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Årsmøtesak 13e: Tilskudd til lokallag (Lunde og Flåbygd Bondelag) 

 
Saksutredning 
 
Saken er fremmet av Lunde og Flåbygd Bondelag innen fristen for innkomne saker til årsmøtet. 
 
Ordlyden i forslaget: 
 
Tilskudd til lokallag 
I en presset hverdag er det krevende å prioritere lokallagsarbeid, da dette i stor grad går utover 
arbeidet hjemme på gården. Et gårdsarbeid som da enten blir forsømt, eller som må utføres av 
innleid personell. Dette går utover måloppnåelsen lokallagene ønsker å oppnå. 
 
Forslag til vedtak:  
Møteaktivitet i regi av Norges Bondelag og Vestfold og Telemark Bondelag for lokallagenes 
tillitsvalgte skal kompenseres fullt ut med sentrale midler. Disse midlene bør tas fra det 
organisatoriske lønnsbudsjettet til Norges Bondelag gjennom en gradvis nedskalering av antall 
ansatte. 
 
Fylkesstyrets vurdering 
 
Bakgrunn om lokallagas økonomi: 
Lokallaga er grunnfjellet i Norges Bondelag, og godt fungerende lokallag er et mål for Norges 
Bondelag. Lokallagas rolle og økonomi har vært til utredning i flere prosesser. 
 
Et viktig prinsipp er at lokallaga er selvstendige og har ansvar for egen økonomi. Lokallaga får i 
dag refundert kontingent fra Norges Bondelag etter følgende satser: 

• Grunnbeløp på kr 1 000,- til lokallagene  
• Kr 26,- pr. betalende medlem er kr 26,-  
• 5 % av innbetalt kontingent 

Lokallaga får dermed inntekter i forhold til medlemstall og organisasjonsgrad blant bøndene.  
For mange lokallag er dette eneste inntektskilde. Andre lokallag har «gamle penger» i form av 
fond eller egne hus de har leieinntekter på. Mange lokallag har inntekter fra salg på utadrettede 
aktiviteter eller for eksempel innsamling av metall. 
 

Fylkesstyrets innstilling: 
 
Vestfold og Telemark Bondelag ønsker seg godt fungerende og aktive lokallag. Styret bevilger 
aktive lokallagsmidler som skal jevne ut økonomien mellom store og små, aktive og passive 
lag. Dårlig økonomi bør ikke hindre god aktivitet i lokallaga. Lokallag som opplever dette 
oppfordres til å søke om aktive lokallagsmidler.  
 
Lokallag som mener at daggodtgjørelse er avgjørende for deltagelse på fylkesårsmøtet og 
ledermøtet bør vurdere å innføre dette. 
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Lokallaga utvikler seg veldig ulikt. Generelt kan vi si at store lokallag med lite aktivitet har store 
midler stående i banken, mens små lokallag med mye aktivitet kan ha det trangere økonomisk. 
For å rette på dette har Norges Bondelag innført aktive lokallagsmidler som administreres av 
fylket. Denne potten har økt betraktelig de siste åra. 
 
Å gi økt tilskudd til alle lokallag, uavhengig av aktivitet, vil være en svært lite treffsikker bruk av 
medlemskontingent. 
 
Lokallagas egne aktiviteter, som medlemsmøter, bedriftsbesøk, bondepub m.m. er aktiviteter som 
både faglige og sosiale. Disse vil nok også i framtida være avhengig av dugnad i lokallaget. Møter 
der tillitsvalgte representere lokallaget på møter i kommunen eller i fylkeslaget (årsmøtet, 
ledermøtet) er ofte på dagtid og fører med seg utgifter eller tapt inntekt for den som deltar. Mange 
lokallag tar høyde for dette og utbetaler lokallagsleder en fast godtgjørelse eller en dagsats for de 
viktigste møtene på dagtid.  
 
Aktive lokallagsmidler i Vestfold og Telemark 
Styret vedtar hvordan aktive lokallagsmidler skal fordeles. Dette gjøres på en måte som er enkel 
for lokallaga, samtidig som vi vil premiere de lokallaga som har aktivitet. Derfor gis det faste 
satser for medlemsmøter m.m. slik at lokallaga bare melder ifra om hva de har gjort. Lokallaga 
kan også søke om midler til andre aktiviteter. Det tas også hensyn til lokallagets totale økonomi.  
 
I de to siste åra har det vært lite lokal aktivitet, og fylket har ikke brukt opp midlene. Styret har 
vedtatt at lokallag automatisk skal få et beløp pr. deltager på fylkesårsmøtet, og fylket vil bruke ca. 
100 000 kr år dette pr år. Styret håper også at det blir mer aktivitet i lokallaga når samfunnet er 
gjenåpnet, slik at midlene brukes opp.  
 
Aktive lokallagsmidler kan også brukes til fellestiltak som motiverer til lokal aktivitet, som kurs og 
turer for lokallaga. 
 
Til Lunde og Flåbygd sitt forslag til vedtak 
Vi oppfatter at forslaget gjelder møter som fylkeslaget innkaller til og forventer at lokallagsledere 
skal delta på, som årsmøtet, ledermøtet og møter om aksjonsberedskap. Lunde og Flåbygd 
Bondelag ønsker at Norges Bondelag skal dekke møtegodtgjørelse for disse møtene.  
 
Som forklart over er lokallaga veldig ulike og prioriterer ulikt. Mange lokallag har årsmøtevedtak 
om godtgjørelse til den som deltar på årsmøte, ledermøte og andre dagsmøter.   
 
Spørsmålet om Norges Bondelag kan betale dette direkte har dukket opp ved jevne mellomrom. 
Innberetning av lønn, og spesielt kjøregodtgjørelse, er strengt. Hittil har vurderingene vært at det 
er best kontroll og minst arbeid ved at lokallaga ordner dette selv. Dagens ordning gir også 
lokallag frihet til å bruke midlene slik de selv ønsker. 
 


