
Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

 

Bondelagets Servicekontor AS      Norges Bondelag 
 

Postadresse: Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO, Tlf:  22 05 45 00 Bankkonto: 8101.05. 91392 
Besøksadresse: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 OSLO Org.nr: 939678670 
Bankkonto: 8101.05.12891, Org.nr.: 985063001 MVA        
bondelaget@bondelaget.no, www.bondelaget.no  
 

 
 

Til medlemmer av årsmøte i Norges Bondelag 
 
   
   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Amund Johnsrud 01.07.2020 19/00420-95  
+47 97 54 18 42 Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

Sak til årsmøtet 2020: Næringspolitisk program for Norges Bondelag 2020 - 
2024 

  
Styret i Norges Bondelag behandla 24. juni forslag til nytt næringspolitisk program for Norges 
Bondelag. Det skal gjelde for perioden 2020 -2024 og avløse eksisterende program. Styret har 
med dette innstilt programforslag for endelig behandling på årsmøtet 30. september – 1. oktober. 
(Følger vedlagt: 19/00420-94) 
 
Det legges til rette for at årsmøteutsendingene kan sende inn endringsforslag i forkant av årsmøtet 
og at disse, med innstilling, gjøres kjent for utsendingene før årsmøtet.  
 
Følgende personer videreføres i programkomiteen for den videre behandling av programmet fram 
mot årsmøtet: 
1. Bodhild Fjelltveit (leder), styret 
2. Erling Aas-Eng, styret 
3. Anders Felde, fylkesleder i Sogn og Fjordane 
4. Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold 
5. Svein Olav Thomassen, fylkesleder i Troms 
6. Mina Mjærum Johansen, organisasjonssjef i Østfold 
 
De ulike elementene i behandlingsplanen fram mot årsmøte er som følger: 
 

24. juni Styret Styret innstiller programforslag for årsmøtet.  
 

2. juli Sekretariatet Styrets forslag sendes årsmøtets medlemmer og 
fylkeslaga, sammen med beskrivelse av videre 
saksbehandling. 

20. aug. Årsmøtets 
medlemmer 

Frist for å sende inn endringsforslag til 
programforslaget, som ønskes gjort kjent for 
årsmøtets medlemmer før årsmøtet. 

7. sept. Programkomiteen Innkomne endringsforslag systematisert og med 
innstilling, sendes til årsmøtets medlemmer. 

Medio  
sept. 

Fylkeslaga Utsendingsmøte (Ønskelig i dette tidsrommet). 
 

30. sept. 
– 1. okt. 

Årsmøtet Behandling og vedtak i årsmøtet. 
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Den delen av saksbehandlinga som skjer forut for årsmøtet er å anse som et tillegg til den 
ordinære behandlinga på årsmøtet, og avgrenser ikke årsmøtets vedtektsfesta muligheter til å 
kunne behandle endringsforslag i møtet.  
 
Det vil også bli vurdert å belyse enkelte av temaene spesielt i årsmøtet. 
 
Eventuelle endringsforslag sendes inn pr e-post til npp@bondelaget.no 
Internt i Bondelagets arkivsystem legges forslag inn på sak:  
20/00563  Næringspolitisk program 2020-2024 – forslag og endringer til årsmøtet 
 
 
Om presentasjon og bruk av programmet 
Det næringspolitiske programmet skal stake ut kursen for organisasjonen de neste fire åra. 
 
Programmet skal være grunnlaget for den retningen Norges Bondelag mener norsk landbruk skal 
bevege seg i. Det skal gi føringer for de vurderinger og beslutninger som organisasjonen må ta i de 
kommende åra.  
 
I programmet er tatt inn tema og problemstillinger som styret mener er og vil bli aktuelle for våre 
medlemmer og landbruket. Det er både landbruksinterne tema, og saker som er viktige som følge 
av krav og forventninger samfunnet for øvrig har til oss. Ikke alle tema som er viktige for bonden 
er tatt med i programmet, og en har begrenset detaljeringsgraden. En har forsøkt å ikke gjenta mål 
og tiltak fra andre gjeldende planer, men lagt vekt på at næringspolitisk program harmonerer med 
andre planer, som for eksempel Landbrukets klimaplan.  
 
I arbeidet har det vært et mål at dokumentet så tydelig som mulig skal angi en retning, noe som 
har gitt et tilhørende mål om at dokumentet ikke skal bli for omfattende. Det er prioritert å sette 
mål og tiltak for organisasjonen og så skrive ut dem. Dokumentet er ikke uttømmende, men ved 
ikke å være for omfangsrikt, håper styret at det lettere kan gi oversikt og skape sammenheng. 
Mål og tiltak er for oversiktens skyld også satt opp i tabellform, se eget vedlegg. 
 
Det næringspolitiske programmet skal være førende for hele organisasjonen de kommende åra, og 
i like stor grad brukes av folk utenfor organisasjonen til å kunne se hva som er viktig for 
Bondelaget. Derfor er det forsøkt å skrive teksten i en lettfattelig form, men for å klare å være 
presise, er mer interne uttrykk brukt noen ganger.  
 
 
God sommer og lykke til med årsmøteforberedelsene! 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 

Sigrid Hjørnegård Amund Johnsrud 
  

 
 
 
Vedlegg: Forslag til næringspolitisk program for Norges Bondelag 2020 – 2024  

(19/00420-94) 
 

Tabell med mål og tiltak i programmet (19/00420-94) 
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