REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET
- NORDNORSK LANDBRUKSRÅD 20.06.18
Tilstede: Leder Grete-Liv Olaussen, nestleder Anders Johansen -TINE, Wenche Kristiansen-FK, Ståle Nordmo –
Nordland Bondelag. På telefon: Astrid Tove Olsen
Leder Grete-Liv Olaussen orienterte om deltakelse i arbeidsutvalget, og refererte fra miniseminaret 19.06.18.

Sak 1: Instruks og budsjett - orientering
Leder gjennomgikk instruksene fra Norsk Landbrukssamvirke som kan sees nedenfor. Ansatte i organisasjonene
skal være kontaktpersoner for sekretariat, og ha ansvaret for tillitsvalgte i egen organisasjon. I instruksen står
det nevnt at årssamlingen har muligheter for å utvide arbeidsutvalget med representanter fra andre
organisasjoner, og Nordnorsk Landbruksråd utreder til neste årssamling om det er aktuelt. Landbruksrådet skal
fremme felles interesser for landbruket i hele regionen, og der må vi bli flinkere til fremme det som er viktig for
Nord-Norge. Vi har Arktisk landbruk, som begrep, felles for landbruket i nord. Dette bør vi fremme i langt større
grad, og vise til utredningsarbeid fra Nibio i denne sammenheng. Særinteresser for landsdelen må fremmes i
landbruksrådet, og vi må bli flinkere til å påvirke der beslutningene tas.
Budsjettbevilgninger er beskrevet under punktet økonomi.

RETNINGSLINJER FOR REGIONALE LANDBRUKSRÅD
Vedtatt i NLs styre 15.12.17

FORMÅLET
Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å fremme landbrukets
felles interesser i regionen.
Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på
regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring
og bruk av regionale virkemidler.

OPPGAVER
Nærmere konkretisering og prioritering av oppgaver skal skje i arbeidsutvalg og årssamling. NLs styre kan i
forbindelse bevilgning peke på saker som en ønsker at skal gis prioritet det kommende året.

DELTAKERE
Deltakerne i Landbruksrådet er bøndenes organisasjoner; i utgangspunktet medlemsorganisasjonene i Norsk
Landbrukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruksrådet kan samarbeide med andre aktører i regionen, men kan ikke forplikte de deltakende
organisasjoner økonomisk eller juridisk.

ORGANISERING
OPPNEVNING
NLs medlemsorganisasjoner oppnevner sine tillitsvalgte i den aktuelle regionen som representanter til de
respektive landbruksråd. Disse representantene skal også oppnevnes eller velges i Landbruksrådets
arbeidsutvalg. De utpeker også en ansatt som skal møte i årssamlingen og for øvrig være organisasjonens
kontaktperson for Landbruksrådets sekretariat. Oppnevning skjer snarest mulig etter avholdte årsmøter i
medlemsorganisasjonene, og meldes til landbruksrådenes sekretariat senest 1. september.
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar med en tillitsvalgt og en ansatt fra de respektive
fylkeslag i regionen.
ARBEIDSUTVALG
Landbruksrådet skal ha et arbeidsutvalg som minimum består av representanter fra






TINE SA
Nortura SA
Felleskjøpet Agri SA eller Felleskjøpet Rogaland Agder SA
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Årssamlingen kan beslutte å utvide arbeidsutvalget med representanter for flere organisasjoner.
Årssamlingen velger leder og nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.
Arbeidsutvalget skal løpende følge opp aktivitet og økonomi, og fremme forslag til arbeidsplan for
årssamlingen.

ÅRSSAMLING
Landbruksrådet skal avholde en årssamling for alle deltakerne innen 1. november.
Ved valg og øvrige avstemminger har hver møtende organisasjon 1 stemme.
Leder i Arbeidsutvalgets er møteleder i rådsmøtet.
Årssamlingen skal behandle






Rapport om virksomhet og økonomi
Arbeidsplan og budsjett for kommende år etter forslag fra arbeidsutvalget
Aktuelle saker fra arbeidsutvalget
Valg til eventuelt utvidet arbeidsutvalg
Valg av leder og nestleder

Årssamlingen kan utpeke en valgkomite til å forberede neste års valg dersom en finner dette hensiktsmessig.
Ut over den obligatoriske årssamlingen kan arbeidsutvalget innkalle alle deltakerne i Landbruksrådet til møte
ved behov. Det skal da i innkallingen angis hvilke saker som skal behandles.

ØKONOMI OG REGNSKAP
FINANSIERING
Det stilles sekretariat for landbruksrådet til disposisjon fra ett av Norges Bondelags fylkeskontorer i regionen.
Finansieringen av dette skjer sentralt i hht avtale mellom NB og NL.
Aktivitetsmidler stilles til disposisjon for landbruksrådet fra landbrukssamvirket v/NL. Den økonomiske rammen
for samvirkeforetakenes bidrag det regionale samarbeidet og fordeling av aktivitetsmidler til Landbruksrådene
for neste år fastsettes i NLs årsmøte i mai.
Kostnader og eventuell godtgjøring for deltakelse i Landbruksrådets aktivitet dekkes fra de deltakende
organisasjoner.
BILAGSHÅNDTERING OG REGNSKAP
Tildelte aktivitetsmidler står på øremerket konto i Norsk Landbrukssamvirke. Landbruksrådet håndterer sin
økonomiske aktivitet gjennom NLs dokumenthåndterings- og regnskapssystem innenfor tildelt ramme. Det er
ikke forutsatt at Landbruksrådet skal bygge opp vesentlig kapital på sin konto, men ved behov kan ubrukte
midler kan overføres neste år.
I den grad landbruksrådet har et begrunnet behov for fortsatt å ha økonomihåndtering innen en selvstendig
juridisk enhet, kan tildelte aktivitetsmidler tas ut som et samlet tilskudd. Det skal da framlegges regnskap
senest 15.februar det etterfølgende år.
Regnskapet for det det regionale arbeidet samlet, vedtas formelt av NLs styre og årsmøte.

