Landbrukets
Utredningskontor

Medlemsundersøkelse
•

1

Norges Bondelag

Bjørn Strøm
Odd Lutnæs
Odd Gunnar Mosen

Rapport 1 - 1998
~LANDBRUKS

<y SAMVIRKET

ONORGES
T/jfBONDELAG

Forord
Norges Bondelag er nå inne i omfattende organisasjonsprosess som
har til hensikt å forme organisasjonen på en slik måte at medlemmens
behov og ønsker blir imøtekommet i størst mulig grad. I den
forbindelse ønsker ledelsen i Norges Bondelag å kartlegge sine
medlemmers ønsker og holdninger overfor deres egen
interesseorganisasjon. Dette har blitt gjort med en landsomfattende
medlemsundersøkelse som presenteres i denne rapporten.
Det ble satt ned en egen sekretariatsgruppe i Norges Bondelag som
bisto i arbeidet med å utarbeide problemstillinger og utarbeidelse av
spørreskjemaet. Denne gruppen bestod av Harald Velsand, Dagfinn
Sundsbø, Nils Rønningen, Anders Huus og Stine Mølstad.
Produsentregisteret IS har utført registreringsarbeidet av data i
forbindelse med spørreundersøkelsen. Likefullt er det Landbrukets
Utredningskontor som er faglig ansvarlig for de beregninger,
vurderinger og konklusjoner som har blitt foretatt i denne rapporten.
Arbeidet har blitt utført av utredningssjef Bjørn Strøm, 1. konsulent
Odd Lutnæs og konsulent Odd Gunnar Mosen ved Landbrukets
Utredningskontor.
Vi takker Norges Bondelag for et interessant oppdrag.
Oslo, april 1998.
Bjørn Strøm
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LITTERATUR

VEDLEGG: Spørreskjema til bondelagsmedlemmene
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Innledning

Ved inngangen til 1998 hadde Norges Bondelag 63 323 medlemmer,
og i januar mottok 4002 av disse et spørreskjema med en rekke
spørsmål om medlemmenes forhold til Bondelaget. I denne rapporten
blir resultatene fra denne medlemsundersøkelsen presentert.
Medlemsundersøkelsen inngår som en del av fase 1 i Norges
Bondelags organisasjonsprosess, en prosess som er satt i gang for å
gjennomgå hele organisasjonen. I denne fasen skal det blant annet
arbeides med å avdekke forventninger til Bondelaget i de ulike
organisasjonsledd, medlemsgrupper og hos andre, samt prioritering av
arbeidsoppgaver (Velsand 1997). Målet med organisasjonsprosessen
er at Bondelaget skal bli en tydeligere og mer slagkraftig organisasjon.
Målet med medlemsundersøkelsen er derfor å framskaffe opplysninger
om medlemmenes holdninger til Bondelaget som et bidrag til
utviklingen av organisasjonen. Oppmerksomheten er rettet mot
spørsmål som går på hvordan medlemmene opplever organisasjonen i
forhold til organisering, ressursbruk og prioritering av saker. Videre er
det sentralt å informasjon om deres medlemskap; i hvilken grad de
er aktive i Bondelaget og eventuelt om de kan tenke seg å ta på seg
verv i organisasjonen. I den sammenhengen er det også viktig å se
medlemmenes forventinger til deres framtid i næringen og deres
forventinger til framtidas Bondelag. Det er imidlertid viktig å
presisere at medlemsundersøkelser som denne ikke kan erstatte vanlig
organisatorisk arbeid som beslutningsgrunnlag. Resultatene fra denne
undersøkelsen er derfor mer å forstå som et supplement til interne
prosesser i organisasjonen. Fokuset er derfor rettet mot medlemmenes
opplevelse av organisasjonen, og ikke en etterprøving av de politiske
veivalg som er gjort i enkeltsaker. Skjematisk kan forholdet medlem
og organisasjon framstilles som i figur 1.1 på neste side.
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Lokallagene

Skisse over medlemmenes relasjoner til
Norges Bondelag.

Norges Bondelag sine medlemmer

"Som medlemmer i Norges Bondelag kan opptas personer som har sitt
yrke i landbruket, og andre som ønsker å støtte Norges Bondelags
arbeid' (Lover, Norges Bondelag §3a). Medlemskapet i Norges
Bondelag er direkte og personlig, og medlemmene er organisert i
lokal- og fylkeslag.
Norges Bondelag har vel 63 000 medlemmer. Av tabell 1.1 på neste
side ser vi at 25 prosent av medlemmene er kvinner, og at det er i de
aller yngste og i de eldste alderskategoriene det er færrest kvinner.
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Kjønns- og aldersfordelingen blant Bondelagets
medlemmer.

Alder
Ikke oppgitt alder

n

Menn

Kvinner

118

59,3 %

21,2 %

Ikke
oppgitt
19,5 %

Under 25

410

80,2 %

19,5 %

0,2 %

25-29 år

l 995

75,0 %

25,0 %

30-34 år

4 581

71 ,9 %

28,1 %

-

35-39 år

6 884

70,l %

29,8 %

0,1 %

40-44 år

8 519

70,6 %

29,3 %

45-49 år

9 064

71,4 %

28 ,6 %

-

50-54 år

9 234

70,4 %

29,6%

0,1 %

55-59 år

7 177

74,4%

25,6%

-

60-67 år

7 540

82,0 %

18,0 %

-

Over 67

7 539

90,5 %

9,0%

0,4%

Totalt

63 061

75,1 %

24,8 %

0,1 %

Gjennomsnittsalderen til Bondelagets medlemmer er vel 50 år. Det er
mennene som drar opp aldersgjennomsnittet, for mens kvinnenes
aldersgjennomsnitt ligger på 4 7,4 år er gjennomsnittsalderen til
mennene 51,5 år. 15 prosent av medlemmene er innenfor
alderskategorien 50-54 år. Med en så høy gjennomsnittsalder på
Bondelagets medlemmer blir et av spørsmålene i analysen hvordan økt
alder slår ut med hensyn til å delta aktivt i organisasjonen. I tabell 1.2
på neste side går den geografiske fordelingen av Bondelagets
medlemmer fram.
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Bondelaget medlemmer fordelt på bostedsfylke
(N=63 063).

Fylke
Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust Agder
Vest Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre- og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt

n
4 320
4444
4 868
5 489
3 768
3 241
l 944
925
l 508
5 933
3 637
4 389
3 957
4 522
5 520
3 166
1 154
278
63 063

Prosent
6,9%
7,0%
7,7%
8,7%
6,0%
5,1 %
3,1 %
1,5 %
2,4 %
9,4%
5,8 %
7,0%
6,3 %
7,2%
8,8%
5,0%
1,8 %
0,4%
100

Kvinneandel
26,2 %
25,3 %
25,7 %
25,9%
24,3 %
21,4%
19,1 %
18,8 %
19,2 %
26,2%
21,2 %
24,3 %
23,6%
23,8 %
27,9%
28,4%
29,8%
29,1 %
24,8%

Rogaland og Nord-Trøndelag framstår som de to fylkene hvor
Bondelaget har flest medlemmer. Interessant er det også å se at
kvinneandelen er høyest i de nordligste fylkene, mens Agderfylkene
og Telemark har under 20 prosent kvinnelige medlemmer.
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Medlemsundersøkelsen metode og kriterier

I dette kapitlet skal vi kort gå inn på fordeler og ulemper ved valgt
metode, og gi en nærmere beskrivelse av gjennomføringen av
undersøkelsen.

2.1

Kort om valgt metode

I denne medlemsundersøkelsen valgte vi å benytte spørreskjemaer til å
hente inn opplysninger. Styrken ved en slik innsamlingsmetode ligger
i at en f'ar stilt respondentene (her medlemmene) overfor de samme
stimuli, det vil si at vi ikke påvirker dem forskjellig. I tillegg er det en
mindre ressurskrevende innsamlingsmetode enn f.eks. personlige
intervju. En svakhet ved denne typen undersøkelser er at en ikke har
så god mulighet til å korrigere eventuelle misforståelser av
spørsmålsformuleringer. Dessuten er det en fare i at mange av ulike
grunner ikke svarer på undersøkelsen. I den forbindelse blir det derfor
viktig å teste ut spørsmålene på forhånd og å oppfordre medlemmene
til å svare.
Enhver undersøkelse er belemret med en viss usikkerhet, og det er
vanlig å operere med 5 prosent signifikansnivå. Det betyr at vi vil ta
feil en av 20 ganger når vi påstår at det riktige tallet for hele
medlemsmassen ligger innenfor feilmarginen til vårt utvalg. Størrelsen
på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse og svarfordelingen. Jo
større utvalg og jo mer homogent utvalget er desto mindre feilmargin
behøver en å operere med. Med et utvalg på vel 1 500 respondenter vil
feilmarginen variere fra 1,5 prosentpoeng ved 10/90 fordeling til 2,5
prosentpoeng ved en 50150 svarfordeling.
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Til statistiske beregninger har vi i denne rapporten benyttet
kjikvadrattesten (X 2). Denne testen blir benyttet for å teste en
nullhypotese om at det ikke er sammenheng mellom to variabler
(Hellevik 1991 ). Disse testene er blitt utført i statistikkprogrammet
SPSS med et signifikansnivå på fem prosent (p<0,05). Det er da
mindre enn fem prosent sannsynlighet for å påstå sammenheng når det
ikke er det. Alle p-verdier som er mindre enn 0,05 vil dermed bli
klassifisert som signifikante sammenhenger.
I tabellene og figurene i denne rapporten opereres det ofte med
prosenttall. I og med at prosentueringsgrunnlaget varierer noe, har vi
også valgt å presiserere antall svar som ligger til grunn for de enkelte
tall, og disse står i tabellene og figurene som N-verdier.

2.2

Kriterier for utvalget til
medlemsundersøkelsen

Til Bondelagets medlemsregister ble det satt opp følgende kriterier for
utvelgelse av hvilke medlemmer som skulle komme med i
undersøkelsen:

• Det totale utvalget skulle være på 4000 medlemmer.

•
•

•

•

Bakgrunnen for å kontakte så mange var at vi ønsket å sikre
oss at vi fikk nok kvinnelige medlemmer i det endelige
utvalget, og at vi sikret oss minimum 1 500 svar.
Minimum 25 prosent kvinner i utvalget.
Regional (fylkesmessig) inndeling, proporsjonalt med
medlemsmassens lokalisering. Det vil si sammenfallende med
den regionale fordelingen som er presentert i tabell 1.2 på side
fire.
Det ble videre bedt om at medlemmene i lokallaget Aker-Oslo
ble ekskludert fra dette utvalget. Dette på grunn av den
spesielle medlemssammensetningen i dette lokallaget.
Medlemmer over 65 år skulle heller ikke gå inn i utvalget.
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I tabell 2.1 vises utvalget, fordelt på kjønn og geografisk fordeling.
Tabell 2.1.

Utvalget - fordelt på kjønn og geografi

Fylke
Utlandet
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-A2der
Ro2aland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndela2
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt

LU-rapport 111998

n

Prosent

Menn

Kvinner

3
261
255
12
300
344
238
200
117
57
93
395
232
275
258
288
364
212
79
19
4 002

0,1 %
6,5 %
6,4 %
0,3 %
7,5 %
8,6%
5,9%
5,0%
2,9%
1,4 %
2,3 %
9,9%
5,8 %
6,9 %
6,4%
7,2%
9,1 %
5,3 %
2,0%
0,5 %
100%

2
191
192
8
223
254
179
158
91
47
73
292
180
208
198
219
267
150
58
14
3 004

1
70
63
4
77
90
59
42
26
10
20
103
52
67
60
69
97
62
21
5
998

Andel
kvinner
33,3 %
26,8 %
24,7%
33,3 %
25,7 %
26,6%
24,8 %
21,0 %
22,2%
17,5 %
21,5 %
26,1 %
22,4%
24,4%
23,3 %
24,0%
26,6%
29,2%
26,6%
26,3 %
24,9 %
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Gjennomføringen av
medlemsundersøkelsen

Spørreskjemaene ble sendt ut til medlemmene i den andre og tredje
uka av januar 1998, og svarfristen ble satt til 1. februar. Under
utsendelsen mottok 78 medlemmer ved en feil mer enn ett skjema,
men alle som var trekt ut til å være med i undersøkelsen har ratt
skjema. Fire skjemaer ble returnert på grunn av ukjent adresse eller på
grunn av at medlemmet hadde gått bort, og tre var ikke lenger
medlemmer av Bondelaget. Det betyr at det reelle utvalget ble på 3997
medlemmer.
Ved svarfristens utløp hadde 1049, eller 26 prosent, svart. Purring ble
sendt ut i den andre uka av februar og ved utløpet av første uka i mars
hadde 1507, det vil si 38 prosent, svart. Parallelt med utsendelse av
skjemaene var det flere oppslag i Bondebladet med oppfordring til
medlemmene om å svare på spørreskjemaet 1• I kapittel tre blir utvalget
nærmere presentert.

1 Bondebladet

den 14.1.98 og den 21.1.98.
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Nærmere om hvilke medlemmer som

har svart
I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot om denne undersøkelsen
· fanger opp et tverrsnitt av Bondelagets medlemmer. Det vil si at vi
sammenholder opplysningene om utvalget med det vi vet om den
totale medlemsmassen, slik det er presentert i innledningskapitlet.

3.1

Utvalget med hensyn til representativitet

Med ordet "utvalget" vil vi i fortsettelsen av denne rapporten forstå de
1507 medlemmene som svarte på denne undersøkelsen. I
innledningskapitlet så vi at 25 prosent av Bondelagets medlemmer er
kvinner, mens 20 prosent av de som har svart på denne undersøkelsen
er kvinner. Dette betyr at kvinnene er noe underrepresentert i
materialet.
I denne undersøkelsen har vi kontaktet medlemmer som er 65 år og
yngre. Gjennomsnittsalderen blant disse medlemmene i Bondelaget er
4 7 år, mens gjennomsnittsalderen til de som har svart på denne
undersøkelsen er 46 år. I tabellen under framgår aldersfordelingen til
utvalget fordelt på fire alderskategorier.

Tabell 3.1

Aldersfordelingen til utvalget fordelt på fire
alderskategorier (N=l492).

Alderskategori

Prosent

Yngre enn 40 år
40-49 år
50-59 år
60 år og eldre
Total

28,5 %
30,8 %
31,7 %
9,0%
100 %

I tabell 3.2 på neste side har vi satt opp en tabell med geografisk
fordeling for de som har svart på denne undersøkelsen, der andre
kolonne viser andelen av utvalget som bor i de respektive fylker.
Tredje kolonne er tatt fra tabell 1.2 og viser den geografiske
LU-rapport 111998
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fordelingen av hele medlemsmassen i Bondelaget. Siste kolonne i
tabellen viser avviket (skjevhetene) mellom undersøkelsens utvalg og
den samlede medlemsmassen i Bondelaget.

Tabell 3.2

Geografisk fordeling av medlemmene i Bondelaget

Fylke
Østfold
Akershus
Hedmark
Oooland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust Ai?der
Vest A2der
Roe:aland
Hordaland
So2n 02 F.iordane
Møre 02 Romsdal
Sør-Trøndela2
Nord-Trøndelae:
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt

'

Prosent av de
som har svart (N=l477)
6,2%
7,4%
7,5%
8,7%
5,8 %
4,9%
2,6, %
1,8 %
2,0%
11,0 %
5,5 %
6,4%
6,0%
6,6%
10,5%
4,8 %
2,0%
0,3 %
100%

Prosent
(N=63 063)
6,9%
7,0%
7,7%
8,7%
6,0%
5,1 %
3,1 %
1,5 %
2,4%
9,4 %
5,8%
7,0%
6,3 %
7,2%
8,8%
5,0%
1,8 %
0,4%
100 %

Avvik
-0,7%
0,4 %
-0,2 %

-0,2 %
-0,2 %
-0,5%
0,3 %
-0,4%
1,6%
-0,3 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,6 %
1,7%
-0,2 %
0,2%
0,1 %

Det viser seg å være små skjevheter i vårt utvalg med hensyn til
geografisk fordeling.
I den videre analysen vil vi dele landet i seks forskjellige regioner etter
inndelingen som går fram i rammen under.

Boks 3.1.

Regioninndeling.

Oslofjordområdet: Østfold, Akershus (inkl. Oslo), Vestfold.
Nord-Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark
Sørlandet: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark
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Et annet uttrykk for hvor representativt bilde denne undersøkelsen gir
av hele medlemsmassen i Bondelaget, fås ved å gjøre et skille mellom
produsentmedlemmer og de som kun betaler personlig kontingent, i
fortsettelsen kalt personlige medlemmer2 • I kontingent- og
ressursutvalgets innstilling (Norges Bondelag 1997b), går det fram at
omlag 44 prosent av medlemmene er personlige medlemmer. Denne
gruppen utgjør bare 16 prosent av utvalget i undersøkelsen. Det betyr
at vi i større grad har fanget opp produsentmedlemmene enn de
personlige medlemmene. Dette er forhold vi vil måtte ta hensyn til i
den videre analysen av svarene til medlemmene.

3.2

Andre kjennetegn ved utvalget

Medlemmene ble bedt om å krysse av for de to hovedproduksjonene
ved deres gård, og svarene går fram av tabell 3.3. Når vi ikke kan
sammenligne disse tallene med hele medlemsmassen i Bondelaget,
skyldes det at en ikke har egne opplysninger om hovedproduksjonene,
og at registreringsrutinene i medlemsregisteret til Bondelaget er under
endring.

Tabell 3.3.

Medlemmenes hovedproduksjon.

Hovedproduksjon
Har ingen driftsenhet
Har ingen produksjon
Leier-/ forpakter bort eiendommen I jorda
Melkeproduksjon
Storfekjøttproduksjon
Svinehold (smågris/slaktegris)
Sauehold
Egg
Fjørfekjøttproduksjon
Kom
Frukt/grønnsaker/veksthus
Høy/gras
Annet
2

N

1 488
1 415
1 389
1 347
1 348
1 348
1 347
1 347
1 347
1 347
1 347
1 346
1 346

n
100
43
60
756
469
164
141
28
16
385
83
102
90

Dette ut fra andelen som oppgir at de har betalt inntil 400 kroner i
medlemskontingent.
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Prosent
6,7 %
3,0%
4,3 %
56,1 %
34,8 %
12,2 %
12,0 %
2,1 %
1,2 %
28,6%
6,0%
6,8 %
6,5 %

r
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Den dominerende hovedproduksjonen er melkeproduksjon. Her er det
også viktig å være klar over at mange personlige medlemmer også har
krysset av for hovedproduksjon de er tilknyttet, men hvor de ikke står
oppført som produsentmedlem i Bondelaget. Dette medfører at
andelen som oppgir produksjon er høyere enn de som også betaler
produksjonsavhengig kontingent til Bondelaget.
Av de som har oppgitt størrelsen på areal er gjennomsnittsstørrelsen
på dyrket mark på 207 dekar (inkludert leid areal). Det tilsvarende
tallet for utmark er på 1089 dekar. Dette er betydelig over de
gjennomsnittstallene som kom fram i kontingent- og
ressursforvaltningens innstilling (Norges Bondelag 1997b). Det kan
skyldes at undersøkelsen i større grad har fanget opp medlemmer på
de større brukene enn medlemmer med mindre bruk. Det kan også
komme av at tallene som er meldt til medlemsregisteret er lavere enn
det faktiske arealet. Tabellen under viser arealfordelingen til utvalget
fordelt på fire størrelseskategorier.

Tabell 3.4.

Antall dekar dyrket mark, inkludert leid mark
· (N=l355).

Størrelseskategori
Mindre enn 100 dekar
100-199 dekar
200-399 dekar
400 dekar og mer .
Total

Prosent
22,6%
40,4%
28,9 %
8,1 %
100 %

Et annet og mer dekkende uttrykk for å si noe om spennet i
Bondelagets medlemsmasse er i hvilken grad de har arbeid utenfor
gården eller ikke. I figur 3 .1 på neste side har vi delt inn Bondelagets
medlemmer i tre kategorier; de som ikke har egen gård, de som har
egen gård og arbeider utenfor bruket og de som har gård og ikke
arbeider utenfor bruket.
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(7,6%)

(51 ,5%)

c:J Jeg har i dag ikke eget bruk

1iffi1 Har arbeid utenfor bruket

liiil Har ikke arbeid utenfor bruket

Figur3.J

Tilknytting til egen driftsenhet (N=l462).

