 prosjektplanen «Veien mot Viken». 
Som følge av situasjonen vi er inne i må det gjøres noen justeringer med hensyn til møter 
som var planlagt avholdt og vi må sørge for å sette ned arbeidsgruppene som skal jobbe med 
instruks for felles valgnemnd, samt forberede felles intensjonsvedtak på årsmøtene i 20201. 
 

1. Oppdatering/justering av møteplan 
Oppdatert prosjektplan (tidslinjene) ligger vedlagt. Som følge av koronasituasjonen vi er inne 
bør det gjøres noen tilpasninger i prosjektplanen. Hovedpunktene med hensyn til endringer i 
prosjektplanen er som følger: 
▪ 17.06.2020 -planlagt felles styremøte for bondelagene i Viken. Hovedformål med dette 

møtet var å opprette arbeidsgruppe som skal utrede instruks for felles valgnemnd (se 
punkt 2) og opprette arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til felles intensjonsvedtak. 
Administrasjon foreslår at dette møtet holdes som et Skype/telefonmøte. 
Arbeidsgruppene starter sitt arbeid rett over sommeren.  

▪ Det er satt opp AU-møter etter behov høsten 2020, disse opprettholdes og behov  
vurderes løpende. 

▪ Planlagt fellesmøte for administrasjon i september avholdes, men smittevernsituasjonen 
vurderes med hensyn til fysisk møte/elektronisk møte 

▪ Planlagt felles ledermøte i november utgår, da det er svært usikkert om det vil være 
åpent for så store arrangementer. Administrasjon foreslår at fylkeslagene avholder 
separate ledermøter høsten 2020 og at det planlegges for felles ledermøte høsten 2021 

▪ Som følge av at felles ledermøte går ut planlegges det for et heldagsmøte 04.11. for 
arbeidsgruppene som jobber med instruks for felles valgnemnd og intensjonsvedtak for 
årsmøtene i 2021. 

▪ Felles landbrukshelg januar 2021 utgår. 
 

Planlagt fellesmøte for administrasjon i Viken i mars utgikk som følge av 
smittevernsituasjonen, det samme gjaldt felles org.sjef møte. Administrasjon i de tre fylkene 
har imidlertid innført: 
 

▪ Fellesmøte for organisasjonssjefene i Viken hver mandag, fra ultimo april 2020, på Skype 
▪ Felles kommunikasjonsmøte for de tre fylkene hver 2. uke, fra medio mai 2020, for å 

samordne kommunikasjonsoppgaver  
 

2. Opprette arbeidsgruppe som skal utarbeide instruks for felles valgnemnd 

Til å forberede valgene på det konstituerende årsmøtet i Viken Bondelag må det senest på 
årsmøtene i de tre fylkesbondelagene i 2021 oppnevnes representanter fra hvert 
fylkesbondelag til en felles valgnemnd for det konstituerende møtet i Viken Bondelag (innen 
1. april 2022). 
 
Arbeidsgruppe som skal utarbeide instruks for felles valgnemnd i Viken Bondelag 
Det foreslås derfor at det på det felles styremøtet 17. juni 2020 oppnevnes en arbeidsgruppe 
bestående av 9 personer (tre fra hvert fylkeslag), og som får følgende mandat å foreslå instruks for 
arbeidet i valgnemnda. Følgende elementer bør vurderes: 

a. valgnemndas størrelse 
b. valgnemndas sammensetting, herunder 

▪ geografisk fordeling (for eksempel om man skal ha faste kretser eller ikke) 
▪ produksjonsmessig fordeling 
▪ kjønnsbalanse 
▪ alderssammensetting 

c. retningslinjer for hvordan arbeidet gjennomføres 
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▪ når starter arbeidet opp? 
▪ fysiske eller telefon/Skype-møter, eller en kombinasjon av dette? 
▪ hvilke arenaer/møter er det viktig at valgnemnda er på (ledermøter, 

styremøter etc.) 
▪ skal man, og i tilfelle hvordan skal man gjøre intervjuer av sittende 

tillitsvalgte? 
▪ skal man, og i tilfelle hvordan skal man intervjue mulige kandidater? 

 

 
Prinsipper for oppnevning av medlemmer av arbeidsgruppe som skal utarbeide instruks for 
felles valgnemnd 
Fylkesstyrene kan anvende mange ulike prinsipper/kriterier for hva de vektlegger når de 
oppnevner sine kandidater til arbeidsgruppen, for eksempel: 

- Geografi 
- Produksjon 
- Kjønn 
- Posisjon i organisasjonen (styremedlem, medlem av valgnemnd, medlem uten tillitsverv) 

 
Det enkelte fylkeslag avgjør selv sin vektlegging av kriterier for oppnevninger av sine tre 
medlemmer i arbeidsgruppen. 
 