Økonomi
Det bevilges samlet kr 4.200.000 til regionalt arbeid i 2019.
Bevilgningen faktureres fra NLS til medlemsorganisasjonene etter NLs ordinære fordelingsfølgende nøkkel,
korrigert for at Norges Skogeierforbund ikke deltar. Dette gir slik fordeling:

Fordeling
2019
%

Fordeling

Fordeling

ex skog 2019

4,2 mill

%

kroner

TINE SA

29,61

30,28

1271595

NORTURA SA

30,97

31,67

1330000

Norske Felleskjøp SA

20,45

20,91

878221

Felleskjøpet Rogaland Agder

4,02

4,11

172638

Norges Skogeierforbund

2,2

-

Gartnerhallen SA

1,5

1,53

64417

Norges Pelsdyralslag

1

1,02

42945

HOFF SA

1

1,02

42945

Honningcentralen SA

1

1,02

42945

Geno SA

1

1,02

42945

Norsvin SA

1

1,02

42945

TYR

0,5

0,51

21472

Sau og Geit

0,5

0,51

21472

Norsk Landbruksrådgiving

1

1,02

42945

Norske Landbrukstjenester

0,5

0,51

21472

Landkreditt SA

1,75

1,79

75153

2

2,04

85890

100,00

4200000

Gjensidige Forsikring

100

0

Av den samlede rammen bevilges
 kr 250.000,- til økonomisk, organisatorisk og faglig oppfølging i Norsk Landbrukssamvirke
Servicekontor.
 kr 1.700.000,- til Norges Bondelag for sekretariathold og deltakelse i det regionale
samarbeidet.
 kr. 400.000,- til Norsk Bonde- og Småbrukarlag til deltakelse i det regionale samarbeidet
 kr. 1.850.000,- til aktivitet i de regionale landbruksrådene

Aktivitetsmidlene i Landbruksrådene skal fordeles med 50% likt på de 7 landbruksrådene og 50% i forhold til
antall bønder i regionen. Fordelingen på de enkelte landbruksråd for 2019 blir da:

Aktivitetsmidler 19
Øst

340593

Innlandet

307168

Agder

172211

Rogaland

226299

Hordaland og Sogn og Fjordane

268956

Landbruksråd Midt-Norge

326091

Nordnorsk Landbruksråd

208682

Sak 2: Møtedatoer og arrangementer






- Utviklingsverksted på Tjøtta (oktober er aktuelt)
- Hurtigruteseminar 19. og 20. november (nærmere info kommer)
- Rekrutteringskonferanse i uke 49 (prøver på Alta som sted for arrangement)
- Rådsmøte 5.-6. februar
- Valgkomitè-møte Tromsø 12. september

Vedtak:
Dette er datoer som er satt som utgangspunkt, så må vi få sjekket alle kalendere, før vi fastsetter endelige
arrangementsdatoer.

Sak 3: Rekrutteringskonferanse 2018
Nordnorsk Landbruksråd har vedtatt å arrangere en Arktisk rekrutteringskonferanse, og den er beskrevet slik i
søknad om midler:
Arktisk rekrutteringskonferanse vil bli en videreføring/videreutvikling av tidligere gjennomførte konferanser som
«Arktisk Landbruksting» og «Kvinnekonferanse». Det var ønskelig fra den mannlige delen av landbruket å delta
på «Kvinnekonferansen» og det er derfor ønskelig å åpne for begge kjønn, og dreie fokuset mot de som er nye i
næringa.
Det er også ønskelig å kunne inkludere allerede eksisterende arrangementer, litt avhengig av hvilket tidspunkt
som velges. Men både regionmøtene i Bondelaget og Tenkeloftet til Nordnorsk Landbruksråd er aktuelle
arrangement å knytte seg til.
Eksakte tema er ikke fastsatt, men det skal være både faglige og politiske foredrag, samt et opplegg for
skolering av nye tillitsvalgte.
Det er ønskelig å benytte rutinerte samvirke/faglagsledere som innledere for å inspirere og inkludere nye
tillitsvalgte. Fagdelen skal ha forelesere fra «øverste hylle». Og politisk er det ønskelig med profilerte politikere.
I tillegg skal konferansen legge til rette for nettverksbygging og sosialt fellesskap for deltakerne, ved blant
annet å ha gode pauser og en hyggelig middag.
Vedtak:
Tove Berre er satt opp som prosjektleder i våre søknader om midler til fylkeskommunene, og dette
samarbeidet er ønskelig å fortsette med. Studieforbundet Nordenfjeldske som er hennes arbeidsgiver er
vedtatt avviklet fra årsskiftet. Nordnorsk Landbruksråd vedtar derfor å hyre inn Tove Berre som privat
prosjektleder for å gjennomføre konferansen dersom vi får finansiering til dette.
Det er ønskelig å arrangere konferansen i Alta i uke 49, med fokus på det å være tillitsvalgt. Det er ønskelig med
noen unge, inspirerende mennesker fra sentrale styrer som kan stå i programmet. Prosjektleder sammen med
arbeidsutvalg jobber videre med programmet.

Møte hevet 12.00