Av figuren går det fram at 52 prosent ikke arbeider utenfor gården, 8
prosent ikke har egen driftsenhet og at 41 prosent har arbeid i tillegg
til egen driftsenhet. Ved å gå nærmere inn på denne tredelingen er det
klare sammenhenger mellom størrelse på driftsenhet og tilbøyelighet
til å arbeide utenfor gården. Som forventet arbeider medlemmer med
de minste gårdene (under 100 dekar), i langt større grad utenfor gården
enn medlemmene med de større gårdene (100 dekar eller mer). Slik
kontingentsystemet i Bondelaget er lagt opp, ser vi igjen denne
forskjellen ved at bare 19 prosent av de som betaler inntil 900 kroner
ikke arbeider utenfor gården, mens andelen er oppe i 74 prosent for de
som betaler over 2 500 kroner i årskontingent. Vi rar imidlertid ikke
noen signifikant forskjell mellom menn og kvinners tilbøyelighet til å
arbeide utenfor bruket, med den inndelingen vi har brukt.

Boks 3.2

Begrepspresisering.

For å forenkle språkbruken noe, vil de som har gård men arbeider
utenfor bruket også bli kalt deltidsbrukere. De som har gård men ikke
arbeider utenfor bruket, vil i fortsettelsen også bli kalt heltidsbrukere.
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Oppsummering

Det kan slås fast at utvalget er rimelig representativt med hensyn til
geografi og alder, mens kvinnene er noe underrepresentert. Dessuten
har produsentmedlemmene i større grad enn de som kun betaler inn
personlig kontingent svart på medlemsundersøkelsen. Dette er forhold
vi tar hensyn til i gjennomgangen og analysen av svarene fra
medlemmene.
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Medlemskapet

Motivene for medlemmene til å velge Bondelaget som sin
organisasjon og medlemmenes vurdering av hva Bondelaget bør
arbeide med, er to av temaene vi ser nærmere på i dette kapitlet. Et
interessant spørsmål er om de yngre medlemmene er mer individuelt
orienterte og legger større vekt på de sidene ved medlemskapet enn de
eldre medlemmene.

4.1

Bondelaget som medlemmenes eneste
organisasjon

Det er voksne folk som melder seg inn i Norges Bondelag;
gjennomsnittsalderen til nyinnmeldte er 38 år3 • Ikke minst derfor er
det interessant å se nærmere på om Bondelagets medlemmer er
medlemmer av andre fagorganisasjoner. Dersom de er det, vil
Bondelaget i stor grad også måtte konkurrere om medlemmenes
oppmerksomhet med andre organisasjoner.

Tabell 4.1

Medlemskap i andre fagorganisasjoner fordelt på i
hvilken grad medlemmene har arbeid utenfor bruket
(N=1434).

Situasjon
Har i dag ikke eget bruk
Deltidsbruker
Heltidsbruker
Totalt

Ja
46,4%
46,6%
19 0%
32,4%

Nei
43,6%
53,4%
81,0%
67,6%

Totalt antall
110
586
. 738
1 434

Totalt sett ser vi at 32 prosent av bondelagsmedlemmene også er
medlemmer av en annen organisasjon, og denne andelen er klart
høyest blant de medlemmene som har arbeid utenfor bruket. Det er
ikke signifikante forskjeller mellom menn eller kvinner eller mellom
de ulike alderskategoriene når det gjelder å være medlemmer av andre
orgamsasJoner.
3

Samtale med Morten Selnes ved medlemsregisteret i Norges Bondelag den
24.2.98.

LU-rapport 111998

Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Side 16

Vi forventer at skillet mellom de som har Bondelaget som sin eneste
organisasjon og de som er medlemmer også av andre organisasjoner,
vil gi seg utslag med hensyn til aktivitet i organisasjonen. Derfor vil
dette skillet stå sentralt når vi senere i kapitlet skal se nærmere på
medlemmenes aktivitet og vurdering av Bondelaget.

4.2

Motiv for å bli medlem i Bondelaget

I innledningskapitlet og i det forrige kapitlet har vi sett at
medlemsmassen i Bondelaget ikke er en ensartet gruppe. Det er derfor
grunn til regne med at medlemmenes begrunnelse for å bli med i
Bondelaget også er forskjellig ut fra deres situasjon.
Hele 73 prosent av medlemmene oppgir at minst en av deres foreldre
(eller tidligere eier av gården) var medlem av Bondelaget. Ved første
øyekast kan det synes som om medlemskap i Bondelaget er går i arv.
Dette bildet blir imidlertid kraftig nyansert når medlemmene blir bedt
om å trekke fram den viktigste grunnen for at de meldte seg inn i
Bondelaget. Dette går fram i tabell 4.2.

Tabell 4.2.

Viktigste grunn til at medlemmene meldte seg inn i
Bondelaget (N=l412).

Begrunnelse
Viktig å være med i en næringspolitisk organisasjon for bønder
Tilgang på gode forsikringsordninger/andre medlemsfordeler
Tradision i vår familie
Viktig for mitt sosiale nettverk i lokalsamfunnet
Annet
Totalt

Prosent
66,0 %
16,9 %
7,6%
4,8%
4,6%
100 %

Det å være med i en næringspolitisk organisasjon for bønder blir
trukket fram av flest medlemmer som den viktigste begrunnelsen for
at de meldte seg inn i Norges Bondelag. Her er heltidsbrukerne
betydelig overrepresentert.
Bak tallene i tabellen over, skjuler det seg også andre interessante
sammenhenger. For det første er de eldste (de som er 60 til 65 år)
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langt mer tilbøyelig til å trekke fram tradisjon i vår familie som deres
begrunnelse enn tilfellet er for de yngste. Også en større andel menn
enn kvinner trekker fram tradisjon som viktigste grunn til å bli
medlem i Bondelaget. Gode forsikringsordninger blir trekt fram av 17
prosent av medlemmene som den viktigste begrunnelsen. 24 prosent
av de medlemmene som er under 40 år har denne begrunnelsen, noe
som er 19 prosent mer enn det vi finner i den eldste alderskategorien.
Hele 31 prosent av kvinnene trekker fram forsikringsordninger og
andre medlemsfordeler som viktigste begrunnelse. Det tilsvarende
andelen for menn er 13 prosent. Det er ikke signifikante forskjeller
mellom medlemmene i de ulike regionene.

4.2.1 Medlemmenes forventninger til Bondelaget
Med en så sammensatt medlemsmasse, er naturlig å anta at
forventningene som stilles til Bondelaget også spenner vidt. Tabell 4.3
presenteres medlemmens svar på hvilke forventinger de har til
Bondelaget.
Tabell 4.3.

Medlemmenes vurdering av betydningen av
prioriterte arbeidsområder.'

Forventninger
Bedre inntektsnivået i landbruket
Påvirke politiske beslutninger til fordel
for landbruket
Opprettholde og bedre bondens
yrkesmessige status
Hjelpe det enkelte medlem med
enkeltsaker
Bidra til gode tilbud på forskjellige
tjenester for det enkelte medlem
Bidra til gode tilbud på forskjellige
produkter for det enkelte medlem
Legge til rette for kontakt med
kollegaer i landbruksnæringen

1 462
1 466

Meget
viktig
93,6 %
90,6%

Middels
viktig
5,5 %
7,9%

Ikke
viktig
0,8%
1,5 %

1 459

78,3%

19,5 %

2,3%

1455

46,1 %

46,2% ·

7,7%

1 447

22,9%

56,4%

20,7%

1 446

20,3%

47,9%

31,7 %

1 444

18,2 %

63,4%

18,4 %

N

Tabellen over viser en interessant tredeling i medlemmens
forventninger til Bondelaget. For det første ser vi spørsmål av mer
overordnet betydning - det å bedre inntektsnivået i landbruket, påvirke
politiske beslutninger til fordel for landb~ket og arbeidet for å
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opprettholde og bedre bondens yrkesmessige status, av det store
flertall blir ansett soni meget viktig. Å hjelpe det enkelte medlem med
enkeltsaker blir ansett som ganske viktig, men langt færre anser det
som meget viktig. I den tredje kategorien finner vi de mer
individorienterte delene av Bondelagets arbeid som en langt større
andel av medlemmene har svart at ikke er viktig.
Det er et stort flertall i alle medlemsgrupper som mener at de mer
overordnede spørsmål er meget viktig. Å hjelpe medlemmene i
enkeltsaker framheves av 46 prosent av medlemmene som meget
viktig, av de yngste (de under 40 år) er andelen 53 prosent. Av tabell
4.3 går det også fram at flertallet av medlemmene anser Bondelagets
arbeid for å bidra med gode tilbud på forskjellige tjenester for det
enkelt medlem som middels viktig. De som ikke har eget bruk og de
som har annet arbeid v~d siden av gården, mener i større grad enn
heltidsbrukerne at denne typen tjenester er meget viktig. Å legge til
rette for kontakt med kolleger blir av flertallet av medlemmene ansett
som middels viktig, uten at noen medlemsgrupper skiller seg ut her.

Tabell 4.4.

Medlemmenes vurdering av hva som er viktigst å
arbeide for; vilkår for landbruket eller å utvikle
medlemsfordeler (N=1488).

Standpunkt

Prosent

Best mulig vilkår
Medlemsfordeler
Ingen av delene
Usikker
Total

95 ,1 %
2,9%
0,4 %
1,6%
100 %

Tabell 4.4 presenterer hva medlemmene anser som viktigst, og
forskjellene vi så i tabell 4.3 trer enda tydeligere fram. Medlemmene
er svært samstemte i at Bondelaget bør arbeide med å bedre vilkårene
for landbruket framfor å legge ned sine ressurser i å utvikle
medlemsfordeler.
Medlemmene ble bedt om å ta stilling til om de i større grad ønsker å
betale direkte for de tjenester Bondelaget yter hvert enkelt medlem
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framfor en økning i kontingenten. Av tabellen 4.5 ser vi at 56 prosent
av medlemmene kan tenke seg å betale direkte for de enkelte tjenester.

Tabell 4.5.

I hvilken grad bondelagsmedlemmene kan tenke seg å
betale mer direkte for de enkelte individuelle tjenester
Bondelaget yter for dermed å unngå en økning i
medlemskontingenten (N=1465).

Region
Oslofjordområdet
Nord-Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Totalt

Ja
60,5 %
61,4 %
60,1 %
51,2 %
48,0%
52,4%
56,3 %

Nei
20,3 %
19,3 %
18,8 %
20,0 %
28,4 %
27,2%
21 ,6 %

Usikker
19,2 %
19,3 %
21 ,1 %
28,8 %
23,6 %
20,4%
22,0%

'

Totalt antall
271
363
218
260
250
103
1465

Det er verdt å merke seg at det er en viss forskjell mellom
medlemmene i de enkelte regionene i landet. Det er relativt færre
medlemmer på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge som kan
tenke seg betale mer direkte for de enkelte individuelle tjenestene
Bondelaget yter medlemmene. Imidlertid synes verken
bondelagsmedlemmenes kjønn, alder, medlemskap i andre
organisasjoner eller om de har arbeid utenfor bruket å påvirke deres
holdning til dette spørsmålet.
Medlemskontingenten i Norges Bondelag er sammensatt av en
personlig kontingent, en arealavhengig kontingent, en
produksjonsavhengig kontingent og en utmarkskontingent. På denne
bakgrunnen ble utvalget bedt om å ta stilling til om de mener
medlemmene i framtida heller bør betale et likt beløp, framfor et
differensiert som i dag. Av tabellen på neste side går det fram at 62
prosent av utvalget mener at en ikke bør gå over til lik kontingent for
alle grupper.
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Medlemmenes holdning til om Bondelagskontingenten bør knyttes opp til størrelse på
produksjon I areal eller ikke (N=l456).

Situasjon
Har ikke eget
bruk
Deltidsbruker
Heltidsbruker
Totalt

Ja
19,8 %

Nei
58,6 %

Usikker
21,6 %

Totalt antall
111

19,0 %
24,1 %
21,7 %

66,6%
59,1 %
62,1 %

14,5 %
16,8 %
16,2 %

595
750
1 456

Selv om det er et betydelig flertall for å holde på en differensiert
kontigent, er det likevel noen flere blant heltidsbrukerne, som mener at
alle heller bør betale det samme beløpet. Det er også verdt å merke seg
at denne holdningen står sterkest hos de yngste medlemmene av
Bondelaget.

4.3

Medlemmenes deltakelse og aktivitet

I dette delkapitlet rettes oppmerksomheten mot medlemmenes
holdninger til å bruke tid og ressurser på engasjement i og for
Bondelaget. Interessant blir derfor hvorfor enkelte medlemmer velger
å legge ned en betydelig innsats i organisasjonen mens andre velger å
ikke delta aktivt.

4.3.1 Deltakelse på Bondelagets møter
Spørsmålet her er hvor ofte Bondelagets medlemmer deltar på møtene,
og om det er enkelte grupperinger av bondelagsmedlemmene som
deltar oftere enn andre.
Tabell 4.7.

Hvor ofte medlemmene deltar på medlems- og
årsmøter.

Hyppighet
Alltid
Som regel
Si elden
Aldri
Total
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Medlemsmøter
(N=l479)
7,9%
37,8 %
39,1%
15,2 %
100 %

Ars møter
(N=1462)
17,6 %
32,8 %
30,0%
19,6 %
100 %
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Omlag halvparten av medlemmene i denne undersøkelsen deltar ofte
(alltid eller som regel) på Bondelagets møter. Av tabell 4.7 på forrige
side går det også fram at det er en noe høyere andel som deltar ofte på
årsmøtene enn som ofte deltar på medlemsmøtene. Med bakgrunn i
dette spørsmålet har vi laget et uttrykk for å skille mellom aktive og
passive medlemmer i Bondelaget, en aktivitetsindikator som er
presentert i boksen under.

Aktivitetsindikator.

Boks 4.1

De medlemmene som har svart at de alltid eller som regel deltar på
både medlemsmøter og årsmøter er i den videre analysen betegnet
som aktive medlemmer.
De medlemmene som deltar sjelden eller aldri på medlemsmøt~r
og/eller årsmøter, går under betegnelsen passive medlemmer.

(42,9%)
(57,1%)

liiiil Aktiv

Figur 4.1.

c:::::J Passiv

Oversikt over aktive og passive medlemmer i
Bondelaget (N=1449).

Ut fra denne indikatoren er det 43 prosent av medlemmene i
Bondelaget som er aktive. Det er også interessant å se nærmere på om
det er enkelte grupper av medlemsmassen som skiller seg ut ved å
være spesielt aktive.

LU-rapport 111998

Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Tabell 4.8.

Side 22

Kvinner og menn sin deltakelse i Bondelagets møter
(N=l443).
Aktiv
46,5 %
28,4%
43 ,0%

Mann
Kvinne
Totalt

Passiv
53,5 %
71 ,6 %
57,0 %

Totalt antall
1 161
282
1 443

Generelt er det menn som deltar mest aktivt i Bondelaget. Mens 47
prosent av de mannlige medlemmene deltar aktivt, er det kun 28
prosent av Bondelagets kvinnelige medlemmer som deltar aktivt.
Derimot, og noe overraskende, er ikke medlemmenes alder direkte
utslagsgivende når det gjelder å være aktivt med i Bondelaget. De som
er over 60 år, synes å stille opp like ofte på møter som de under 40 år.

Tabell 4.9.

Aktivitet i Bondelaget sett i lys av om de har arbeid
utenfor bruket eller ikke (N=1421).

Har ikke eget bruk
Deltidsbruker
Heltidsbruker
Totalt

Aktiv
22,2 %
35,7 %
52,3 %
43,3 %

Passiv
77,8 %
64,3 %
47,7%
56,7 %

Totalt
108
577
736
1 421

Tabell 4.9 viser aktivitet fordelt etter arbeidstilknytting til landbruket.
Av tabellen går det fram at det er heltidsbrukerne som i størst grad er
aktive i Bondelaget. Det er svært få av de medlemmene som ikke har
eget bruk som lar seg aktivisere i Bondelagets arbeid, og det er en
betydelig lavere andel av de som arbeider utenfor bruket enn de som
ikke gjør det som lar seg aktivisere i Bondelagets arbeid. Vi har
tidligere i rapporten sett at medlemmer som arbeider utenfor bruket
også i større grad er medlemmer av en annen fagorganisasjon. I
tallmaterialet ser vi at de som er medlemmer i en annen
fagorganisasjon, i mindre grad enn andre deltar aktivt i Bondelaget.
Dette er forhold en må ta høyde for når en skal vurdere framtidig
medlemssammensetning. Hvis en f.eks. forventer at en støITe andel av
medlemmene i framtida arbeider utenfor bruket, kan det tenkes å slå ut
i at en mindre andel av Bondelagets medlemmer ønsker å ta på seg
verv i organisasjonen. Dette kommer vi også nærmere tilbake til i
slutten av denne rapporten, i kapitlet om medlemmenes forventinger
til framtida.
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Medlemmens aktivitet i ulike regioner av landet
(N=1431).

Region
Oslofjord-området
Nord-Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Totalt

Aktive
34,9%
39,2%
46,7%
48,1%
41,2%
59,2%
42,9%

Passive
65 ,1%
60,8%
53,3%
51 ,9%
58,8%
40,8%
57,1%

Totalt antall
261
352
212
258
245
103
1 431

Av tabellen over går det fram at det også er en betydelig
aktivitetsforskjell mellom medlemmene i ulike regioner i landet.
Lavest andel aktive finner vi blant medlemmene rundt Oslofjorden,
mens det i de tre nordligste fylkene er en høy andel aktive
medlemmer; det er særlig medlemmene i Nordland og i Troms som
ofte deltar på Bondelagets møter. Noe av disse forskjellene kan nok
også forklares med at det er langt færre heltidsbrukere rundt .
Oslofjorden enn i de øvrige delene av landet.
Vi skal fortsette med å se nærmere på begrunnelsene til de passive
medlemmene for hvorfor de sjelden eller aldri deltar på medlemsog/eller årsmøter. I den forbindelse har vi også kontrollert for
medlemmenes alder, kjønn, bosted, deltakelse i annen organisasjon,
om de arbeider hel- eller deltid på bruket. Signifikante funn blir
framhevet i presentasjonen.
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Tabell 4.1 J.

Side 24

Begrunnelse til de passive medlemmene for at de
sjelden eller aldri deltar på medlems- og/eller
årsmøter (N=794).

Begrunnelse
Jeg vil/kan ikke prioritere tid til slike møter
Møtene er lite interessante
Jeg er redd det kan medføre atjeg blir valgt til et tillitsverv
Det er for mye snakk om "melk og kjøtt"
Det er et altfor ensidig miljø
Det er et altfor mannsdominert miljø
Jeg har ikke barnepass
Jeg får ikke innkalling
Annet

Prosent
41,8 %
24,3 %
15,2 %
12,5 %
11,5 %
8,2%
6,5 %
4,8 %
28,0%

Hele 42 prosent av de passive medlemmene har påpekt mangel på tid
som en av de viktigste grunnene til at de sjelden eller aldri deltar på
denne typen møter. I kommentarene som var mulig å gi til svaret, er
det flere som oppgir at møtene kolliderer med andre møter og annet
arbeid. Igjen ser vi at Bondelaget må konkurrere om medlemmenes
oppmerksomhet. Det kan også være verdt å merke seg at de som
arbeider utenfor bruket, er mer tilbøyelig til å trekke fram denne
begrunnelsen enn de som ikke har arbeid utenfor bruket.
24 prosent av de passive medlemmene oppgir at møtene er lite
interessante som en grunn til at de sjelden eller aldri deltar på møtene.
Heltidsbrukerne og menn framhever i noe større grad enn de andre
passive medlemmene manglende interesse for møtene. Videre ser vi at
frykten for å bli valgt til tillitsverv blir trekt fram av 15 prosent av de
passive medlemmene, og også her er heltidsbrukere noe
overrepresentert. Ensidig miljø og fokus blir trukket fram av enkelte
medlemmer, noe som gjøres oftere av de medlemmene som også er
med i andre fagorganisasjoner enn øvrige medlemmer. Manglende
barnepass blir trekt fram av enkelte av de yngste medlemmene. Verdt
å merke seg her er at det særlig er kvinnene som framhever det som et
problem. Enkelte av medlemmene har kommentert at det
være nok
med at "ektefelle møter", om de ikke selv også skal delta.

rar
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4.3.2

Side 25

Medlemmenes interesse for tillitsverv

Norges Bondelag består av vel 700 lokallag, og til enhver tid er det
3 500 medlemmer i Bondelaget som innehar tillitsverv. I denne delen
skal vi se nærmere på om medlemmene i utvalget har hatt tillitsverv,
interessen for å ta på seg verv i framtida og begrunnelser for hvorfor
en del medlemmer ikke finner det aktuelt å gjøre en jobb som
tillitsvalgt i organisasjonen. Som i delkapitlet over vil det her bli
fokusert på å få fram forskjeller mellom ulike medlemsgrupper. Vi
begynner med å se på hvor mange som har eller har hatt tillitsverv i
Bondelaget.

