
 

1 

 

Østfold Bondelag (intern)   
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 01.02.2021  20/00699-8 

Utarbeidet av    

Mina Mjærum Johansen    
Til Kopi til 
                  

 

Sak 8 Innkomne saker – A. Intensjonsvedtak for Viken Bondelag 

 
 
Forslag til vedtak 
Fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag behandla intensjonsvedtak for Viken Bondelag den 18. mars 
2021. Fylkesårsmøtet gjorde følgende vedtak: 
 

1. Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag slår seg sammen til Viken 
Bondelag. Dette som følge av årsmøtevedtaket i Norges Bondelag 2019 om at fylkeslagene 
i Norges Bondelag skal være de samme som de nye fylkene. Sammenslåingen skjer i tråd 
med Norges Bondelags lover (paragraf 4). 
 

2. En sammenslutning til Viken Bondelag forutsetter at Viken fylkeskommune vil fortsette å 
bestå og at sammenslåingen av de tre fylkene til en fylkeskommune ikke blir vedtatt 
reversert. Lokallagene skal i henhold til Norges Bondelags lover slutte seg sammen til et 
fylkeslag. Et fylkeslag i Norges Bondelag vil dermed til enhver tid ha samme geografiske 
nedslagsfelt som fylkeskommunen.  

 
3. Akershus, Buskerud og Østfold Bondelag vil ha følgende sammensetning av styret i det 

nye Viken Bondelag: 
a. Antall styremedlemmer – 9 (inkludert leder) 
b. Antall nestledere – 2 
c. Det velges tre varamedlemmer i nummerorden og første varamedlem er fast 

møtende representant i styret. 
d. NBU og NBK velger hver for seg et medlem med personlig varamedlem til det nye 

fylkesstyret. Det skal velges et medlem som velges fra det geografiske fylket Viken 
slik at disse to organisasjonene er representert med 1 – ett – medlem hver i styret 
i et nytt Viken Bondelag. 

 
4. Det nye Viken Bondelag gis fullmakt til å vurdere formålstjenlig regioninndeling ved ulike 

arrangementer, fadderordninger, oppfølging etc.  
 

5. Valg av ny valgnemnd 
Valgnemnda må forberede valgene til nytt styre, men det er det konstituerende årsmøtet 
som velger.  Årsmøtene i fylkeslagene 2021 skal velge: 

• Medlemmer til felles valgnemnd for 2021-2022 som skal forberede valget til 
konstituerende årsmøte i 2022 

• Fylkesvise valgnemnder (om Viken fylkeskommune skulle bli oppløst) 
 

6. Konstituerende årsmøte for Viken Bondelag avholdes innen 01.04.2022.  
Det konstituerende årsmøte skal: 

• Vedta budsjett og fastsette godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget utover 
eventuell fast godtgjøring fastsatt i Norges Bondelags årsmøte 

• Vedta arbeidsplan 
• Velge fylkesstyre og varamedlemmer 
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• Velge årsmøteutsendinger og vararepresentanter for disse 

• Velge personlige varamedlemmer til representantskapet i Norges Bondelag 
• Velge ordfører og varaordfører til neste årsmøte 
• Velge ny valgnemnd, og leder av denne 

 
 
 
Bakgrunn 
De tre fylkesstyrene i Viken satte i juni 2020 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til 

intensjonsvedtak. Denne arbeidsgruppa har bestått av arbeidsutvalgene i de tre fylkene, dvs. fylkesleder, 

nestleder og organisasjonssjef. Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2020. 

 

Østfold Bondelag sendte forslaget på høring til lokallagene 6. oktober 2020. Høringsfristen blei satt til 10. 

november 2020, men seinere forlenget til den 29. Saken blei også løftet på ledermøtet den 20. november. 

 

Det kom inn 13 høringssvar fra følgende lokallag; Hvaler Bondelag, Borge Bondelag, Rolvsøy Bondelag, 

Onsøy Bondelag, Rygge Bondelag, Sarpsborg Bondelag, Rakkestad og Degernes Bondelag, Eidsberg 

Bondelag, Aremark Bondelag, Askim Bondelag, Skiptvet Bondelag, Torsnes Bondelag og Berg Bondelag. 

 

Styret i Østfold Bondelag behandlet saken på sitt styremøte 10. desember 2020. Den 14. januar 2021 

vedtok de tre fylkesstyrene sin endelige innstilling til årsmøtet i saken, som er likelydende med forslag til 

vedtak i dette dokumentet. 