3. Opprette arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til felles intensjonsvedtak  

Felles intensjonsvedtak på de tre fylkesårsmøtene mars 2021 er en forutsetning for å vedta 
instruks for og velge medlemmer til felles valgnemnd. For å arbeide fram et felles 
intensjonsvedtak foreslår administrasjonen at det settes ned ei arbeidsgruppe på ni 
personer (tre fra hvert fylke). Administrasjonen foreslår at det er arbeidsutvalgene (AU), ved 
fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef, i de tre fylkeslagene velges til dette arbeidet. 
 
Forslag til intensjonsvedtak legges fram for de tre fylkenes ledermøter i november 2020, 
behandles i hvert av fylkenes styremøter, samt på felles styremøte for de tre bondelagene i 
Viken 9. desember 2020. Intensjonsvedtaket sluttbehandles på de tre fylkeslagenes 
årsmøter mars 2021. 
 
 
Mandat for arbeidsgruppa for intensjonsvedtak  
Arbeidsgruppa for intensjonsvedtak skal i sitt arbeid gjøre vurderinger og komme med 
forslag til følgende temaer: 

▪ avklare når konstituerende årsmøte for Viken Bondelag skal skje  
▪ hvor mange styremedlemmer skal Viken Bondelag ha? 
▪ hvor mange nestledere skal Viken Bondelag ha? 
▪ skal det ligge noen forutsetninger for en eventuell sammenslåing? (for eksempel en 

forutsetning om at Viken fylkeskommune består etter Stortingets behandling av egne 
valgkretser eller ved oppløsning av Viken fylkeskommune) 

▪ vurdere om en vil etablere en regioninndeling innenfor det nye fylket med tanke på 

valg, eventuelt regionmøter og fadderordninger 

 
 
 

4. Vedlegg 
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Eksempel: Valgnemndas innstilling til konstituerende møte mars 2022: 
Den fellesoppnevnte valgnemnda skal legge fram innstilling til det konstituerende årsmøte 
2020. De skal i samsvar med Norges Bondelags lover innstille på: 

- Leder for ett år 

- 4-8 styremedlemmer (for to og ett år, se instruks) 

- 1-2 nestledere velges for 1 år blant styremedlemmene 

- 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år 

- Årsmøteutsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to og ett år (se instruks) 

- 2 varamedlemmer i nummerorden for fylkeslagets medlemmer i Norges Bondelags 

representantskap 

- Møteleder og vara for møteleder for årsmøte i 2023 

- Valgkomite for to og ett år (se instruks) 

- Blant valgkomitemedlemmene: leder og nestleder i valgkomiteen for ett år 

- Godtgjørelse til tillitsvalgte 

 

Eksempel på intensjonsvedtak fra organisasjonsutvalgs rapport - del II 
1. _____ Bondelag og __ Bondelag ønsker (intensjonsvedtak) å slå seg sammen til 

________ Bondelag. Sammenslåing skjer i tråd med Norges Bondelags lover (§4). 

2. Vedtak om antall styremedlemmer, nestleder(e) og varamedlemmer i nytt styre. 

Denne vurderingen må fylkeslagene sjøl gjøre – innafor rammene det legges opp til 

(5-9 styremedlemmer). Det kan eventuelt tas forbehold om vedtektsendring i Norges 

Bondelags årsmøte. 

3. Vurdere om en vil etablere en regioninndeling innenfor det nye fylket med tanke på 

valg, eventuelt regionmøter og fadderordninger.  

4. Valg av ny valgkomité for konstituerende årsmøte. Valgkomiteen må forberede 

valgene til nytt styre, men det er det konstituerende årsmøtet som velger. 

a. Denne bør bestå av representanter for begge fylker (samme antall), og gjerne 

med folk som har vært med før. Det må være beredskap på at «gamle» 

valgkomiteer evt trer sammen om det ikke blir sammenslåing (prolongering) 

b. Ny valgkomité bør få en instruks som sier tydelig hva som skal velges (ref. 

punktet om antall styremedlemmer), og evt godtgjøringer som fylket betaler. 

Ved sammenslåing er det et poeng at regioner eller områder i fylkene skal 

ivaretas.  

5. Avklare når konstituerende årsmøte for ________ Bondelag skal skje. Dette skjer 

gjennom å slå sammen de (ekstraordinære) årsmøtene som er samlet, høsten 2019, 

våren 2020, høsten 2020 eller seinest våren 2021.  

6. Vedta arbeidsplaner og budsjett fram til neste ordinære årsmøte. Gjerne samordnet eller 
likelydende 

 
Oppdatert prosjektplan ligger ved som eget dokument. 
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Orienteringssaker 

5/20 19/00891-17 Orienteringssaker Akershus juni 2020 
 
Vedtak 
Tas til orientering. 

 
 
Saksutredning 

 
 

 
 
 
 