(45,4%)
(54,6%)

Figur 4.2.

Andel av medlemmene som har hatt eller har
tillitsverv i Bondelaget (N=l485).

Vi ser at hele 55 prosent av medlemmene i denne undersøkelsen har
eller har hatt verv i Bondelaget, og det er en høyere andel enn det som
pr. i dag er aktive i Bondelaget. Dette skyldes at 35 prosent av de som
er eller har vært tillitsvalgt i Bondelaget opplyser at de sjelden eller
aldri deltar på Bondelaget møter. Det er all grunn til å tro at dette først
og fremst gjelder tidligere tillitsvalgte. Det er også grunn til å tro at
mange av de tidligere tillitsvalgte har god kjennskap til Bondelaget. På
denne bakgrunnen blir skillet har vært eller er tillitsvalgt og har ikke
vært tillitsvalgt brukt i den videre analyse av utvalget~ svar.
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Tabell 4.12.

Side 26

Tillitsvalgt i Bondelaget sett iforhold til om de er
menn eller kvinner (N=l478).
Ja
58,4 %
39,5 %
54,6%

Mann
Kvinne
Totalt

Nei
41,6 %
60,5 %
45,4%

Totalt antall
1 184
294
1 478

Vi ser at det er en betydelig større andel av de mannlige medlemmene
som er eller har vært tillitsvalgt i Bondelaget. Ser vi på de tillitsvalgtes
alder, er de under 40 år noe underrepresentert. Tidligere har vi sett at
gjennomsnittsalderen til nyinnmeldte i Bondelaget er 38 år og det kan
tenkes at mange ønsker å være medlemmer lenger før de tar på seg
verv i organisasjonen. Dette kommer vi nærmere tilbake til senere i
kapitlet når vi presenterer medlemmenes ønske om åta på seg verv.
Tabell 4.13 viser medlemmenes produksjon på bruket sett i forhold til
om de er eller har vært tillitsvalgt.

Tabell 4.13.

Om de har vært tillitsvalgte sett iforhold til
medlemmenes hovedproduksjon.

Har ingen driftsenhet
Har ingen produksjon
Leier- I forpakter bort
eiendommen I iorda
Melkeproduksjon
Storfekjøttproduksjon
Svinehold (smågris/slaktegris)
Sauehold
Egg
Fjørfekjøttproduksjon
Kom
Frukt/grønnsaker/veksthus
Høy/gras
Annet
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Andel innen
produksjonsgruppene
som har I har hatt verv
3,5 %
1,8 %
3,0%

Prosent
av alle

Avvik

6,7%
3,0%
4,3 %

-3,2 %
-1,2 %
-1,3 %

62,3 %
37,1 %
14,8 %
11,4 %
2,5 %
0,9%
26,0%
5,7%
5,3 %
5,7%

56,1 %
34,8 %
12,2 %
12,0 %
2,1 %
1,2 %
28,5 %
6,0%
6,8%
6,5 %

6,2 %
2,3 %
2,6%
-0,6%
0,4%
-0,3 %
-2,5 %
-0,3 %
-1,5 %
-0,8 %
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Tabell 4.13 på forrige side tar utgangspunkt i medlemmenes to
oppgitte hovedproduksjoner. Hensikten med tabellen er å vise om
enkelte produsentgrupper er overrepresentert blant de som har hatt
eller har verv. Avviket mellom andel som har eller har hatt verv sett i
forhold til alle medlemmene kommer fram i siste kolonne. Vi skal
være forsiktig å trekke disse tallene for langt, men de gir en indikasjon
på om enkelte produsentgrupper er over- eller underrepresentert.
Tallene i denne tabellen underbygger på flere måter tidligere funn, ved
at de som ikke har produksjon i mindre grad enn øvrige medlemmer
deltar i organisasjonsarbeidet i Bondelaget. Vi ser også at
melkeprodusentene i noe større grad enn det andelen av
medlemsmassen skulle tilsi, er overrepresentert blant de som har eller
har hatt tillitsverv. På den andre siden ser vi at det er noe færre
· kornprodusenter enn det andelen av medlemsmassen skulle tilsi som
har eller har hatt verv i Bondelaget.
Tabell 4.14.

Tillitsvalgt i Bondelaget sett i forhold til i hvilken
grad de arbeider på bruket eller ikke (N=l453).
Ja

Har ikke eget bruk
Deltidsbruker
Heltidsbruker
Totalt

32,1
47 ,4
63,8
54,7

%
%

%
%

Nei
67 ,9 %
52,6 %
36,2 %
45,3 %

Totalt antall
109
595
749
1 453

Vi har tidligere sett at medlemmer som ikke har arbeid utenfor gården
var overrepresentert blant de aktive medlemmene, og finner igjen den
samme forskjellen når det gjelder om de er eller har vært tillitsvalgt.
Ikke overraskende går det fram at medlemmer som er med i en annen
fagorganisasjon også er underrepresentert blant de som har vært eller
er tillitsvalgt i Bondelaget. Det er også en entydig sammenheng
mellom hvor mye medlemmene betaler inn i kontingent og om de har
vært tillitsvalgt, ved at de som betaler mye i kontingent har også i
langt større grad har vært tillitsvalgte i Bondelaget. Dette er presentert
i neste tabell.
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Tabell 4.15.
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Sammenhengen mellom kontingentstørrelse og om de
har eller er tillitsvalgte i Bondelaget (N=1118).

Kontingentstørrelse
Inntil 400
401 til 900
901 til 1400
1401 til 1900
1901-2500
250 I til 3000
Totalt

Nei
67,6%
65,4 %
64,3 %
39,5 %
34,3 %
28,3 %
43,2%

Ja
32,4 %
34,6 %
35,7 %
60,5 %
65,7%
71,7 %
56,8 %

Totalt antall
179
78
112
147
178
424
I 118

Tabell 4.14 og tabell 4.15 er i realiteten to uttrykk for samme
fenomen; det er stort sammenfall mellom de som betaler relativt mye i
kontingent og de som arbeider heltid på bruket. Vi foretrekker derfor å
bruke tredelingen har ikke eget bruk, arbeider deltid på gården,
arbeider heltid på gården også som et uttrykk for størrelse på gården i
analysen av utvalgets svar.

4.3.3 Tillitsverv i framtida
Vi har tidligere sett at mange har hatt eller har tillitsverv i Bondelaget,
det er derfor naturlig å rette oppmerksomheten mot i hvilken grad
medlemmene også i framtida kan tenke seg å påta seg verv.

(41,9%)

•Ja

Figur4.3.

lmiil Nei

c:J Usikker

li

Medlemmenes svar om de (også) i framtida kan tenke
å påta seg tillitsverv (N=l455).
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Vi ser at 29 prosent av medlemmene også i framtida kan tenke å påta
seg tillitsverv i framtida, mens 42 prosent stiller seg avvisende til åta
på seg slike tillitsverv. En betydelig utfordring kan være å ra de mange
usikre til åta på seg et tillitsverv.
Tabell 4.16.

Tidligere tillitsvalgt og framtidige tillitsverv i
Bondelaget (N=l449).

Nåværende og
tidligere tillitsvalgt
Ja
Nei
Total

Ja

Nei

Usikker

Total antall

42,1 %
12,0 %
28,6%

31,2 %
55,1 %
41,9 %

26,8 %
32,9 %
29,5 %

799
650
1 449

Det er tydelig at det er hos de som allerede har vært eller er
tillitsvalgte i Bondelaget en også finner det største potensialet for
framtidige tillitsvalgte. En skal imidlertid også legge merke til at blant
de som ikke har hatt tillitsverv er det 33 prosent av medlemmene som
er usikre men ikke avvisende. 50 prosent av de medlemmene som
allerede deltar ofte eller som regel på Bondelagets møter er positive til
åta på seg verv i framtida, mens bare 13 prosent av de passive
medlemmene kan tenke seg dette.
Vi har tidligere sett at det er en overrepresentasjon av menn blant de
som har vært og er tillitsvalgte i Bondelaget, men det er ingen forskjell
mellom kvinner og menn når det gjelder viljen til å ta på seg tillitsverv
i framtida. Dette går fram av tabell 4.17. Dette skulle dermed være et
gunstig utgangspunkt for Bondelagets arbeid med å øke andelen
kvinnelige tillitsvalgte.
Tabell 4.17.

Kvinner og menns innstilling til åta på seg tillitsverv i
Bondelaget (N=1448).

Mann
Kvinne
Totalt
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Ja
29,1 %
27,8 %
28,8 %

Nei
41,8 %
41,3 %
41,7 %

Usikker
29,1 %
30,9 %
29,5 %

Totalt antall
1 160
288
1 448

L

Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Side 30

34 prosent av medlemmene under 50 år er positive til å ta på seg
tillitsverv i Bondelaget. Blant de som er under 40 år oppgir hele 39
prosent at de er usikre, men det er relativt sett få som stiller seg helt
avvisende.
Vi så i forrige delkapittel at heltidsbrukerne også var overrepresentert
med hensyn til åta på seg tillitsverv. Av tabellen under går det fram
ser vi at den samme forskjellen gjentar seg ved at de som arbeider
heltid på bruket, også er mest positive til å ta på seg verv i framtida.

Tabell 4.18.

Framtidig tillitsvalgte i Bondelaget sett iforhold til
om de arbeider på gården eller ikke (N=l423).

Har ikke eget bruk
Deltidsbruker
Heltidsbruker
Totalt

Ja

Nei

Usikker

17,8 %
26,9 %
32,6%
29,2 %

52,3 %
41,0%
39,2 %
40,9%

29 ,9 %
32,1 %
28,2 %
29,9 %

Totalt
antall
107
583
733
1 423

Noe overraskende er det ingen signifikant forskjell mellom de
bondelagsmedlemmene som også er medlemmer av en annen
fagorganisasjon og de som ikke er det, når det gjelder vilje til åta på
seg verv i framtida.

4.4

Tillitsvalgte i Bondelaget i nåtid og framtid
- en oppsummering

I dette kapitlet har vi sett at den begrunnelsen flest trakk fram for å
være medlemmer av Bondelaget var at de ønsket å være med i en
næringspolitisk organisasjon for bønder. Særlig sterkt står denne
begrunnelsen blant de som arbeider heltid på gården. Relativt mange
kvinner trekker imidlertid fram tilgang på gode forsikringsordninger.
Motivene for å melde seg inn i Bondelaget gjenspeiler seg også i de
forventninger medlemmene har til Bondelaget. Det å arbeide for å
bedre inntektsnivået i landbruket, påvirke politiske beslutninger til
fordel for landbruket og å arbeide for å opprettholde og bedre bondens
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yrkesmessige status, er de tre begrunnelsene som får desidert størst
oppslutning som meget viktige arbeidsområder for Bondelaget.
Det går også fram av dette kapitlet at flertallet av Bondelagets
medlemmer er positive til dagens kontingentsystem. Videre har vi sett
at medlemmene helst ser at Bondelaget konsentrerer sin virksomhet
om å arbeide for best mulige vilkår for landbruket framfor å utvikle
individuelle medlemsfordeler. Det er også slik at
bondelagsmedlemmene gir sin tilslutning til at en bør betale direkte
for de tjenester som Bondelaget yter de enkelte medlemmene.
I hvilken grad de yngste er mer individuelt orientert enn de eldre
medlemmene er det ikke gitt noe entydig svar på i dette kapitlet. Rett
nok så oppgir en større andel av de yngste at tilgang på gode
forsikringsordninger og andre individuelle medlemsfordeler var den
viktigste grunnen til at de ble medlemmer av Bondelaget. Samtidig
som det er et stort flertall i alle aldersgrupper som mener at
Bondelaget bør arbeide for å oppnå best mulig rammevilkår framfor å
utvikle medlemsfordeler.
Bondelaget aktiviserer i stor grad sine medlemmer, og 43 prosent av
medlemmene oppgir at de er aktive i Bondelaget ved at de alltid eller
som regel deltar på Bondelagets års- og medlemsmøter. Menn er
betydelig overrepresentert blant de aktive medlemmene, noe
overrepresentert er også de som ikke er medlemmer av en annen
fagorganisasjon. Videre går det fram at det er størst grad av aktive i de
tre nordligste fylkene. De to hyppigst brukte begrunnelsene blant
passive medlemmer for deres mangelende aktivitet i Bondelaget er
mangel på tid og mangel på interesse for møtene.
De som arbeider heltid på gården og de som i dag har eller tidligere
har hatt tillitsverv, er overrepresentert blant de som kan tenke seg å
påta seg verv i framtida. Interessant i den sammenhengen, er at
kvinnene oppgir i samme grad som menn at de i framtida kan tenke
seg å påta seg tillitsverv.
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Medlemmenes interesse for og
vurdering av Bondelagets
arbeidsområder

I handlingsprogrammet til Norges Bondelag er følgende målsetning
for organisasjonens arbeid satt opp:
Norges Bondelag skal være den ledende fagforening og
organisasjon for landbrukspolitikk og service for landbruk og
landbruksrelatert virksomhet og ha som mål å være en av de
førende organisasjoner for generell næringspolitikk" (Norges
Bondelag 1997d:6).
Målsetningen om å være en næringspolitisk samlende organisasjon
innebærer også at arbeidsområdet til Bondelaget favner vidt. I dette
kapitlet rettes oppmerksomheten mot en del av de saksområdene
Bondelaget arbeider innenfor. Spørsmål som søkes belyst er
medlemmenes interesse for saksområdet, medlemmenes vurdering av
dette arbeidsområdets betydning for landbruket og medlemmenes
vurdering av på hvilket nivå i Bondelaget dette arbeidet bør plasseres.
For å gruppere arbeidsområdene har vi lagt til grunn styrets innstilling
om inndeling av Bondelagets arbeidsområder, som ble laget i
forbindelse med gjennomføringen av organisasjonsprosessen (Norges
Bondelag 1998).
Presentasjonen av resultatene begynner også i dette kapitlet med å vise
hva medlemmene har svart samlet sett. For ikke å tilsløre
opplysningene som kommer fram blir antall krysskjøringer begrenset
til et minimum. I praksis betyr det at vi ikke presenterer krysskjøringer
på de spørsmålene hvor en stor andel av medlemmene har svart likt.
Derimot blir det presentert krysskjøringer på saksområder der
medlemmene i stor grad har svait forskjellig. På disse områdene er det
foretatt krysskjøringer med bakgrunnsvariablene medlemmenes kjønn,
alder, bostedsregion, om de arbeider utenfor bruket eller ikke, i
hvilken grad de er aktive i Bondelaget og om de er eller har vært
tillitsvalgte i Bondelaget.
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Inntekt og rettigheter

Helt sentralt i Norges Bondelags arbeid står målsetningen om å sikre
bøndene bedre inntekt, og å sikre såvel deres sosiale rettigheter som
deres rettigheter som grunneiere. En sentral begrunnelse for
Bondelagets arbeid med å bedre inntektene og å sikre rettighetene
ligger også i å sikre en god rekruttering til landbruket. Dette er
bakgrunnen for at rekruttering er tatt inn som et av temaene i dette
delkapitlet.

Tabell 5.1

Medlemmenes interesse for inntekts- og
rettighetsspørsmål

Saksområde
Inntektsspørsmål
Skatte, avgifts- og
regnskapsspørsmål
Forskiellige lovsaker
Grunneier- og
utmarksspørsmål
Trygderettigheter og
sosiale ordninger
Rekruttering til landbruket

1 445
1 424

Meget
interessert
80,6%
57,4%

Middels
interessert
16,7 %
38,1 %

Ikke
interessert
2,6%
4,4%

1 395
1 417

20,1 %
47,6%

59,4%
44,9%

20,6%
7,6%

1 423

56,6 %

38,4 %

5,0%

1 421

54,9%

40,5 %

4,6%

N

Tabellen over viser at hele 81 prosent av medlemmene oppgir at de er
meget interessert i inntektsspørsmål. Minst interesse synes det å være
for arbeidet med forskjellige lovsaker, der 21 prosent av
bondelagsmedlemmene sier at de ikke er interessert. Dette er en
betydelig·høyere andel enn for de øvrige saksområdene.
De medlemmene som er aktive (jfr. aktivitetsindikator side 21) og de
som har vært eller er tillitsvalgte i Bondelaget oppgir i større grad enn
de øvrige medlemmene at de er interesserte i inntekts- og
rettighetsspørsmål. Det samme kan sies om heltidsbrukerne og de som
er 60 år og eldre. Interessant er det også at det er en større andel
kvinner enn menn som vektlegger trygderettigheter og sosiale
ordninger. Det er imidlertid viktig å understreke at flertallet av
medlemmene er meget interessert i alle disse saksområdene, med
unntak av lovsaker.
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Tabell 5.2

Medlemmenes vurdering av inntekts og rettighetsspørsmål sin betydning for landbruket.
N

Saksområde
Inntektsspørsmål
Skatte, avgifts- og
regnskapsspørsmål
Forskjellige lovsaker
Grunneier- og utmarkssoørsmål
T1ygderettigheter og sosiale
ordninger
Rekruttering til landbruket

l 441
l 423

Meget
viktig
95,l %
70,6 %

Middels
viktig
4,4%
28,l %

Ikke
viktig
0,5 %
l ,5 %

l 38 l
l 417
l 424

34,3 %
55 ,5 %
69,3 %

57, l %
41,l %
29,l %

8,6 %
3,3 %
1,5 %

1 418

83,l %

15,4 %

1,5 %

Generelt mener flertallet av bondelagsmedlemmene at inntekts- og
rettighetsspørsmål er av meget viktig betydning for landbruket. Et
unntak er spørsmålet knyttet til forskjellige lovsaker, der flertallet av
medlemmene har svart middels viktig.
Kvinnene utmerker seg her ved at de i større grad enn menn har
krysset av for at arbeidet med lovsaker, trygderettigheter og sosiale
ordninger og rekruttering til landbruket er meget viktig. Medlemmene
som er 60 år og eldre er noe overrepresentert blant de som har krysset
av for at grunneierspørsmål er meget viktig. Dessuten er de aktive
medlemmene noe mer tilbøyelig til å trekke fram arbeidet med
forskjellige lovsaker som meget viktig, enn de passive.

Tabell 5.3

Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med inntekts og rettighetsspørsmål bør
plasseres i organisasjonen til Bondelaget

Saksområde
Inntektsspørsmål
Skatte, avgifts- og
regnskapsspørsmål
Forskjellige lovsaker
Grunneier- og
utmarksspørsmål
T1ygderettigheter og
sosiale ordninger
Rekruttering til
landbruket

LU-rapport 111998

1408
l 423

Sentralt nivå
85,7 %
82,7 %

Fylkesnivå
9,8 %
ll,2 %

Lokalnivå
4,5 %
6,2%

1 343
l 354

74,8 %
35,0%

19,9 %
33,2 %

5,3 %
31,8 %

l 393

85 ,8 %

9,7%

4,5%

l 324

37,3 %

28,2%

34,5 %

N
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Inntekts- og rettighetsspørsmål bør i følge medlemmene i all hovedsak
løses på sentralt nivå i organisasjonen. Det er imidlertid to viktige
unntak, for det første grunneier- og utmarksspørsmål og for det andre
rekruttering til landbruket. På disse områdene har medlemmene delt
seg i tre nærmest like store grupper. En noe større andel menn enn
kvinner mener at grunneier- og utmarksspørsmål i hovedsak bør løses
sentralt. Når det gjelder rekruttering er det noen flere av de passive og
de som ikke har vært tillitsvalgte i Bondelaget som mener at arbeidet
hører hjemme på fylkesnivået i organisasjonen.

5.2

Markedsspørsmål

Under overskriften markedsspørsmål siktes det her både til
rammevilkår for omsetning av matvarer og markeds- og
produksjonsregulering. I denne forbindelse vil også samvirkespørsmål
stå sentralt. Spørsmålet om kvalitet er plassert i neste delkapittel, selv
om det også ofte er en viktig del av markedsdiskusjonen.

Tabell 5.4

Medlemmenes interesse for markedsspørsmål

Saksområde
Internasjonale spørsmål

1 421

Meget
interessert
33 ,4%

Middels
interessert
46,3 %

Ikke
interessert
20,3 %

1 415

60,2%

36,3 %

3,5 %

1 403

34,7%

53 ,8 %

11 ,5 %

N

(EU/GATT/WTO)

Markeds-og
produksionsspørsmål
Samvirkespørsmål

Til tross for at 60 prosent av medlemmene opplyser at de er meget
interessert i markeds- og produksjonsspørsmål, så er det tydelig at
interessen for markedsspørsmål er noe mindre enn for inntekts- og
rettighetsspørsmålene vi så på i forrige delkapittel. Ikke overraskende
er heltidsbrukerne gjennomgående er mer interesserte i disse
spørsmålene enn de som har arbeid utenfor gården. Det er også en
generell trend at de som er aktive og de som er eller har vært
tillitsvalgte i Bondelaget i større grad oppgir at de er interessert i disse
spørsmålene enn de øvrige medlemmene.
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Medlemmenes vurdering av markedsspørsmål sin
betydning for landbruket.

Saksområde

1 409

Meget
viktig
68,3 %

Middels
viktig
25,7 %

Ikke
viktig
6,0%

l 418

88,l %

11,4 %

0,6%

l 411

56,3 %

39,9 %

3,8 %

N

Internasjonale spørsmål
(EU/GATT/WTO)
Markeds- og
produksjonsspørsmål
Samvirkespørsmål

I tabell 5.5 går bondelagsmedlemmenes vurdering av hvilken
betydning markedsspørsmål har for landbruket. Det er interessant å se
at det er gjennomgående flere som svarer at saksområdene er viktige
for landbruket enn som er personlig interessert i dem selv. 88 prosent
av medlemmene mener at markeds- og produksjonsspørsmål er av
meget viktig betydning for landbruket. Internasjonale spørsmål mener
68 prosent av medlemmene er meget viktig, mens 56 prosent av
medlemmene har svart at samvirkespørsmål er av meget viktig
betydning for landbruket. De yngste medlemmene, de som har vært
eller er tillitsvalgt og de aktive medlemmene ser ut til å vektlegge
disse spørsmålene mer enn de øvrige medlemmene. Deltidsbrukerne
vektlegger arbeidet med markeds- og produksjonsspørsmål i mindre
grad enn heltidsbrukerne.

Tabell 5.6

Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med markedsspørsmål bør plasseres i
organisasjonen til Bondelaget.

Saksområde
Internasjonale spørsmål
(EU/GATT/WTO)
Markeds- og
produksionsspørsmål
Samvirkespørsmål

N
l 379

Sentralt nivå
93,4%

Fylkesnivå
4,1 %

Lokalt nivå
2,5%

l 371

79,5 %

15,9 %

4,6%

l 350

62, l %

25,7%

12,l %

Tabell 5.6 viser medlemmenes vurdering av hvor de mener
markedsspørsmål i vid betydning bør plasseres i organisasjonen. Hele
93 prosent av medlemmene mener at internasjonale spørsmål bør
plasseres på sentralt nivå i Bondelaget. Det er også stor oppslutning
om at markeds- og produksjonsspørsmål og samvirkespørsmål bør
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plasseres på sentralt nivå i organisasjonen, henholdsvis 80 prosent og
62 prosent av bondelagsmedlemmene mener det.
Det er en viss forskjell mellom medlemmene i de ulike regionene når
det gjelder vurderingen av hvor samvirkespørsmål bør tas opp:
Medlemmene i Nord-Norge mener i langt mindre grad enn
medlemmene i de øvrige regionene at fylkesnivået er best egnet. De
aktive medlemmene og de som har hatt eller har tillitsverv i
organisasjonen, er mest tilbøyelige til å trekke fram sentralt nivå som
det mest hensiktsmessige nivået til å ta seg av hovedtyngden av
arbeidet i forbindelse med samvirkespørsmål.

5.3

Miljø- og kvalitetsspørsmål

Oppmerksomhet rettes her mot miljøspørsmål, både i betydning av
helse og arbeidsmiljø og i betydning av å produsere varer av god
kvalitet på en måte bidrar til å holde naturgrunnlaget i hevd. I hvilken
grad miljø- og kvalitetsspørsmål er noe som medlemmene er opptatt
av og hvilket nivå dette arbeidet bør utføres på i Bondelaget, er
spørsmål som tas opp i dette delkapitlet.

Tabell 5. 7

Medlemmenes interesse for miljø- og
kvalitetsspørsmål

Saksområde
Helse, miljø sikkerhet
(HMS)
Helsetjenester for bønder
Kvalitetssystem i landbruket
(KSL)
Miljøsaker
Rovdyrforvaltning
Økologisk jordbruk
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1 427

Meget
interessert
33,6 %

Middels
interessert
55,6%

Ikke
interessert
10,8 %

1 427
1 423

31,4 %
36,9 %

52,3 %
50,5 %

16,3 %
12,6 %

1 420
1429
1 423

31,3 %
33 ,4 %
8,9%

59,5 %
40,9%
38,5 %

9,2%
25 ,7 %
52,6 %

N
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Medlemmenes vurdering av miljø- og
kvalitetsspørsmål sin betydning for landbrukel

Saksområde
Helse, miljø sikkerhet (HMS)
Helsetjenester for bønder
Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
Miljøsaker
Rovdyrforvaltning
Økologisk jordbruk

N

I 415
I 416
I 424
I 416
I 421
l 407

Meget
viktig
46,7%
41 ,1 %
57,9 %
48,9%
51 ,6 %
14,1 %

Middels
viktig
46,9%
48,9 %
36,1 %
46,2%
41 ,0%
53 ,2 %

Ikke
viktig
6,4%
10,0 %
6,0%
4,9 %
7,5 %
32,8 %

I tabellene 5.7 og 5.8 framgår henholdsvis medlemmenes interesse
for- og medlemmens syn på betydning av miljø- og kvalitetsspørsmål.
Gjennomgående er det flere som vurderer disse saksområdene for å
være viktig for landbruket, enn som selv er interesse1i i de. I og med at
tendensene i tabellene er de samme presenteres de sammen.
Det mest oppsiktsvekkende er at 53 prosent av medlemmene i
Bondelaget opplyser at de ikke er interessert i økologisk jordbruk.
Flertallet av medlemmene mener rett nok at økologisk jordbruk er
middels viktig for landbruket, men det er også 33 prosent som mener
det ikke er viktig.
4 7 prosent av kvinnene og 54 prosent av mennene svarer at de ikke er
interesserte i økologisk jordbruk. En tilsvarende forskjell finner vi
mellom kvinner og menn når det gjelder å vurdere betydningen av
økologisk jordbruk; 25 prosent av kvinnene mot 35 prosent av
mennene mener at økologisk jordbruk ikke er viktig for landbruket.
Det går også fram at medlemmene på Sørlandet, de aktive ·
medlemmene, de som har hatt eller har tillitsverv og heltidsbrukerne i
noe mindre grad enn de øvrige medlemmene er interesserte i
økologisk jordbruk. De vurderer også betydningen av økologisk
jordbruk som mindre enn de øvrige medlemmene.
Det går også fram av tabell 5.7 at flertallet av medlemmene sier seg
middels interessert i HMS og KSL. Verdt å merke seg er at kvinner i
noe større grad oppgir at de er meget interessert i HMS og KSL enn
sine mannlige kolleger. Kvinnene er mer interessert i arbeidet med
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HMS og KSL enn det menn er, og de vurderer også betydningen av
dette som noe større enn det menn gjør. Det er også slik at de som
ikke har egen driftsenhet i større grad svarer at HMS-arbeidet er meget
viktig for landbruket. De aktive medlemmene av Bondelaget er i noe
større grad enn de øvrige medlemmene interessert i KSL-arbeidet. De
. tillitsvalgte i Bondelaget oppgir i noe større grad enn de som ikke har
hatt verv å være meget interessert i HMS.
Når det gjelder helsetjenester for bønder, er det en langt større andel
av de kvinnelige enn de mannlige medlemmene som opplyser at de er
meget interesserte. Dette temaet ser også ut til å interessere
heltidsbrukerne og de aktive medlemmene av Bondelaget i noe større
grad enn de øvrige medlemmene. Derimot er det enighet i alle grupper
om at helsetjenester for bønder er viktig for landbruket.
Kvinnene i denne undersøkelsen har også i større grad enn mennene
svart at de er meget interessert i miljøsaker, og det er en større andel
kvinner enn menn som mener dette er viktig for landbruket. Det går
også fram at heltidsbrukerne er mest negative til miljøsaker; de er i
mindre grad interesserte og det er færre av heltidsbrukerne som mener
miljøsaker er meget viktig. Det er en større andel kvinner enn menn
som mener miljøsaker er viktig for landbruket.
Overraskende er det at en noe større andel kvinner enn menn svarer at
rovdyrforvaltningen er meget viktig for landbruket. Interessen for
rovdyrforvaltningen er minst på Vestlandet og i Oslofjord-området,
der en betydelig større andel av medlemmene sier at de ikke er
interesserte og at rovdyrforvaltningen ikke er viktig for landbruket,
enn i de øvrige delene av landet.
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Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med miljøspørsmål bør plasseres til
Bondelaget

Saksområde
Helse, miljø, sikkerhet
(HMS)
Helsetjenester for bønder
Kvalitetssystem i
landbruket (KSL)
Miljøsaker
Rovdyrforvaltning
Økologisk jordbruk

N
l 354

Sentralt nivå
24,6%

Fylkesnivå
37,l %

Lokalt nivå
38,3 %

l 357
l 351

19,8 %
57,3 %

33,2 %
24,9%

47,0%
17,8 %

1 337
1 342
1 314

44,4%
38,6%
40,3 %

32,1 %
37,4 %
34,6%

23 ,6 %
24,0%
25,l %

I tabell 5.9 presenteres medlemmens svar på hvor i Bondelaget
hovedtyngden av miljøarbeidet bør ligge i organisasjonen. Flertallet av
medlemmene er samstemte i at hovedtyngden av KSL-arbeidet bør
plasseres på sentralt nivå i organisasjonen. Hele 47 prosent av
medlemmene mener at hovedtyngden av arbeidet med helsetjenester
for bønder bør ligge på lokalt nivå. Utover det er det ikke mulig å
trekke ut noe entr-dig fra denne tabellen.
Det er imidlertid visse signifikante forskjeller mellom de ulike
medlemskategoriene, først og fremst når det gjelder spørsmål knyttet
til helsetjenester for bønder. En større andel kvinner enn menn mener
at dette arbeidet bør ligge på lokalt nivå, og det er en større andel av
de aktive medlemmene og de tillitsvalgte som mener at helsetjenester
for bønder bør legges til fylkesnivået i organisasjonen.
Det er en større andel av de aktive medlemmene og de som har hatt
eller har tillitsverv i Bondelaget enn blant de øvrige medlemmene som
trekker fram at fylkesnivået er et egnet nivå å utføre hovedtyngden av
HMS-arbeidet på. Det er en større andel blant medlemmene på
Sørlandet og i Trønderlag enn i andre regioner som mener at
hovedtyngden av KSL-arbeidet bør utføres på fylkesnivået. Mens de
som har vært eller er tillitsvalgte medlemmer i større grad svarer at de
mener KSL-arbeidet bør utføres på sentralt nivå i organisasjonen,
mener flere av de som ikke hatt verv at de heller så at dette arbeidet
blir utført på fylkes- og lokallagsnivå i organisasjonen.
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5.4

Arbeidsplasser i bygdene

I denne presentasjonen begrenser arbeidsplasser i bygdene seg til
spørsmål om tilleggsnæringer og kvinner og likestilling. Dette er en
snever tilnærming, men spørsmål knyttet til landbrukets rammevilkår
· som selvsagt også står sentralt i en slik diskusjon er tidligere
gjennomgått i delkapitlet om inntekter og rettigheter. Som det kom
fram der, var det en betydelig interesse blant medlemmene om disse
spørsmålene. Derfor blir det interessant å se om denne interessen
strekker seg utover de mer landbruksspesifikke spørsmålene.
Medlemmenes interesse for tilleggsnæringer og kvinne- og
likestillingsspørsmål og disse saksområdenes betydning for landbruket
blir behandlet under ett. Det betyr at tabell 5.10 og tabell 5.11 blir
kommentert sammen.

Tabell 5.10

Medlemmenes interessefor tilleggsnæringer og
kvinne- og likestillingsspørsmål
N

Saksområde
Tilleggsnæringer
Kvinner og likestilling

Tabell 5.11

1 417
1 413

Meget
interessert
24,7%
20,2%

Middels
interessert
50,6 %
54,6 %

Ikke
interessert
24,7%
25,2%

Medlemmenes vurdering av spørsmål knyttet til
tilleggsnæringer og kvinne- og likestilling sin
betydning for landbruket

Saksområde
Tilleggsnæringer
Kvinner og likestilling

N
1 408
1 410

Meget viktig
28,3 %
29,l %

Middels viktig
56,9 %
55,7 %

Ikke viktig
14,8 %
15,2 %

En av fire medlemmer sier at de ikke er interessert i spørsmål knyttet
til tilleggsnæringer. Det går også fram at en like stor andel oppgir at
de ikke er interesserte i spørsmål knyttet til kvinner og likestilling.
Samtidig går det fram at flertallet av medlemmene sier seg middels
interessert i denne typen spørsmål. På samme måte går det fram at
flertallet av medlemmene mener at tilleggsnæringer og kvinne-og
likestillingsspørsmål er middels viktig for landbruket.

LU-rapport 111998

Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Side 42

Det er en viss tendens til at kvinner i noe større grad enn menn oppgir
at de er meget interessert i tilleggsnæringer, og de er også mer
tilbøyelige til å svare at tilleggsnæringer er meget viktig for
landbruket. Det er også slik at de som har arbeid utenfor gården er mer
interessert i denne typen spørsmål, og mener det spiller større rolle for
landbruket enn heltidsbrukerne. De medlemmene som kun sjelden
eller aldri er til stede på Bondelagets møter er noe mer interessert i
denne typen spørsmål enn de aktive møtedeltakerne. De passive
medlemmene vurderer også dette saksområdet som mer viktig enn de
aktive medlemmene av Bondelaget. Dette skillet trer også fram ved at
de tillitsvalgte i mindre grad har sagt seg meget interessert i spørsmål
knyttet til tilleggsnæringer. De tillitsvalgte vurderer også saksområdet
som mindre viktig enn de som ikke har hatt slike tillitsverv gjør.
Når det gjelder spørsmål knyttet til kvinner og likestilling, er det ikke
overraskende kvinnene som er mest interessert; 46 prosent av
kvinnene oppgir at de er meget interessert. Det tilsvarende tallet for
menn er 14 prosent.

Tabell 5.12

Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med tilleggsnæringer og kvinne- og
likestillingsspørsmål bør plasseres i organisasjonen
til Bondelaget

Saksområde
Tilleggsnæringer
Kvinner og likestilling

N

I 319
1 327

Sentralt nivå
23,7 %
47,5 %

Fylkesnivå
46,4%
26,2 %

Lokalt nivå
29,9 %
26,3 %

Slik medlemmenes svar går fram i tabell 5.12, gis det ikke noe entydig
svar på hvor hovedtyngden av arbeidet knyttet til tilleggsnæringer,
kvinner og likestilling bør legges. De fleste mener at hovedtyngden av
arbeidet med tilleggsnæringer bør legges til fylkesnivået, noe en nok
kan forstå ut fra den sentrale plassen fylkeslagene i Bondelaget har
med blant annet representasjon i de fylkesvise BU-styrene. Det er også
en relativt stor andel av de aktive medlemmene av Bondelaget og de
tillitsvalgte som mener at spørsmål knyttet til tilleggsnæringer hører
hjemme på fylkesnivået. Når det gjelder spørsmål knyttet til kvinner
og likestilling er det flest som mener at hovedtyngden av arbeidet
LU-rapport 111998

Medlemsundersøkelse i Norges Bondelag

Side 43

hører hjemme på sentralt nivå i organisasjonen, og det er en større
andel kvinner enn menn som mener at arbeidet hører hjemme på
sentralt nivå i organisasjonen.

5.5

Politisk påvirkning og samfunnskontakt

I dette kapitlet blir politisk påvirkning avgrenset til medlemmenes
interesse av og vurdering av aksjoner og arrangementer. Spørsmål om
politisk påvirkning blir tatt opp på en bredere måte i kapittel 8 som
dreier seg om utadrettet kommunikasjon. I dette delkapitlet blir også
medlemmenes interesse og vurdering av bistandsarbeidet tatt opp.
Dette arbeidet er ikke minst interessant i forbindelse med å få
kontakter også i andre miljøer enn det en tradisjonelt forbinder med
landbrukets organer.

Tabell 5.13

Medlemmenes interesse for aksjoner, arrangementer
og bistandsarbeid.

Aksjoner og arrangementer
Bistandsarbeid

Tabell 5.14

Meget
interessert
12,1 %
6,6%

N

Saksområde

1 424
1 428

Middels
interessert
57,2 %
37,4%

Ikke
interessert
30,7%
56,0%

Medlemmenes vurdering av spørsmål knyttet til
aksjoner, arrangementer og bistandsarbeid sin
betydning for landbrukel

Saksområde
Aksjoner og arrangementer
Bistandsarbeid

N

1 412
1 411

Meget
viktig
25,4 %
4,8 %

Middels
viktig
59,1 %
39,9 %

Ikke
viktig
15,6 %
55,3 %

I tabell 5.13 og tabell 5.14 går medlemmenes interesse og
medlemmenes vurdering av aksjoner og arrangementer og
bistandsarbeid fram. Flertallet av bondelagsmedlemmene er middels
interessert i aksjoner og arrangementer, og 59 prosent av medlemmene
mener det har en middels viktig betydning for landbruket. Ikke
overraskende er de aktive møtedeltakerne og de tillitsvalgte mest
positive til denne formen for aktivitet. Det er også slik at medlemmer i
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Nord-Norge i større grad enn de øvrige medlemmene svarer at de er
meget interessert i denne typen aktiviteter.
Hele 56 prosent av medlemmene opplyser at de ikke er interessert i
bistandsarbeid, og 55 prosent av medlemmene er av den oppfatning at
det ikke er viktig for landbruket. Hele 65 prosent av de under 40 år
svarer at de ikke er interessert i bistandsarbeid. Det er en viss forskjell
mellom kvinner og menn: Kvinnene opplyser i noe større grad enn
menn at de er meget interesserte, og de har også generelt større tro på
bistandsarbeidets betydning for landbruket. Medlemmene i
Nord-Norge skiller seg ut ved at en noe større andel av medlemmene
har svart at de er interesserte og at de mener bistandsarbeid er viktig
for landbruket. De medlemmene som sjelden eller aldri møter på
Bondelagets møter og de som ikke har hatt tillitsverv i Bondelaget er
også noe mer positive til bistandsarbeid enn øvrige medlemmer.

Tabell 5.15

Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med aksjoner og arrangementer og
bistandsarbeid bør plasseres i organisasjonen til
Bondelaget.

Saksområde
Aksjoner og
arrangementer
Bistandsarbeid

N
1 320

Sentralt nivå

Fylkesnivå

Lokalt nivå

29,8%

30,6%

39,6%

1 327

82,1 %

10,2 %

7,7 %

Hvor hovedtyngden av dette arbeidet bør plasseres går fram av tabell
5.15. Når det gjelder arbeidet med aksjoner og arrangementer er det
nærmest en tredeling i svarene. Det er flest som mener at
hovedtyngden bør ligge på lokallagsnivået. Kvinnene, medlemmer
under 40 år, de passive medlemmene og de som ikke har vært eller er
tillitsvalgt i Bondelaget er overrepresentert blant de som mener
hovedtyngden bør ligge på lokallagsnivået. Medlemmer i
alderskategorien 60 år og eldre, menn og heltidsbrukerne mener i noe
større grad enn de øvrige medlemmene at hovedtyngden av arbeidet
med aksjoner og arrangementer bør ligge på sentralt nivå i
Bondelaget. Når det gjelder bistandsarbeidet, er medlemmene
samstemte i at hovedtyngden av dette arbeidet bør ligge på sentralt
nivå i organisasjonen.
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Aktiv organisasjon; medlemstilbud og
samhold

Bondelaget har i tillegg til å arbeide med å sikre næringen gode
rammebetingelser, også tatt mål av seg å oppnå medlemsfordeler for
det enkelte medlem. Bondelaget har samtidig som mål å ~a aktive
lokal- og fylkeslag som fungerer som bøndenes og
·
bygdebefolkningens faglige, kulturelle og sosiale fellesskap . (Norges
Bondelag 1997d:26). I dette delkapitlet ser vi nærmere på fire sentrale
elementer i dette tilbudet: Forsikringsspørsmål, juridisk bistand, faglig
og sosialt samhold.

Tabell 5.16

Medlemmenes interesse av medlemstilbud og
sa"'"hold
N

Saksområde
Forsikringsspørsmål
Juridisk bistand
Faglig samhold
Sosialt samhold

Tabell 5.1 7

1 423
1 420
1429
l 431

Meget
interessert
37,0 %
27,8 %
44,0%
40,0%

Middels
interessert
53,5 %
56,7 %
49,6%
50,1 %

Ikke
interessert
9,5 %
15,5 %
6,4%
9,9 %

Medlemmenes vurdering av medlemstilbud og
samhold sin betydning for landbruket.

Saksområde
Forsikringsspørsmål
Juridisk bistand
Faglig samhold
Sosialt samhold

N
1 421
1 409
1 420
1 422

Meget viktig
40,2%
35,9 %
56,3 %
46,9%

Middels viktig
51,7 %
53,9 %
40,5%
46,1 %

Ikke viktig
8,2%
10,2 %
3,2 %
7,0%

I tabell 5.16 og 5.17 er medlemmenes interesse for medlemstilbud og
samhold og deres vurdering av disse saksområdenes betydning for
landbruket summert opp. Det er også her tydelig at interesse og
betydning følges ad, og derfor er det kommentert under ett.
Felles for de fire saksområdene, er at de fleste medlemmene sier at de
er middels interessert i dem. Bondelagets medlemmer ser også
betydningen av disse saksområdene for landbruket, vurderingen
varierer mellom meget og middels viktig. Kvinnene vurderer i større
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grad enn menn disse områdene som meget viktig, mens menn i større
grad har endt opp med å svare middels viktig. De aktive deltakerne på
Bondelagets møter er mer tilbøyelig enn de øvrige medlemmene til å
svare at de anser medlemstilbud og samhold som meget viktig.
Når det gjelder forsikringsspørsmål og spørsmål knyttet til juridisk
bistand, er det en langt større andel kvinner enn menn som svarer at de
er meget interessert. De medlemmene som ikke har eget bruk oppgir
også i større grad enn de øvrige medlemmene at de ikke er interessert i
spørsmål knyttet til juridisk bistand. Det er også en noe større andel av
medlemmene på Sørlandet enn i resten av landet som opplyser at de
ikke er interesserte i spørsmål knyttet til juridisk bistand.
Mens kvinnene har krysset av at de er meget interesserte i faglig og
sosialt samhold, har menn i større grad valgt å svare at de er middels
interesserte. Ikke overraskende er det de som har og driver gård, de
som er aktive i Bondelaget og de som er eller har vært tillitsvalgt i
Bondelaget mer interesserte i faglig og sosialt samhold enn de øvrige
medlemmene. De tillitsvalgte i Bondelaget framhever også
betydningen av det faglige samholdet i Bondelaget i større grad enn de
som ikke har hatt tillitsverv i organisasjonen.

Tabell 5.18

Medlemmenes vurdering av hvor hovedtyngden av
arbeidet med medlemstilbud og samhold bør plasseres
i Bondelaget

Saksområde
Forsikringsspørsmål
Juridisk bistand
Faglig samhold
Sosialt samhold

N
1 372
1 355
1 355
l 372

Sentralt nivå
73,5 %
56,7 %
12,9 %
5,5 %

Fylkesnivå
16,2 %
32,9 %
18, l %
6,8 %

Lokalt nivå
10,3 %
10,4%
69,0%
87,8 %

Av tabell 5.18 går det fram at medlemmene er rimelig samstemte i at
sentralt nivå bør ta seg av forsikringsspørsmål og saksområdet juridisk
bistand. Medlemmene mener arbeidet med faglig og sosialt samhold
hovedsakelig bør gjøres på lokalt nivå. Det er medlemmene under 40
år som er de ivrigste talsmenn/-kvinner for trekke fram lokalnivået
som det rette nivået.
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Oppsummering av medlemmenes interesse
for - og vurdering av aktuelle saksområder

Et interessant funn i dette kapitlet er kvinner og menns ulike
vektlegging av saksområdene. Kvinnene har i større grad enn menn
svart at de er meget interessert i de enkelte saksområdene, og at de er
meget viktige for landbruket. Det er en generell trend at de aktive
medlemmene synes disse saksområdene er mer interessante og
viktigere for landbruket, enn det de passive medlemmene gjør.
I figur 5.1 under er de fem saksområdene som mer enn 50 prosent av
medlemmene har sagt seg meget interessert i presentert. Som det går
fram er alle disse områder som faller under merkelappen inntekts- og
rettighetsspørsmål og markedsspørsmål. Dette er i tråd med funnet av
at medlemmene mener at Bondelaget bør prioritere å arbeide med
landbrukets rammebetingelser, slik vi så i kapittel fire.
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Markeds- og produksjonsspørsmål
Skatte avgifts- og regnskapsspørsmål
Trygderettigheter og sosiale ordninger

Rekruttering til landbruket

Figur 5.1

Saksområder som mer enn 50 prosent av
medlemmene er meget interesserte i.
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Økologisk jordbruk og bistandsarbeid er de eneste saksområdene hvor
flertallet av medlemmene har sagt at de ikke er interessert. Den lave
interessen for bistandsarbeid gjenspeiles også i at det er det som eneste
saksområdet der et flertall som svarer at det ikke er viktig for
landbruket. I figur 5.2 under er interessen for disse to saksområde
framstilt grafisk.
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Bis tandsarbeid

Økologisk jordbruk

Figur 5.2

De to eneste områdene flertallet av medlemmene av
Bondelaget opplyser at de ikke er interesserte i;
bistandsarbeid og økologisk jordbruk.

Selv om det i dette kapitlet også går fram at personlig interesse i stor
grad avspeiler hvor stor betydning medlemmene mener at et
saksområde har for landbruket, er det langt flere saksområder
medlemmene mener er meget viktige, enn de er meget interesserte i.
Figur 5.3 på neste side presenterer derfor de saksområdene som over
halvparten av medlemmene har svart er meget viktige. Listen
domineres av saksområder som faller inn under merkelappene
inntekts- og rettighets- og markedsspørsmål.
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Miget viktig

o

Mddels viktig

E!ll l<ke viktig

Saksområdene som mer enn 50 prosent av
medlemmene har sagt er meget viktigefor landbruket.

Det er ikke til å stikke under en stol at mange medlemmer fant det
vanskelig å plassere hovedtyngden av arbeidet på ett nivå. Det er nok
også grunnen til at om lag 10 prosent av medlemmene ikke besvarte
disse spørsmålene. Bare saksområdet tilleggsnæringer er det et flertall
blant medlemmene som mener at hovedtyngden av arbeidet bør
utføres på fylkesnivå. Saksområdene HMS, helsetjenester for bønder,
arrangementer og aksjoner og faglig og sosialt samhold er det flest
medlemmer som svarer at lokallagsnivået bør ta seg av. Det betyr at
flertallet av medlemmene mener at hovedtyngden av arbeidet med 17
av de 23 saksområdene som er tatt med i dette kapitlet, bør gjøres på
sentralt nivå i Bondelaget. I hvilken grad dette harmonerer med
medlemmenes syn på ressurssituasjonen i Bondelaget er ett av
spørsmålene som blir tatt opp i neste kapittel, som handler om
ressursbruken i Bondelaget.
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Ressursbruken i Norges Bondelag

Bondelaget har tre organisasjonsnivåer og i tillegg et profesjonelt
saksbehandlerapparat. Med en begrenset mengde ressurser skal
Bondelaget forsøke å oppfylle medlemmenes forventninger. Det er da
viktig i størst mulig grad å prioritere aktiviteter som har en god
virkningsgrad, og som medlemmene ser seg tjent med.

6.1

Medlemmenes vurdering av Bondelagets
aktivitetsnivå

Tabell 6.1

Framstilling av ulike funksjoner og nivå i Bondelaget
og medlemmenes svar om det bør få øke/redusere sin
samlede aktivitet.

Nivå/område
Valgte organer på lokalt nivå
Arrangementer på lokalt nivå
Aksjoner på lokalt nivå
Valgte organer på fylkesnivå
Sekretariatsfunksjoner på fylkesnivå
Arrangementer på fylkesnivå
Aksjoner på fylkesnivå
Valgte organer på sentralt nivå
Sekretariatsfunksjoner på sentralt nivå
Arrangementer på sentralt nivå
Aksjoner på sentralt nivå
Totalt

Redusere
(N=1063)
3,4%
2,2%
14,7 %
6,5%
7,4%
8,8%
6,6%
11,0%
17,2%
17,3%
4,9%
100 %

Øke
(N=1082)
7,9 %
22,4%
4,3%
4,3 %
4,4 %
8,6%
5,2%
9,6%
6,3%
6,7%
20,3%
100 %

· Det er flest medlemmer som mener at en reduksjonen av den samlede
aktiviteten bør forgå innenfor sekretariatsfunksjoner på sentralt nivå
og arrangementer på sentralt nivå. Videre ønsker 15 prosent av
medlemmene en reduksjon innenfor aksjoner på lokalt nivå. Svært få
av respondentene ønsker en reduksjon av aktiviteten til valgte organer
4

Svarprosenten på dette spørsmålet var lavere enn på de andre spørsmålene.
Respondentene fikk beskjed om å sette ett kryss. Dette ble misforstått av flere
respondenter som satte flere kryss. Disse er holdt utenfor her.
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på lokalt nivå, arrangementer på lokalt nivå og aksjoner på sentralt
nivå.

Boks 6.1

Grunnlag for krysskjøringene.

Krysskjøringene som presenteres her er kjørt mot bakgrunnsvariablene
kjønn, alderskategori, bostedsregion, om de arbeider kun på gården
eller ikke og om de har eller har hatt tillitsverv i Bondelaget.

De som er eller har vært tillitsvalgte vil i større grad enn de som ikke
har vært tillitsvalgte redusere Bondelagets aktivtet innenfor
sekretariatsfunksjoner på sentralt nivå og arrangementer på sentralt
nivå. De som ikke har vært tillitsvalgt vil i større grad redusere i
valgte organer på fylkesnivå. Medlemmer fra Oslofjordområdet vil i
større grad enn medlemmer fra andre regioner ha en reduksjon av
aktivitet innenfor aksjoner på lokalt nivå. Medlemmene i de andre
regionene vil ha reduksjon i arrangementer på sentralt nivå og i
sekretariatsfunksjonen på sentralt nivå.
1/5 av medlemmene ønsker økt aktivitet innefor arrangementer på
lokalt nivå. Nesten like mange vil ha flere aksjoner på sentralt nivå.
Svært få av medlemmene ønsker økt aktivitet når det gjelder aksjoner
på lokalt nivå, valgte organer på fylkesnivå og sekretariatsfunksjoner
på fylkesnivå. Hvis en ser på hva medlemmene ønsker å redusere og
øke av aktivitet, ser en at medlemmene har vært relativt konsekvente i
besvarelsene. For de har ikke svart positivt til en øking av en aktivitet
for så i neste omgang foreslå reduksjon av samme aktivitet.
Kjøringene viser at de som ikke har eget gårdsbruk i større grad enn
de øvrige medlemmene vil at Bondelaget øker sin aktivitet innenfor
aksjoner på lokalt nivå. Derimot er det en mindre andel av denne
gruppen som ønsker en økning i aktivitet innenfor aksjoner på sentralt
nivå enn for utvalget som helhet.
I forlengelse av dette ble medlemmene bedt om åta stilling til om
Bondelaget burde øke, opprettholde eller redusere sin samlede
aktivitet. Nesten halvparten (47 prosent) av medlemmene mener at
Bondelagets samlede aktivitet bør opprettholdes på dagens nivå.
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24 prosent mener at de bør øke sin samlede aktivitet, og 8 prosent av
respondentene mener at Bondelaget bør redusere sin samlede
virksomhet. 21 prosent har ikke tatt stilling spørsmålet.

(47 ,0%)

(8,0%)

•

Opprettholde

Figur 6.1
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llilm Vet ikke/usikker

Medlemmenes syn på Bondelagets aktivitet i framtida
(N=1464).
.

Medlemmer som er eller har vært tillitsvalgt i organisasjonen vil i
større grad enn de som ikke har vært tillitsvalgt at Bondelaget skal
opprettholde sin aktiv.itet på dagens nivå. De som ikke har hatt
tillitsverv er i større grad enn andre usikre om Bondelagets samlede
aktivitet skal økes, reduseres eller opprettholdes på dagens nivå. Både
heltidsbrukeren og deltidsbrukeren vil i større grad enn de som ikke
har eget gårdsbruk at Bondelaget skal opprettholde sin aktivitet på
dagens nivå. Det som er litt mere overraskende er at de medlemmene
som ikke har eget bruk i større grad enn heltidsbrukeren vil at
Bondelaget skal øke sin samlede aktivitet. Det bør legges til at de som
ikke har eget gårdsbruk utgjør en liten del av utvalget.
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Alliansearbeid og bistandsarbeid

Bondelaget nedlegger et betydelig arbeid og store ressurser for å
etablere og vedlikeholde allianser med andre grupper i samfunnet.
Hele 93 prosent av medlemmene mener at dette arbeidet er meget eller
litt viktig. 3 prosent mener at dette ikke er viktig, og 4 prosent er
usikre.
De som er eller har vært tillitsvalgt i organisasjonen mener i større
grad enn de som ikke har vært tillitsvalgt at ressursbruken for å
vedlikeholde og bygge opp allianser med andre grupper i samfunnet er
meget viktig.
48 prosent av de som svarte på undersøkelsen har kjennskap til
landbruksorganisasjonenes bistandsarbeid. 52 prosent svarte at de ikke
hadde kjennskap til dette arbeidet.
Kjennskapen til landbruksorganisasjonenes bistandsarbeid er relativ
lik over hele landet. Den er størst på Sørlandet og minst i Trøndelag.
Avvika ligger på+/- 11 prosent av gjennomsnittet til det totale
utvalget. Kjennskapen til bistandsarbeidet er større blant de som er
eller har vært tillitsvalgt enn blant de som ikke har vært tillitsvalgt.
Dette kan ha sammenheng med at som tillitsvalgt er en med i de
styrende og bevilgende organene og f'ar dermed bedre tilgang på
informasjon. Krysskjøringen viser også at kjennskapen til
landbruksorganisasjonenes bistandsarbeid er dårligere blant de
medlemmene som er yngre enn 40 år enn blant de som er eldre.

Tabell 6.2

Kjennskapen til land det drives prosjekter.

Kjennskap til land det drives prosjekter
Nicaragua
Guatemala
Tanzania
Andre land
Ikke sikker

N

683
682
682
682
682

n
393
104
86
152
187

Prosent
58 %
15 %
13%
22 %
27 %

Av respondentene som har kjennskap til landbruksorganisasjonenes
bistandsarbeid har 58 prosent av dem svart positivt på at de driver med
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prosjekter i Nicaragua. Cirka en av fire svarte at de ikke er sikre på i
hvilke land landbruksorganisasjonene driver bistand. Nesten like
mange svarte at de kjente til at det drives bistand i andre land enn i de
som er nevnt. Bare 13 prosent og 15 prosent svarte at de kjente til at
det drives bistandsarbeid i henholdsvis Tanzania og Guatemala. I og
med at så mange har svart "andre land" og" ikke sikker", kan det tyde .
på mangelfullt informasjonsarbeid eller manglende interesse for
bistand fra medlemmenes side. Bistandsarbeidet som drives innenfor
"andre land" er beskjedent sammenlignet med det arbeidet som gjøres
i de tre nevnte landene.

6.3

Medlemskontingent i lys av samlet aktivitet

46 prosent av medlemmene mener at den fremtidige
medlemskontigenten bør opprettholdes på dagens .nivå. Kun 3 prosent
av medlemmene mener at den bør vurderes økt, mens hele 36 prosent
mener at kontingenten bør vurderes redusert. De resterende 15 prosent
har oppgitt at de er usikre. Flertallet i Bondelaget ønsker en økt
aktivitet, men svært få ønsker å bidra med økt medlemskontingent.

(46,0%)

liii Opprettholde
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Figur 6.2
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Medlemmenes syn på størrelsen på framtidig
medlemskontingent i Bondelaget (N=1468).
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De medlemmene som er eller har hatt tillitsverv i Bondelaget vil i litt
større grad enn de som ikke har hatt tillitsverv opprettholde den
framtidige kontingenten på dagens nivå. De medlemmene som ikke
har eget gårdsbruk vil i større grad enn de som er heltidsbrukere
opprettholde den framtidige kontingenten på dagens nivå.
Heltidsbrukerne vil i større grad enn de som ikke har eget bruk og
deltidsbrukerne ha en vurdering om kontingenten bør reduseres.
Årsaken kan være at heltidsbonden betaler relativt mye mer i
kontingent enn de to andre gruppene, fordi kontingenten blant annet
fastsettes utfra produksjonsomfanget på gården. Mennene vil i større
grad enn kvinnene at det skal vurderes om kontingenten skal
reduseres. Kvinnene er i større grad enn mennene usikre/vet ikke på
hvor stor den framtidige medlemskontingenten skal være.

6.4

Oppsummering

De fleste medlemmene mener at en eventuell reduksjon i aktivitet bør
foregå innenfor sekretariatsfunksjoner og arrangementer på sentralt
nivå og aksjoner på lokalt nivå. Medlemmene mener at det bør bli økt
aktivitet innenfor arrangementer på lokalt nivå og aksjoner på sentralt
nivå. Nesten halvparten av medlemmene mener at Bondelaget bør øke
sin samlede aktivitet.
Nesten hele medlemsmassen mener at det er viktig at Bondelaget
legger ned betydelige ressurser og arbeid for å etablere og
vedlikeholde allianser med andre grupper i samfunnet.
Underkanten av halvparten av Bondelagets medlemmer har kjennskap
til landbruksorganisasjonenes bistandsarbeid. Kjennskapen er størst til
bistandsprosjektet i Nicaragua. Men svært mange er usikre på hvilke
land bistandsprosjektene foregår i.
Nesten halvparten av de spurte mener at dagens kontingent bør
opprettholdes på dagens nivå. To av fem mener at den bør reduseres.
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Innflytelse og styring i
Norges Bondelag

Bondelaget er en organisasjon for sine vel 63000 medlemmer. Med
vel 700 lokallag, 18 fylkeslag og et sentralledd er Bondelaget en
kompleks organisasjon. I dette kapitlet blir oppmerksomheten rettet
mot medlemmenes kjennskap til hvordan organisasjonen fungerer, og
hvem de mener setter dagsorden i organisasjonen. I forlengelsen av
dette er medlemmene bedt om å komme med sine syn om det i den
pågående organisasjonsprosessen bør vurderes å endre antall
representanter i styringsorganene i Bondelaget.

7.1

Medlemmenes vurdering av i hvilken grad
de blir hørt i Bondelagets organer

Tabell 7.1

Grad av å bli hørt når medlemmet tar opp en sak
gjennom sitt lokallag (N=l472).

Grad av å bli hørt
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Blir ikke hørt
Har aldri tatt ODD noen saker
Usikker
Totalt

Prosent
15,1 %
25,6%
13,5 %
3,9 %
37,4 %
4,6 %
100%

37 prosent av medlemmene har aldri tatt opp noen sak gjennom sitt
lokallag. 26 prosent av medlemmene føler at de blir hørt i noen grad.
15 prosent føler at de blir hørt i stor grad. Nesten like mange føler at
de blir hørt i liten grad. Svært få synes at de ikke blir hørt.

Boks 7.1

Grunnlag for krysskjøringene.

Krysskjøringene er kjørt mot bakgrunnsvariablene kjønn,
alderskategori, bostedsregion, om de arbeider kun på gården eller ikke
og om de har eller har hatt tillitsverv i Bondelaget.
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En større andel av medlemmene i Nord-Norge enn i de andre
regionene føler at de f'ar gjennomsalg for sine saker i lokallaget.
Medlemmene i Nord-Norge ser ut til å være mere aktive, fordi færre
enn gjennomsnittet i utvalget har aldri tatt opp noen sak gjennom
Bondelaget. Det kan ha sammenheng med at lokallagene i nord har
færre medlemmer. Det blir de1med nødvendig og lettere å engasjere
seg. Det kan se ut til at det er flest medlemmer fra Oslofjord-regionen
som ikke har tatt opp saker i Bondelaget.
De som har eller har hatt tillitsverv føler i mye større grad enn de som
ikke har tatt på seg tillitsverv at de blir hørt med sine saker i lokallaget
sitt. Det bør legges til at over 60 prosent av de som ikke har hatt noen
tillitsverv aldri har tatt opp noen egne saker i sitt lokallag. Dette er
godt over gjennomsnittet for hele utvalget.
De medlemmene som ikke har eget bruk og de som er deltidsbrukere
svarer i langt større grad enn heltidsbrukerne at de aldri tatt opp noen
sak i sitt lokallag. Heltidsbrukerne føler at de blir hørt i større grad enn
de to andre gruppene.
Flere av kvinnene svarer enn av mennene svarer at de aldri har tatt opp
noen sak i sitt lokallag. Mennene føler også i litt større grad enn
kvinnene at de blir hørt når de tar opp en sak.

Tabell 7.2

Grad av å bli hørt når ditt lokallag tar opp en sak i
fylkeslaget som tar opp saken til videre behandling i
Bondelaget (N=l473).

Grad av å bli hørt
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Blir ikke hørt
Har aldri tatt opp noen saker
Har ikke nok kjennskap til hvordan mitt
lokallag når igjennom med sine saker
Usikker
Totalt .
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34 prosent av medlemmene føler i noen grad at eget lokallag blir hørt i
fylkeslaget når de tar opp en sak til videre behandling i Bondelaget. 28
prosent føler ikke at de har nok kjennskap til hvordan eget lokallag når
igjennom med sine saker. 16 prosent føler at eget lokallag i liten grad
blir hørt.
Medlemmene fra Nord-Norge føler at sitt eget lokallag blir hørt i
større grad i fylkeslaget når det tar opp en sak til videre behandling i
Bondelaget enn medlemmer fra andre regioner. Relativt få
medlemmer fra denne regionen føler, sammenlignet med
landsgjennomsnittet, at de ikke har kjennskap til hvordan deres eget
lokallag når igjennom med sine saker. På dette spørsmålet kommer
Trøndelag dårligst ut.
Medlemmer som har eller har hatt tillitsverv føler i mye større grad
enn de som ikke har tatt på seg noen tillitsverv at deres lokallag blir
hørt i fylkeslaget når det tar opp en sak til videre behandling i
Bondelaget. Det kan se ut til at graden av å bli hørt på fylkesnivå ikke
er avtakende i forhold til å bli hørt på lokallagsnivå. Dette er
overraskende, fordi på fylkesnivået må det tas hensyn til mange flere
innspill. Av de som ikke har hatt tillitsverv er det en langt større andel
som svarer at de ikke har god nok kjennskap til hvordan deres lokallag
når igjennom med sine saker til å kunne vurdere spørsmålet.
Deltidsbrukerne og medlemmer som ikke har eget gårdsbruk føler i
større grad enn heltidsbrukerne at de ikke har god nok kjennskap til
hvordan deres lokallag arbeider til å vurdere dette. Heltidsbrukerne
føler i større grad enn de to andre gruppene at deres lokallag blir hørt i
fylkeslaget når det tar opp en sak til videre behandling.
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Grad av å bli hørt når ditt lokal- og fylkeslag tar opp
en sak på sentralt hold i Bondelaget (N=l476).

Grad av å bli hørt
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Blir ikke hørt
Har ikke nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere dette spørsmålet
Usikker
Totalt

Prosent
3,5 %
26,1 %
21,2 %
5,2%
30,4%

13 ,7 %
100%

30 prosent av de som svarte føler at de ikke har nok kjennskap til
Bondelaget til å kunne vurdere om deres lokal- og fylkeslag blir hørt
når de tar opp en sak på sentralt hold i Bondelaget. 26 prosent av
medlemmene føler at deres lokal- og fylkeslag blir hørt i noen grad. 21
prosent føler at deres lokal- og fylkeslag blir hørt i liten grad. 14
prosent av medlemmene svarer at de er usikre.
De som har eller har hatt tillitsverv føler i større grad enn de som ikke
har hatt tillitsverv at saker som er blitt tatt opp av deres lokal- og
fylkeslag blir hørt på sentralt hold i Bondelaget. Men graden av å bli
hørt er avtagende i forhold til hvordan sakene blir hørt på fylkesnivå
og lokalnivå. De som ikke har tillitsverv føler i en større grad enn de
som har eller har hatt tillitsverv at de ikke har nok kjennskap til
Bondelaget til å vurdere dette. Kjennskapen til hvordan Bondelaget
behandler saker fra et lavere nivå på sentralt hold er mindre enn
kjennskapen til saksbehandlingen på et lavere nivå. Dette gjelder både
for de som ikke har hatt tillitsverv og de som har eller har hatt
tillitsverv.
I større grad enn heltidsbrukerne, føler deltidsbrukerne og medlemmer
som ikke har eget gårdsbruk at de ikke har god nok kjennskap til
hvordan deres lokallag og fylkeslag blir hørt på sentralt hold i
Bondelaget til å kunne vurdere dette. Heltidsbrukeren føler i større
grad enn de to andre gruppene at hans lokallag og fylkeslag blir hørt
på sentralt hold.
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Kvinnene føler i større grad enn menn at de ikke har nok kjennskap til
Bondelaget til å kunne vurdere dette spørsmålet. Mennene føler i
større grad enn kvinnene at deres lokallag og fylkeslag blir hørt på
sentralt hold i Bondelaget.

7 .2

Valg av arbeidsoppgaver i Bondelagets
styrende organer

Medlemmene skulle ta stilling til hvem som i størst grad bestemmer
valg av arbeidsoppgaver på lokalt-, fylkes- og sentralt nivå.
Tabell 7.4

Valg av arbeidsoppgaver i ditt lokallag (N=l452).

Valg av arbeidsoppgaver
Det enkelte medlem
Årsmøtet i lokallaget
Styret i lokallaget
Fylkesbondelaget
Bondelaget sentralt
Andre
Har ikke nok kjennskap til arbeidet i mitt
lokallag til å kunne vurdere dette spørsmålet
Usikker
Totalt

Prosent
1,9 %
12,6 %
43,8 %
7,2 %
13,0 %
0,2 %
17,6 %
3,7%
100 %

44 prosent av de som svarte mener at det er styret i lokallaget som i
størst grad bestemmer arbeidsoppgavene til lokallaget. 18 prosent
føler at de ikke har god nok kjennskap til arbeidet som deres lokallag
utfører, og kan dermed ikke vurdere spørsmålet. Det er like mange
som mener at det er Bondelaget sentralt og årsmøtet i lokallaget som
bestemmer valg av arbeidsoppgaver. Begge kategoriene f'ar 13 prosent
av svarene.
Medlemmene i Nord-Norge føler i større grad enn de øvrige
medlemmene at valg av arbeidsoppgaver i eget lokallag blir bestemt
på årsmøtet. Dette har ført til at medlemmene fra den nevnte region
føler at styret i lokallaget har mindre innflytelse på valg av
arbeidsoppgaver enn tilfellet er i de andre regionene.
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De tillitsvalgte føler at det er styret i lokallaget som bestemmer valg
av arbeidsoppgaver i mye større grad enn de som ikke har tatt på seg
tillitsverv. De som ikke har tatt på seg tillitsverv føler i mye større
grad enn andre at de ikke har nok kjennskap til arbeidet i deres
lokallag til å kunne vurdere dette spørsmålet.
Kvinnene føler i større grad enn menn at det er styret i lokallag som i
størst grad bestemmer valg av arbeidsoppgaver. Kvinnene føler også
her i større grad enn menn at de har for liten kjennskap til hvordan
deres lokallag arbeider til å kunne vurdere dette spørsmålet.

Tabell 7.5

Valg av arbeidsoppgaver i ditt fylkesbondelag
(N=l452).

Valg av arbeidsoppgaver
Enkeltmedlemmer
Lokallagene
Fvlkesstvret
Årsmøtet i fylkesbondelaget
Administrasjonen i fylkesbondelaget
Bondelaget sentralt
Andre
Har ikke nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere dette spørsmålet
Usikker
Totalt

Prosent
0,8 %
4,1 %
20,6%
6,8%
7,7%
12,1 %
0,1 %
35,1 %
12,7 %
100%

Hele 35 prosent føler at de ikke har god nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere hvem som i størst grad bestemmer valg av
arbeidsoppgaver i sitt fylkeslag. 21 prosent mener at det er fylkesstyret
som bestemmer. 13 prosent av medlemmene er usikre på hvem som
bestemmer valg av arbeidsoppgaver i sitt fylkeslag. 12 prosent mener
at det er Bondelaget sentralt som bestemmer.
Medlemmene fra Nord-Norge svarer i mindre grad enn landet forøvrig
at de ikke har god nok kjennskap til Bondelaget til å kunne vurdere
hvem som som bestemmer valg av arbeidsoppgaver i fylkeslaget.
De som er eller har vært tillitsvalgt føler i mye større grad enn de som
ikke har hatt tillitsverv at det er fylkesstyret som bestemmer valg av
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arbeidsoppgaver i fylkesbondelaget. Medlemmer som ikke har hatt
tillitsverv føler i større grad enn andre at de ikke har nok kjennskap til
Bondelaget til å vurdere dette spørsmålet.
Tabell 7.6

Valg av arbeidsoppgaver sentralt i Bondelaget
(N=1449).

Valg av arbeidsoppgaver
Enkeltmedlemmene
Lokallaget
Fylkesbondelagene
Årsmøtet i Bondelaget
Bondelagets representantskap
Styret i Norges Bondelag
Styrets Arbeidsutvalg
Administrasjonen i Oslo
Andre
Har ikke nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere dette spørsmålet
Usikker
Totalt

Prosent

0,8%
2,3 %
7,0%
2,8 %
17,9 %
3,0%
13,9 %
0,3 %
40,2%
11 ,7 %
100,0 %

Hele 40 prosent av medlemmene mener at de ikke har god nok
kjennskap til Bondelaget til å kunne vurdere hvem som i størst grad
bestemmer valg av arbeidsoppgaver i sentralleddet i Bondelaget. 12
prosent svarer at de er usikre på hvem som bestemmer valg av
arbeidsoppgaver. 18 prosent mener at det er styret i Norges Bondelag
som i størst grad bestemmer valg av arbeidsoppgaver i sentralleddet.
Deretter følger administrasjonen i Oslo. Svært få mener at enkelt
medlemmer og lokallagene i størst grad bestemmer valg av
arbeidsoppgaver på sentralt nivå.
Medlemmene fra Nord-Norge mener i større grad enn de andre
regionene at arbeidsoppgaver i sentralleddet i Bondelaget blir i
bestemt av styrets arbeidsutvalg. De mener også i mindre grad enn
medlemmer i landet forøvrig at de ikke har god nok kjennskap til
Bondelaget til å kunne vurdere hvem som bestemmer valg av
arbeidsoppgaver i sentralleddet.
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Medlemmer som har eller har hatt tillitsverv føler i mye større grad
enn de som ikke har hatt tillitsverv at det er styret i Norges Bondelag
som bestemmer valg av arbeidsoppgaver. De medlemmene som ikke
har hatt tillitsverv føler i mye større grad enn andre at de ikke har god
nok kjennskap til Bondelaget til å kunne vurdere dette. På samme
måte som for de andre nivåene føler kvinner i mye større grad enn
menn at de ikke har god nok kjennskap til Bondelaget sentralt til å
kunne vurdere dette spørsmålet.
Kjennskapen medlemmene har til hvem som bestemmer valg av
arbeidsoppgaver er lavere jo høyere en kommer opp i
organisasjonshierarkiet. Dette gjelder både for tillitsvalgte og de som
ikke har tatt på seg noen tillitsverv.

7.3

Vurdering av antall representanter i
Bondelagets styrende organer

Årsmøtet i Norges Bondelag består i dag av omlag 230 representanter.
140 av disse er fra lokallagene. Representantskapet i Norges Bondelag
består av 59 representanter. Styret i Norges Bondelag består av 15
medlemmer. Medlemmene fikk i oppgave å ta stilling til om
Bondelaget i forbindelse med den pågående organisasjonsprosessen
burde vurdere å endre antall representanter/medlemmer i de
forskjellige organene.

Tabell 7. 7

Endring av antall medlemmer i de forskjellige
styrende organene sentralt i Norges Bondelag (NB) .

Endring av antall
medlemmer
Ja, til flere
representanter
Ja, til færre
representanter
Nei
Usikker
Totalt
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Årsmøtet i NB
(N=l475)
4,7%

Representantskapet i
NB (N=1470)
2,7%

Styret i NB
(N=1470)
4,2 %

34,3 %

36,5 %

29,3 %

25,2 %
35,7%
100 %

21,9 %
39,0 %
100 %

35,1 %
31 ,4 %
100%
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36 prosent av medlemmene er usikre på om det bør foretas noen
endring i antall representanter på årsmøtet. 34 prosent er positive til en
reduksjon av antall representanter, mens en av fire medlemmer vil ha
det slik som i dag. 39 prosent av de spurte er usikre på om det bør
foretas noen endring i antall representanter i reprsentantskapet. 3 7
prosent ønsker færre representanter, mens 22 prosent vil ha like mange
representanter som det er i dag. 35 prosent av medlemmene ønsker
ingen forandring av antall representanter i styret til Norges Bondelag.
31 prosent er usikre på om det bør foretas noen endring av antall
representanter i styret, mens 29 prosent stiller seg positiv til en
reduksjon. Svært få ønsker en økning av antall representanter i de tre
nevnte organene.
De som er eller har vært tillitsvalgte er mer positive til en reduksjon av
antall representanter på årsmøtet og i representantskapet i Norges
Bondelag enn de som ikke har hatt noen tillitsverv. Dette er
overraskende, og kanskje et tegn på at det er behov for en
omorganisering. De som er eller har vært tillitsvalgte har jo hatt gode
muligheter til å se hvordan organisasjonen fungerer, og utfra dette
dannet seg et bilde av hva det er behov for. De som ikke har hatt noen
tillitsverv utgjør den største delen av gruppen som er usikre på hvor
mange representanter det skal være i de to nevnte organene. De
tillitsvalgte utgjør flertallet av de som ikke vil at det skal foretas noen
endring av antall representanter i styret i Norges Bondelag. Og igjen
utgjør de som ikke har hatt noen tillitsverv den største del av gruppen
som er usikre på hvor mange representanter det skal være i det nevnte
organet.
Styret i Norges Bondelag består av 15 medlemmer. Fem av
representantene kommer fra landbrukssamvirkets organisasjoner.
Norges Bondekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag har en
representant hver. 37 prosent stiller seg positiv til å endre denne
sammensetningen. 35 prosent er usikre på om det bør foretas noen
endring og 28 prosent er negative til en eventuell endring. Dette er vist
i figur 7 .1 på neste side.
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(28 ,0%)

iiii Ja

Figur 7.1

oNei

imm Usikker

Medlemmenes holdning til en endring av
sammensetning av styret i Bondelaget (N=14 70).

Det er de som ikke har tatt på seg noen tillitsverv som utgjør den
største del av gruppen som er usikre på om styrets sammensetning bør
endres. Kvinnene vil i mindre gard enn menn endre sammensetningen
i styret.
Styret i Norges Bondelag har et eget arbeidsutvalg på fire medlemmer.
Halvparten av de som svarte er usikre på om det bør foretas en endring
av arbeidsutvalget. Årsaken til at så mange er usikre kan være at det er
relativt få som kjenner til ordningen med arbeidsutvalg. 38 prosent er
negative til en endring, mens 12 prosent er positive til en endring.
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(12,0%)

(50 ,0%)

liiii Ja

Figur 7.2

c:JNei

EiliB Usikker

Medlemmenes holdning til å endre ordningen med
arbeidsutvalg (N=1473).

Det er de som ikke har hatt noen tillitsverv som utgjør den største
delen av gruppen som er usikre på hvordan ordningen med
arbeidsutvalg skal være.
Alle spørsmålene i dette kapitlet er kjørt mot kjønn og alder. Når det
gjelder kjønn, så uteble de store utslagene. Derimot så kan det virke
som om den yngre delen av medlemsmassen har mindre kjennskap til
hvordan organisasjonen fungerer enn den eldre. De eldre medlemmene
føler dessuten i større grad enn de yngre medlemmene at de selv, deres
lokal- og fylkeslag blir hørt når de tar opp en sak til videre
behandling. De yngre medlemmene ønsker ikke i samme grad som de
eldre en reduksjon av antall representanter i forskjellige styrende
organer. Det må legges til at de yngre medlemmene er mest usikre, og
dette gjelder på alle nivåer.
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Oppsummering

Graden av å bli hørt med saker som blir tatt opp på tre nivåene, lokalt,
fylke og sentralt, er relativt konstant. Kjennskapen til hvordan
Bondelaget behandler saker er mindre jo lenger opp i
organisasjonshierarkiet en kommer. Flertallet av medlemmene mener
at det er styret i lokallaget som bestemmer valg av arbeidsoppgaver på
lokallagsnivå. Flertallet av medlemmene føler at de ikke har god nok
kjennskap til Bondelaget til å kunne si hvem som bestemmer valg av
arbeidsoppgaver på fylkesnivå og sentralt nivå. Det er også relative
store grupper som mener at det er fylkesstyret i fylkesbondelaget som
bestemmer valg av arbeidsoppgaver på dette nivået, mens det er styret
i Norges Bondelag som bestemmer på sentralt nivå.
Det er svært få som ønsker en økning av antall representanter til
årsmøtet, representantskapet og styret i Norges Bondelag. Flertallet av
de som svarte er usikre på om det bør foretas noen endring i antall
representanter på årsmøtet og i representantskapet. Men det er en stor
gruppe medlemmer som ønsker en reduksjon i antall representanter i
de to nevnte organene. Når det gjelder styret i Norges Bondelag,
ønsker flertallet å opprettholde like mange representanter som det er i
dag. Men tett opp under dette flertallet er det to grupper; det er de som
er usikre og de som ønsker færre representanter.
37 prosent stiller seg positve til å endre sammensetningen av styret. 35
prosent er usikre. Når det gjelder arbeidsutvalget, er halvparten av
medlemmene usikre på om det bør foretas noen endring av ordningen.
38 prosent er negativ til noen endring.
De som har eller har hatt tillitsverv har i en større grad enn de som
ikke har hatt tillitsverv følelse av at de blir hørt med sine saker, har
større kjennskap til Bondelaget og ønsker en endring av antall
representanter i styrende organer. De som ikke har hatt tillitsverv har
minst kjennskap til hvordan Bondelaget arbeider og er i størst grad
usikre på de forskjellige problemstillingene.
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Medlemmer i Nord-Norge skiller seg ut i forhold til resten av landet
ved at de i relativ liten grad er usikre og at de har bedre kjennskap til
Bondelaget enn de andre regionene. Dette kan ha sammenheng med at
lokallagene i nord har færre medlemmer. Det blir dermed lettere og
mer nødvendig å engasjere seg.
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Bondelaget og kommunikasjon

I hvilken grad medlemmene kjenner til og stoler på den informasjonen
som kommer fra Norges Bondelag er to sider ved kommunikasjon
som tas opp i dette kapitlet. I den forbindelse blir også medlemmene
bedt om å komme med sin vurdering i hvilken grad Bondelaget lykkes
i å nå igjennom med sine synspunkter i ulike medier.

8.1

Er Bondelaget synlige?

Tabell 8.1 på neste side viser medlemmenes vurdering av hvor synlige
og aktive Bondelagets representanter på ulike nivå er i den
landbrukspolitiske debatt. Av siste rad i tabellen går det fram at 60
prosent av medlemmene mener at representantene generelt i stor eller i
noen grad er synlige og aktive i debatten om landbruksspørsmål. Det
er også verdt å legge merke til at det er en litt større andel av
medlemmene som svarer at de tillitsvalgte på fylkesnivå i stor eller i
noen grad er synlige og aktive enn tilsvarende andel for de tillitsvalgte
på sentralt nivå.
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Medlemmenes vurdering av i hvilken grad ulike nivå i
Bondelaget er synlige og aktive i debatten om
landbruksspørsmål
N

Instanser

Tillitsvalgte i ditt
lokale Bondelag
Tillitsvalgte i ditt
fylkesbondelag
Administrasjonen i
ditt fylkesbondelag
Tillitsvalgte i
Bondelaget på
sentralt nivå
Administrasjonen i
Bondelaget på
sentralt nivå
Representanter for
Bondelaget generelt

Boks 8.1

Side 70

I stor I noen I verken I liten
grad grad stor eller grad
liten 2rad
1473 12,4% 38,8%
15,0%
23,4%

Ikke i
noen
2rad
5,2%

Usikker

1470 18,9% 44,6%

13,4%

11,0%

2,1%

10,0%

1456 9,5% 35,2%

19,1%

18,5%

3,6%

14,1%

1459 17,1% 43,9%

13,8%

15,7%

1,6%

7,8%

1460 12,9% 19,5%

18,8%

16,0%

2,7%

10,1%

1467 12,0% 48,5%

18,5%

13,9%

0,8%

6,3%

5,2%

Grunnlag for k1ysskjøringer.

Krysskjøringene som presenteres her er kjørt mot bakgmnnsvariablene
kjønn, alderskategori, bostedsregion, om de arbeider kun på gården
eller ikke og om de har eller har hatt tillitsverv i Bondelaget.

Med bakgrunn i bakgrunnsvariablene som det er redegjort for i boks
8.1, er det visse slående forskjeller i de ulike medlemsinndelinger som
en bør legge merke til. For det første oppfatter de medlemmene som
har vært eller er tillitsvalgt i større grad enn som ikke har hatt slike
tillitsverv, at representantene i Bondelaget i stor eller noen grad er
synlige i den aktuelle debatt. Det er også en betydelig større andel av
de som ikke har hatt tillitsverv som har svart at de er usikre.
For det andre er det en større andel kvinner enn menn som svarer at de
er usikre med hensyn til å vurdere i hvilken grad representanter for
fylkeslaget og Bondelaget sentralt er synlige i den aktuelle
landbruksdebatten. Det er også en tendens til at medlemmene som er
eldre enn 60 år har større tro enn de yngre på at de tillitsvalgte og
administrasjonen på fylkesnivå og administrasjonen på sentralt nivå
sin evne til å nå igjennom på den offentlige arena. Heltidsbrukerne
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mener også i noe større grad enn de øvrige medlemmene at
fylkesnivået er synlige og aktive i debatten om landbruksspørsmål enn
de øvrige medlemmene. Derimot er det ingen signifikante forskjeller
mellom medlemmene i de ulike regioner når det gjelder vurderingen
av ulike representanters evne til å være synlige og aktive i den
landbrukspolitiske debatten.

8.2

Medlemmenes vurdering av i hvilken grad
Bondelagets budskap når ut til mottakerne

Et vesentlig poeng med å være synlig utad er at budskapet blir
framstilt på en slik form at den "går hjem" hos målgruppene. I dette
delkapitlet presenteres derfor medlemmenes vurdering av i hvilken
Bondelaget lykkes med å nå ulike målgrupper. Et avgjørende poeng da
er om budskapet som ønskes formidlet er klart og entydig. Figur 8.1
under viser medlemmenes vurdering av hvordan Bondelaget formidler
sitt budskap.

0
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30

40

50

Helt enig

Delvis enig

Verken enig/uenig
Delvis uenig

Helt uenig
Usikker

Figur 8.1.

Reaksjon på påstanden: "Bondelagets syn framstår
etter min mening vanligvis som klart og entydig i
spørsmål om landbruk og landbrukspolitikk"
(N=l460).
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Det går fram av figur 8.1 på forrige side at 21 prosent av medlemmene
sier seg helt enige i den positivt ladede påstanden om at Bondelagets
syn vanligvis framstår som klart og entydig i spørsmål om landbruk
og landbrukspolitikk. Hele 4 7 prosent sier seg delvis enige, mens
henholdsvis 2 og 9 prosent sier seg helt eller delvis uenige i påstanden.
Ved nærmere øyesyn går det fram at de eldste og de som har eller har
hatt tillitsverv er mer tilbøyelige til å si seg helt eller delvis enig i
denne påstanden.

Tabell 8.2.

Medlemmenes vurdering av i hvilken grad
Bondelagets budskap når fram til mottakerne.

Påstand

N

Helt
enig

Delvis Verken Delvis Helt Usikker
enig enig/uenig uenig uenig

Representanter for
norske myndigheter
virker vanligvis godt
1462 6,7% 41,0%
oppdatert om
Bondelagets syn i
aktuelle saker
Bondelagets syn blir
vanligvis godt
1460 1,3% 9,0%
formidlet til
bybefolkningen
Bondelagets syn blir
vanligvis godt
1459 12,2% 43,9%
formidlet til folk i
bygde-Norge
Alt i alt: Bøndenes
situasjon blir
vanligvis godt
1461 4,1% 25,8%
formidlet av
Bondelaget til resten
av samfunnet

21,1%

19,6% 6,2%

5,5%

16,1%

30,3% 37,7%

5,6%

23,8%

13,0% 3,4%

3,7%

26,8%

24,7% 15,3%

3,4%

Medlemmene ble bedt om å vurdere i hvilken grad Bondelagets
budskap når fram til mottakerne. Dette er vist i tabell 8.2. Mange av
medlemmene er verken enige eller uenige i disse spørsmålene, men
det går også fram at mange av medlemmene er skeptiske til i hvilken
grad Bondelaget treffer sine målgrupper med den informasjonen som
sendes ut. Flertallet av medlemmene mener rett nok at Bondelagets
syn vanligvis blir godt formidlet til folk i bygde-Norge. Her skiller
menn og de tillitsvalgte medlemmene seg ut ved at en større andel enn
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øvrige medlemmer har sagt seg helt eller delvis enig i denne
påstanden.
Det går også fram at 48 prosent av medlemmene mener at
representanter for norske myndigheter vanligvis virker godt oppdatert
om Bondelagets syn i aktuelle saker. Igjen er menn og de tillitsvalgte
mer tilbøyelige til å mene at Bondelagets budskap har nådd fram til
mottaker. Det er også verdt å merke seg at kun 10 prosent av
medlemmene sier seg helt eller delvis enig at Bondelagets syn
vanligvis blir godt formidlet til bybefolkningen. Dette er en svært lav
andel, sett i forhold hvor godt medlemmene mener Bondelagets
representanter klarer å formidle sitt budskap til de øvrige
målgruppene.
Alt i alt er det kun 30 prosent av medlemmene som sier seg helt eller
delvis enige i at bøndenes situasjon vanligvis blir godt formidlet av
Bondelaget til resten av samfunnet. Menn, de eldste og de som er eller
har vært tillitsvalgte medlemmer er noe mer tilfredse med Bondelagets
evne til å formidle Bondelagets syn utad enn de øvrige medlemmene.
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Medlemmens vurdering av om Bondelaget lykkes med
å nå igjennom i ulike medier.

Påstand
Bondelagets syn blir
etter min mening
vanligvis oppfattet
og gjengitt korrekt av
lokale medier
Bondelagets syn blir
etter min mening
vanligvis oppfattet
og gjengitt korrekt av
riksdekkende medier
Bondelagets
aktiviteter blir
vanligvis dekket av
lokalpressen
Bondelagets
aktiviteter blir
vanligvis dekket av
rikspressen
Bondelagets får ofte
sine standpunkter og
saker fram i radio
Bondelagets får ofte
sine standpunkter og
saker fram i TV

Helt Delvis Verken Delvis Helt Usikker
enig
enig enig/uenig uenig uenig
23 ,7%
15,5% 3,4%
6,0%
1460 10,1% 41,4%
N

30,0%

24,2%

28,4% 7,3%

5,1%

1446 16,4% 39,9%

16,6%

15,9% 7,3%

3,9%

1458

3,3% 24,6%

26,9%

27,4% 11,5%

6,3%

1459

3,7% 23,4%

23,6%

28 ,4% 13,9%

6,9%

1456

2,4%

23,4%

31,2% 21,8%

4,5%

1458

4,9%

16,7%

Tabell 8.3 viser at medlemmene synes at Bondelagets budskap når
best igjennom i lokale medier og lokalpressen. Flertallet av
Bondelagets medlemmer sier seg helt eller delvis enig i dette. Derimot
er flertallet av medlemmene delvis eller helt uenige i tilsvarende
påstander når det gjelder forholdet til riksdekkende medier.
Når det gjelder enkeltgruppers vurdering av Bondelaget, så har de som
er eller har vært tillitsvalgt i mindre grad svart at de er usikre, og de er
mer tilbøyelig til å si seg enig i påstandene som er nevnt i tabell 8.3
enn de øvrige medlemmene. Kvinnene har i noe større grad enn menn
svart at de er uenige i påstanden om at Bondelagets aktiviteter
vanligvis blir dekket av lokalpressen. De eldste er noe mer positive
enn de yngre medlemmene når det gjelder vurderingen av hvordan
Bondelagets aktiviteter vanligvis blir dekket i rikspressen og i TV.
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Interessant å se at er også at en større andel av medlemmene på
Vestlandet og i Trøndelag er enige i at Bondelagets syn vanligvis blir
oppfattet og gjengitt korrekt av lokale medier enn i de øvrige
regionene. Det er også en høyere andel av medlemmene på Vestlandet
som er uenige at Bondelaget standpunkter vanligvis blir dekket av
rikspressen.

8.3

Er Bondelagets og medlemmenes
virkelighetsoppfatning den samme?

Av figuren under går det fram at flertallet av medlemmene svarer at de
i stor eller i noen grad kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen
som Bondelaget gir. Dermed er også en grunnleggende forutsetning
for at samspillet medlem - organisasjon skal fungere på plass.
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Ikke i noen grad
Usikker

Figur8.2

I hvilken grad medlemmene mener at den
virkeligheten som representanter/or Bondelaget
framstiller harmonerer med den virkeligheten de selv
opplever (N=1467).

Et nærliggende spørsmål er om det er enkelte medlemsgrupper som
kjenner seg igjen bedre enn andre grupper av medlemmene. 59 prosent
av mennene mener at den virkeligheten som representanter for
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Bondelaget framstiller i stor eller noen grad harmonerer med den de
selv oppfatter. Det tilsvarende tallet for kvinnene 50 prosent.
Forskjellene er derimot betydelig større når det gjelder de som er eller
har vært tillitsvalgt i Bondelaget og de som ikke har hatt den typen
verv i organisasjonen. For mens 66 prosent av de medlemmene som er
eller har vært tillitsvalgte kjenner seg igjen, er det tilsvarende tallet for
de som ikke har hatt denne typen verv 48 prosent.
Alt i alt så kjenner flertallet av medlemmene seg igjen i den
beskrivelsen av virkeligheten som Bondelaget gir. I forlengelsen av
dette er det interessant å se hvor stor vekt medlemmene legger på
Bondelagets framstillinger, sammenlignet med informasjon de får fra
andre kanaler. Medlemmenes svar går fram av figuren under.
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Info. fra annet hold størst vekt

Vet ikke/usikker

Figur 8.3

Hvilken vekt medlemmene tillegger informasjon fra
Bondelaget når det gjelder landbrukssaker (N=l476).

Spørsmålet medlemmene ble bedt om åta stilling til var "I
landbrukssaker blir det ofte gitt ulike framstillinger fra myndigheter,
forbrukere, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
samvirkeorganisasjonene mv. Hvor stor vekt legger du vanligvis på
Bondelaget sin framstilling i den forbindelse?" Av figur 8.3 går det
fram at 49 prosent av medlemmene tillegger informasjon fra
Bondelaget størst vekt, mens 40 prosent av medlemmene svarer at de
tillegger all informasjon like stor vekt. Kun 2 prosent legger størst
vekt på informasjon fra annet hold. Dette tyder på at Bondelagets
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medlemmer stoler på sin organisasjon og at den nyter stor troverdighet
ute blant sine medlemmer. Ikke direkte oppsiktsvekkende, men
allikevel verdt å merke seg er at de tillitsvalgte i Bondelaget er mer
tilbøyelige til å svare at de tillegger informasjon fra Bondelaget størst
vekt.
Et spørsmål er å stole på informasjonen de mottar, noe annet er å selv
bringe informasjonen videre. Det er utgangspunktet for neste figur.
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Vet ikke I usikker

Figur 8.4

Hvor ofte medlemmene forsvarer Bondelagets
standpunkter i diskusjoner med andre (N=1474).

Bondelaget ser ut til å ha en lojal medlemsmasse. Hele 88 prosent av
medlemmene oppgir at de vanligvis eller av og til forsvarer
Bondelagets standpunkter i diskusjoner med andre. Det er også få, kun
2 prosent, som svarer at de ikke kjenner til organisasjonens
standpunkter. Det er også verdt åta med seg at dette synes å gjelde for
hele medlemsmassen, uavhengig av om de er tillitsvalgte eller ikke.
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Bondelaget utad - en oppsummering

Flertallet av medlemmene mener at Bondelaget er synlige utad og at
organisasjonen evner å framstå med et klart og entydig budskap i
forbindelse med landbruksrelaterte spørsmål.
Større deler av medlemsmassen sier seg enige i at Bondelagets syn blir
oppfattet og korrekt gjengitt i lokale medier enn tilfellet er for
riksdekkende medier. Dette kan også være med på forklare hvorfor
fylkes- og lokaltillitsvalgte kommer relativt godt ut i sammenligning
med sentralt tillitsvalgte. Det at medlemmene i langt større grad svarer
at Bondelaget lykkes i å nå ut til bygdefolket en bybefolkningen, føyer
seg også inn i dette bildet.
Slående i dette kapitlet er at de som er eller har vært tillitsvalgt i
Bondelaget er mer positive til organisasjonens arbeid utad enn de som
ikke har hatt tillitsverv. Om ikke like entydig så er de eldste
medlemmene i noe større grad enn de yngste mer tilbøyelige til å svare
at de er fornøyde med Bondelagets evne til å profilere seg utad. Utslag
på region er få, det er dermed ikke grunnlag for å hevde at en enkelte
steder har lykkes bedre enn i andre deler av landet.
Positivt er det også at Bondelaget synes å nyte stor troverdighet. Dette
gir seg utslag i at medlemmene kjenner, stoler og tildels forsvarer
Bondelagets syn i diskusjoner med andre.
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Morgendagens medlemmer og
framtidas Bondelag

Hvilket mål Bondelagets medlemmer har med sitt yrke og hvilke
forventninger de har til framtidas Bondelag er to av temaene som tas
opp i dette kapitlet.

9.1

Morgendagens medlemmer og valg av
yrkesstrateg i

Medlemmene fikk i oppgave å se framover i et fem til ti årsperspektiv.
Ut fra dette skulle de vurdere sannsynlig arbeidsomfang utenfor
gårdsbruket i framtida. Dette kan være et signal på hvilken potensiell
medlemsmasse Bondelaget vil ha om fem til ti år.

Tabell 9.1

Framtida og arbeid utenfor gårdsbruket (N=1462).

Omfanget av arbeid utenfor gårdsbruket
Jeg har i dag ikke eget gårdsbruk
Jeg har i dag arbeid utenfor gårdsbruket, og jeg
regner med at omfanget verken vil øke eller avta
Jeg har i dag arbeid utenfor gårdsbruket, og regner
med at jeg i framtida vil arbeide mer utenfor
gårdsbruket
Jeg har i dag arbeid utenfor gårdsbruket, og regner
med at jeg i framtida vil arbeide mindre eller ikke i
det hele tatt utenfor gårdsbruket
Jeg har i dag ikke arbeid utenfor gårdsbruket, og vil
sannsynligvis ikke ha slikt arbeid i framtida heller
Jeg har ikke arbeid utenfor gårdsbruket, men vil
trolig ha slikt arbeid i framtida
Totalt

Prosent
7,6%
21,8 %
11,4 %

7,8 %
40,4 %
11,l %
100 %

40 prosent av medlemmene har ikke og regner heller ikke med å ha
arbeid utenfor gården, mens 11 prosent av dagens heltidsbrukere
regner med at de i framtida vil ha arbeid ved siden av gårdsbruket.
Samtidig regner 8 prosent av dagens deltidsbrukere at de vil jobbe
mindre eller ikke i det hele tatt utenfor gårdsbruket. 11 prosent av
deltidsbrukerne regner med at de vil jobbe mer utenfor gårdsbruket,
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mens 22 prosent regner med at omfanget av arbeidet ved siden av
gården verken vil forbli konstant. 8 prosent av de som svarte har ikke
eget gårdsbruk. Det ser da ut til at Bondelaget vil få liten en netto
forskyvning av medlemsmassen fra heltidsbrukere til deltidsbrukere.

Boks 9.1

Grunnlag for krysskjøringer.

Krysskjøringene som presenteres her er kjørt mot bakgrunnsvariablene
kjønn, alderskategori, bostedsregion, om de arbeider kun på gården
eller ikke og om de har eller har hatt tillitsverv i Bondelaget.

Den regionale fordelingen viser at det er flere deltidsbrukere i
Oslofjord-området enn i resten av landet. Det er også en større andel
av disse enn i landet forøvrig som mener at arbeidet utenfor gården
verken vil holde seg konstant på dagens nivå. På Sørlandet og i
Nord-Norge mener en større andel av heltidsbrukerne at de heller ikke
i framtida vil ha arbeid utenfor gårdsbruket, enn tilfellet er i resten av
landet. Menn som er heltidsbrukere vil i mindre grad enn kvinnelige
heltidsbrukere skaffe seg et arbeid ved siden av gården i framtida. De
som er i aldersgruppen 40 til 49 år og som ikke har arbeid utenfor
gårdsbruket vil i større grad enn gjennomsnittet forbli heltidsbrukere.
Det er de som er yngre enn 40 og de som er eldre enn 60 som utgjør
hovedtyngden av Bondelagets medlemsmasse som ikke har egen gård.

9.2

Medlemmenes vurdering av framtidas
Bondelag

Med bakgrunn i hvilke strategier dagens medlemmer ser for seg i
forhold til sin egen driftsenhet, hvor en noe større andel kommer til å
arbeide deltid på gården, rettes oppmerksomheten her mot hvilke
forventninger medlemmene har til framtidas Bondelag. I den
forbindelse blir også medlemmenes vurdering av kvinnenes plass i
organisasjonen viet stor oppmerksomhet, med bakgrunn i
målsetningen om øke både antall kvinner og den relative andelen
kvinner i Bondelaget.
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Medlemmens holdning til å iverksette egne
kvinnerette tiltak
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Helt uenig
Usikker

Figur 9.1

Hvor enig medlemmene er i at Bondelaget ikke bør
iverksette egne kvinnerettede tiltak (N=l457).

Hele 26 prosent av medlemmene svarer at de har ingen preferanser for
eller i mot om Bondelaget skal iverksette kvinnerettede tiltak eller
ikke. 34 prosent av medlemmene sier seg enige at Bondelaget ikke bør
iverksette egne kvinnerettede tiltak, mens 35 prosent sier at de er litt
eller helt uenige i at ikke Bondelaget skal ta i bruk denne typen tiltak.
Medlemmene er dermed delt i synet på om Bondelaget skal gå inn mer
aktivt for å få med kvinner i Bondelaget.
Noe overraskende er det ingen forskjeller på kvinner og menns
holdning til denne påstanden. Heller ikke de som er eller har vært
tillitsvalgte og de øvrige medlemmene stiller seg mer positive eller
negative til denne påstanden enn de øvrige medlemmene. De eldste
medlemmene er imidlertid mer tilbøyelige enn de yngre medlemmene
til å svare at de er enige i at det ikke bør iverksettes egne kvinnerettede
tiltak.
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Til tross for at medlemmene er noe reserverte i forholdt til å iverksette
denne typen tiltak blir oppmerksomheten rettet mot de mer spesifikke
forslag og medlemmens vurdering av denne typen tiltak.

9.2.2

Medlemmenes vurdering av spesifikke
kvinnerettede tiltak

78 prosent av medlemmene sier seg helt eller delvis enig i at
Bondelaget bør profilere seg på en slik måte at organisasjonen ikke
framstår som mannsdominert. Når det gjelder øvrige grep for å få
kvinnene med aktivt i Bondelaget, har medlemmene en noe mer delt
oppfatning av hva som er de rette virkemidlene. De spesifikke
kvinnerettede tiltakene er delt opp i arbeidsoppgaver, organisatoriske
endringer og satsing på kvinnenettverk. I tillegg er medlemmene blitt
bedt om å ta stilling til om det bør innføres ulike ordninger for
barnevakt slik at kvinner og menn kan delta i Bondelagets arbeid.
Først til om Bondelaget bør arbeide mer med enkelte temaer enn
tilfellet er i dag.

Tabell 9.2

Medlemmens vurdering av om Bondelaget i større
grad bør vektlegge spesifikke arbeidsoppgaver.
N

Sosiale rettigheter for
kvinner i landbruket
Arbeidsmiljø og
ergonomi rettet mot
kvinner i landbruket
Dyrehelse og
dyrevelferd
Tunplanlegging og
hagestell

Helt Delvis Verken Delvis Helt Usikker
enig
enig enig/uenig uenig uenig
1465 42,7% 30,2%
14,3%
5,1% 4,6% 3,1 %
1459 22,5 % 30,4%

28,9%

7,0%

6,6%

4,5 %

1467 24,1% 32,4%

25,4%

7,7%

6,8%

3,5 %

1467 8,8%

29,1%

13,3% 26,0%

4,2%

18,6%

Av tabell 9.2 går det fram at medlemmene er enige i at Bondelaget i
større grad enn i dag bør arbeide med sosiale rettigheter for kvinner i
landbruket. Hele 88 prosent av kvinnene mot 69 prosent av mennene
sier seg enige i ei slik vektlegging av arbeidet. Det er også slik at det
er en klart størst andel i aldersgruppen under 40 år som sier seg enige i
en slik vektlegging. Når det gjelder regionale forskjeller, så er det
størst oppslutning i Nord-Norge og minst oppslutning på Sørlandet for
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å arbeide med denne typen temaer. Påstanden om at Bondelaget bør
arbeide mer med arbeidsmiljø og ergonomi rettet mot kvinner i
landbruket sier totalt 53 prosent seg helt eller delvis enige i, og
kvinner er mer enige i denne påstanden enn menn.
Når det gjelder temaet dyrehelse og dyrevelferd, svarer 57 prosent at
de er enige i at Bondelaget bør vektlegge disse aktivitetene mer enn
tilfellet er i dag. Medlemmene rundt Oslofjorden er mer positive til en
slik vektlegging av dette temaet enn medlemmene i andre deler av
landet. Det samme gjelder de som har arbeid utenfor bruket. Når det
gjelder tunplanlegging, så sier 39 prosent seg uenige i at dette er noe
Bondelaget bør arbeide mer med det. Blant de ra som sier seg enige er
de som har arbeid utenfor bruket overrepresentert.

Tabell 9.3

Medlemmens vurdering av forslaget om å innføre
barnevaktsdugnad og betalt barnevakt for tillitsvalgte.
N

Helt
enig
Betalt barnevakt for 1463 9,8%
tillitsvalgte
Bamevaktsdugnad
1462 9,1%
ved avvikling av
medlemsmøter

Delvis
Verken
Delvis Helt Usikker
enig enig/uenig uenig uenig
13,0%
19,0%
11,7% 40,6% 5,9%
16,3%

26,1%

9,8%

32,3%

6,4%

I kapittel 4 går det fram at det kun er 7 prosent som oppgir manglende
barnepass som grunn til at de sjelden eller aldri deltar på Bondelagets
møter. Med det som bakgrunn skjønner en noe av skepsisen mot å
innføre betalt barnevakt for tillitsvalgte og barnevaktsdugnad og
henholdsvis 41 prosent og 32 prosent av medlemmene sa seg helt
uenige i det. Det er få som er enige i disse to tiltakene, men kvinnene
og medlemmene under 40 år er noe mer positivt innstilt enn andre til
denne typen tiltak.
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Medlemmers vurdering av om Bondelaget bør
gjennomføre kvinnesamlinger og etablerere
kvinnenettverk.
N

Samlinger og kurs
for kvinnelige
medlemmer
Kvinnenettverk for
medlemmer og
tillitsvalgte

Helt
enig

Delvis Verken Delvis Helt Usikker
enig enig/uenig uenig uenig

1458 23,0% 26,6%

24,5%

8,3%

14,2%

3,4%

1468 10,3% 20,1%

27,7%

11 ,6% 24,7%

5,6%

Det er relativt stor sans blant medlemmene for at Bondelaget skal
arrangere egne samlinger og kurs for kvinnelige medlemmer, 50
prosent av medlemmene sier seg helt eller delvis i det forslaget. Det er
relativt sett flere kvinner enn menn som synes dette er et godt forslag.
Forslaget står svakest blant medlemmene rundt Oslofjorden og
heltidsbrukerne. Forslaget om å etablerere egne nettverk for
kvinnelige bondelagsmedlemmer har betydelig mindre oppslutning
enn forslaget om egne kurs og samlinger for kvinnelige medlemmer.
Kun 30 prosent av medlemmene mener egne kvinnenettverk er noe det
bør satse på. Det er en noe større andel kvinner enn menn som er enige
at slike kvinnenettverk bør etableres. Likeså er det flere av de under 40
år som er enige i at denne typen nettverk bør etableres enn blant de
eldre medlemmene. Også dette forslaget finner mindre gjenklang blant
heltidsbrukerne og blant de som er eller har vært tillitsvalgte i
Bondelaget.
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Medlemmenes vurdering av organisatoriske tiltak.

Påstand
Bondelaget bør
samarbeide sterkere
med NBK og NBU
Bondelaget bør
utarbeide et eget
handlingsprogram for
rekruttering av
kvinner til
Bondelaget
De enkelte lokallag
bør utarbeide egne
mål og handlingsplaner for å øke
rekrutteringen av
kvinnelige
medlemmer og
tillitsvalf(te
Bondelaget bør
vedtekstfeste at det
skal være minst 40
prosent
representasjon av
kvinner og menn i
alle styrer og utvalg
Bondelaget bør
vedtektsfeste at
kvinner skal
foretrekkes dersom
kandidatene til styrer
og utvalg ellers står
likt

N

Helt
enig

Delvis Verken Delvis Helt Usikker
enig enig/uenig uenig uenig

1460 32,0% 29,1%

24,7%

6,0%

4,5%

3,6%

1460 24,0% 28,1%

26,0%

10,2% 8,6%

3,1%

1468 25,9% 28,3%

23,4%

10,2% 8,7%

3,5%

1465 8,0%

12,8%

20,8%

16,7% 36,5%

4,4%

1466 5,4%

13,8%

20,6%

15,0% 42,0%

4,1%

Et stort flertall av medlemmene er enige i at Bondelaget bør
samarbeide sterkere med NBK og NBU enn tilfellet er i dag. Mens 58
prosent av mennene sier seg helt eller delvis enig i at dette
samarbeidet bør blir sterkere så svarer hele 74 prosent av kvinnene det
samme. Interessen for et slikt samarbeid er også noe større blant de
eldste enn tilfellet er blant de medlemmene som er under 60 år. Det er
også mange som er enige i at Bondelaget bør utarbeide et eget
handlingsprogram for rekruttering av kvinner til organisasjonen, og at
lokallagene bør utarbeide egne handlingsplaner for å øke
rekrutteringen av kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.
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Derimot er det langt færre som er enige i om forslaget om
kjønnskvotering og forslaget om at kvinner skal foretrekkes til
tillitsverv dersom kandidatene ellers står likt. Flertallet av
medlemmene sier seg helt eller delvis uenig i disse forslagene, og
menn er enda mer skeptiske til dette enn det kvinnene er. Det er også
en noe større andel av de som er eller har vært tillitsvalgte som sier
seg uenig i at Bondelaget bør slå inn på ei slik linje.

9.2.3

Forventninger til Bondelaget i framtida

I denne medlemsundersøkelsen får ikke Bondelaget noe entydig signal
om organisasjonen bør konsentrere seg om færre oppgaver eller ikke.
Hele 31 prosent av medlemmene velger å stille seg avventende til
dette spørsmålet. Av de som har klare oppfatninger til spørsmålet er
det et knapt flertall som mener at Bondelaget bør konsentrere seg om
færre oppgaver. 44 prosent av mennene er enige i dette, mens det
tilsvarende tallet for kvinnene er 35 prosent. Det er også en noe større
andel av de som er eller har vært tillitsvalgte som mener at Bondelaget
bør konsentrere seg om færre saksområder. I tabell 9.6 på neste side
går medlemmenes vurdering av fire forskjellige utviklingsmuligheter
for Bondelaget fram.
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Medlemmenes forventninger til framtidas Bondelag.
N

I hovedsak være en
interesseorganisasjon for
bønder
I større grad enn i
dag være en
interesseorgan is asjo
n for grunneiere i
landbruket.
I større grad enn i
dag vie sin
oppmerksomhet mot
personer som har
startet tilleggsnæringer knytte til
gårdsdrift.
I større grad enn i
dag framstå som
hele distriktsbefolkningens
interesseorganisasjon

Helt
enig

Delvis Verken Delvis Helt
enig enig/uenig uenig uenig

Usikker

1469 78,6% 14,4%

3,1%

1,6%

1,4%

0,9%

1452 30,6% 28,2%

18,7%

8,8%

10,7%

3,0%

1462 11,8% 26,1%

27,2%

16,6% 15,2%

3,1%

1457 25 ,7% 23,8%

18,4%

13,5% 15,1%

3,4%

Et overveldende flertall på 93 prosent av medlemmene, sier seg helt
eller delvis enige i at Bondelaget i hovedsak skal være en
interesseorganisasjon for bønder. Det er også et flertall av
medlemmene som mener at Bondelaget i større grad enn i dag bør
være en interesseorganisasjon for grunneiere i landbruket. Menn og de
medlemmene som er 60 år og eldre har i noe større grad enn de øvrige
medlemmene svart at de er enige i ei slik utvikling.
Det er imidlertid langt færre som mener at Bondelaget skal vie større
oppmerksomhet mot etablerere av tilleggsnæringer. De medlemmene
som har vært eller er tillitsvalgt, de yngste og heltidsbrukerne svarer i
større grad enn de øvrige medlemmene at de er uenige i at Bondelaget
skal prioritere dette arbeidet mer i framtida. Halvparten av
medlemmene sier seg helt eller delvis enige i at Bondelaget bør
profileres som hele distriktsbefolkningens interesseorganisasjon. De
yngre og de tillitsvalgte er også noe mer skeptiske enn de øvrige
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medlemmene til å arbeide for at Bondelaget skal framstå som hele
distriktsbefolkningens interesseorganisasjon.

9.3

Oppsummering

Denne gjennomgangen viser at en større andel av framtidas bønder vil
være deltidsbønder. Det er også flere av kvinnene enn mennene som
sier de vil velge en slik strategi. Det er likevel bred enighet blant
medlemmene om at Bondelaget i framtida i hovedsak bør være en
interesseorganisasjon for bønder. I hvilken grad Bondelaget bør
bestrebe seg på å arbeide med færre oppgaver gir imidlertid
medlemmene ikke medlemmene noe entydig svar på.
Medlemmene er også avventende når det gjelder å få kvinnene med i
sterkere grad i organisasjonen. Minst oppslutning er det om å innføre
kjønnskvotering til Bondelagets styrer og utvalg. Det er også liten
oppslutning om å etablerere barnevaktsordninger i Bondelagets regi i
forbindelse med Bondelagsmøter. Derimot er det en noe større
oppslutning om mindre dyptgripende tiltak, som å være bevisst på å
profilere Bondelaget som en ikke mannsdominert organisasjon,
arbeidet med å sikre sosiale rettigheter for kvinner i landbruket, et
sterkere samarbeid med NBK og egne handlingsplaner for å øke
kvinneandelen i Bondelaget.
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Oppsummering

I denne undersøkelsen er svar fra 1 507 bondelagsmedlemmer lagt til
grunn. Utvalget er rimelig representativt med hensyn til kjønn og
. alder, mens kvinnene og de som ikke har noen landbruksproduksjon er
noe underrepresentert. Fokuset har vært rettet mot medlemmens
opplevelse av Bondelaget i vid forstand, og i denne oppsummeringen
blir sentrale funn trekt fram på nytt.
Bondelagsmedlemmene er opptatt av at deres organisasjon skal
arbeide med overordnede problemstillinger. Med det menes vilkår og
rammebetingelser for landbruket. Dette går igjen både i forbindelse
med hvorfor de ble medlem av organisasjonen, og i hvilke
forventninger de har til Bondelaget. 66 prosent av medlemmene
oppgir at det var viktig å være med i en næringspolitisk organisasjon,
og hele 95 prosent av medlemmene mener det er viktigst at
Bondelaget arbeider for å oppnå best mulige vilkår for landbruket.
Individuelle tjenester overfor enkeltmedlemmer er det langt færre som
trekker fram.
Flertallet av medlemmene har svart at de ikke er interessert i
bistandsarbeid og økologisk jordbruk. Den lave interessen for
bistandsarbeid blir også understreket av at 52 prosent av medlemmene
ikke kjenner til landbruksorganisasjonenes arbeid på dette feltet.
Verdt å merke seg er også at økologisk jordbruk står svakest hos
"ryggraden" i Bondelaget; de som er aktive og gjør eller har gjort en
innsats som tillitsvalgt i organisasjonen. Det er imidlertid viktig å
presisere at de som er eller har vært tillitsvalgte langt i fra er skeptiske
til "alt", blant annet skiller de seg ut ved å være mer positiv til
spørsmål knyttet til KSL og HMS enn de som ikke har vært
tillitsvalgte i Bondelaget.
Det er flest medlemmer som mener at aktiviteten i Bondelaget bør
opprettholdes på dagens nivå. Samtidig som det er langt flere
medlemmer som mener at Bondelaget heller bør øke enn redusere den
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samlede aktiviteten. Medlemmene oppgir at hvis Bondelaget skal øke
sin samlede aktivitet, bør det skje innen aksjoner på sentralt nivå og
innenfor arrangementer på lokalt nivå. Om Bondelaget derimot skulle
redusere sin samlede aktivitet, mener relativt mange medlemmer at det
er i sekretariatsfunksjoner og arrangementer på sentralt nivå og på
aksjoner på lokalt nivå kuttene bør foretas. I 17 av 23 saksområder har
majoriteten av medlemmene valgt å plassere hovedtyngden av arbeidet
på sentralt nivå i Bondelaget. Kun for arbeidet med tilleggsnæringer er
det flest som mener at hovedtyngden av arbeidet bør plasseres på
fylkesnivået.
Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden til Bondelaget,
og 46 prosent av medlemmene mener den bør kunne opprettholdes på
dagens nivå, mens 36 prosent mener den bør vurderes redusert. Kun
tre prosent mener den bør vurderes økt fra dagens nivå. Interessant i
dette bildet er at det er hele 56 prosent av bondelagsmedlemmene som
kan tenke seg å betale mer direkte for de enkelte individuelle
tjenestene for å unngå å få en økt medlemskontingent. Det kan dermed
være et potensiale for åta betalt for enkelt tjenester, for slik å kunne
finansiere medlemmenes ønske om å opprettholde aktiviteten i
organisasjonen.
Når det gjelder styring og innflytelse i Bondelaget, er det mange av
medlemmene som opplyser at de har liten kjennskap til hvordan
organisasjonen fungerer. Mangel på kjennskap tiltar jo høyere opp i
organisasjonshierarkiet en kommer. Det er et markert skille mellom de
som er eller har vært tillitsvalgte i Bondelaget og de som ikke har hatt
tillitsverv, ved at de sistnevnte har dårligst kjennskap til hvordan
Bondelaget fungerer. Av de som tar stilling til spørsmålene er det
mange som føler at de blir hørt i Bondelaget. Det er også en stor andel
som svarer at det er styret på de enkelte organisasjonsnivå som i
hovedsak bestemmer valg av arbeidsoppgaver. Interessant er det også
at de som har kjennskap til organisasjonen som tillitsvalgt, er enda
mer positive til at Bondelaget bør vurdere å redusere antallet
medlemmer og representanter i de ulike styrende organer enn de som
ikke har erfaring med tillitsverv i Bondelaget. Forøvrig er det svært få
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som mener at Bondelaget bør vurdere å øke antall representanter i
styre, representantskap og på årsmøtet.
Et stort flertall av Bondelagets medlemmer mener at Bondelaget
vanligvis framstår med et klart og entydig budskap. Det er også et
klart flertall av medlemmene som mener at den virkeligheten
Bondelaget framstiller stemmer godt overens med den de selv
opplever. Dette gjenspeiles også i at de tillegger informasjonen fra
Bondelaget stor vekt, og at medlemmene i ganske stor utstrekning
forsvarer Bondelagets synspunkter utad. Derimot er de langt mer
usikre og tildels negative til Bondelagets evne til å formidle sitt syn til
bybefolkningen. Dette går også fram av i hvilke medier medlemmene
mener at Bondelaget lykkes å nå igjennom i, for relativt mange
medlemmer mener at Bondelaget lykkes bedre med å komme
igjennom i lokale- enn i riksdekkende medier.
Av de som har svart på denne undersøkelsen er det hele 55 prosent
som har eller har hatt tillitsverv i Bondelaget. Heltidsbrukerne utgjør
en betydelig del av de som har hatt tillitsverv. Videre er det slik at en
langt større andel menn enn kvinner har hatt tillitsverv i Bondelaget.
Ser en derimot på hvem som i framtida kan tenke å påta seg verv, er
denne forskjellen mellom menn og kvinner visket ut. Sett på denne
bakgrunn blir det også interessant at bondelagsmedlemmene er relativt
avventende med å iverksette egne kvinnerettede tiltak for å få med og
få aktivisert kvinner i Bondelaget. Det er liten oppslutning om forslag
om kjønnskvotering av kvinner blant såvel kvinner som menn.
Derimot er det større tilslutning til mindre dyptgripende forslag som å
arbeide med å sikre rettigheter for kvinner i landbruket og å lage
handlingsplaner for å øke kvinneandelen i organisasjonen.
Det også verdt å legge merke til at det er flere medlemmer som regner
med at de vil ha arbeid utenfor gården om fem til ti år enn det er i dag.
Ser en dette i lys av at heltidsbrukerne i dag er overrepresentert som
aktive og tillitsvalgte blant medlemmene, vil Bondelaget måtte regne
med at konkurransen om medlemmenes tid heller vil øke enn avta i
årene som kommer.
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VEDLEGG

Landbrukets
Utredningskontor

Medlemsundersøkelse
.i Norges Bondelag

Landbrukets Utredningskontor, 22 05 4690122 05 46 68

Bakgrunnsopplysninger
1
A
B

c
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M

2

Hva er hovedproduksjonen(e) på din/deres driftsenhet?
Sett maks. to kryss.
Har ingen driftsenhet (gå til spm. 4)
Har ingen produksjon (gå til spm. 4)
Leier bort/ forpakter bort
eiendommen/ jorda (gå til spm . 3)
Melkeproduksjon (ku/geit)
Storfekjøttproduksjon
Svinehold (smågris/slaktegris)
Sauehold
Egg
Kylling- I fjørfekjøtt- produksjon
Kom
Frukt/grønnsaker/veksthus
Høy/gras
Annet

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Hvem leverer du dine varer til?
Sett ett kryss.
Bedrift( er) i landbrukssamvirket
Andre private mottakere
Både til ·landbrukssamvirket og andre mottakere

10
D
D

2
3

Hvor stort areal er det på din driftsenhet (inkl. leid areal)?

3
A
B

Antall dekar dyrket mark
Antall dekar skog/utmark

4

Hvor stor kontingent betaler du årlig til Norges Bondelag (anslag)? ca . . " .. . "" "" .... .. " .. ... kroner

5

Er du medlem av en annen
fagorganisasjon enn Bondelaget?

(fyll inn) : " ... .... ..... .. " .... .. " " .. " ..... .
(fyll inn): ." ..... . """""" ..... "." ." .. "

6

D

Ja
Nei

Bruker du PC I datamaskin i
forbindelse med gårdsdriften?

2

D

2

D
D

Ja
Nei

7

I hvilket fylke er du bosatt?

(fyll inn):"." .. " ........ " ........ ............ ... .

8

Er du mann eller kvinne?

Mann
Kvinne

9

Hva er din alder?

D
2

D

(fyll inn): ""." .. """ .""" .. """ " år

Medlemskapet

10

Når meldte du deg inn i Bondelaget?
Sett ett kryss.
Før 1950
Mellom 1950 og 1960
2
Mellom 1961og1970
3
Mellom 1971og1980
4
Mellom 1981og1990
5
6
Etter 1990

Var en av eller begge dine foreldre (eventuelt
tidligere eier) medlem i Bondelaget?
Ja
1
Nei
2
Usikker
3

11

D

D
D
D
D
D
D

12

D

D

Hva var den viktigste grunnen til at du meldte deg inn i Bondelaget? Sett kun ett kryss.

Tradisjon i vår familie
Viktig å være med i en næringspolitisk organisasjon for bønder
Viktig for mitt sosiale nettverk i lokalsamfunnet
Tilgang på gode forsikringsordninger I andre medlemsfordeler
Annet

13

Sett ett kryss/or hvert spørsmål A-G.
Hvor viktig er det for deg at Bondelaget innfrir disse
forventningene?

A
B
C
D
E
F
G

Påvirke politiske beslutninger til fordel for landbruket
Opprettholde og bedre bondens yrkesmessige status
Bedre inntektsnivået i landbruket
Tilrettelegge for kontakt med kollegaer i landbruksnæringen
Bidra til gode tilbud på forskjellige tjenester for det enkelte medlem
Bidra til gode tilbud på forskjellige produkter for det enkelte medlem
Hjelpe det enkelte medlem i enkeltsaker

14

16

3

4

5
Meget
viktig

D
D

D

D
D

Middels
viktig

Ikke
viktig

2

3

D
D

D
D

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Hva vil du si er det viktigste målet for Bondelaget av disse to: Å oppnå best mulige vilkår for
landbruksnæringen eller å utvikle medlemsfordeler for deg og dine kollegaer? Sett ett kryss.
Medlemsfordeler
2

Ingen av delene

Usikker

1

3

4

D

D

D

D

Best mulige vilkår

15

1

2

Ønsker du i større grad å betale direkte for de enkelte individuelle tjenester Bondelaget yter deg
og dermed unngå økning av medlemskontingenten? Sett ett kryss.
Ja

Nei

Usikker

1

2

3

D

D

D

I dag betaler alle bondelagsmedlemmer som driver med en eller annen form for
landbruksproduksjon kontingent etter størrelse på produksjonen I arealet. Mener du at de i
framtida heller bør betale et likt beløp? Sett kun ett kryss.
Ja
Nei
Usikker
2
3

D

D

D

Aktivitet
t 7a

Hvor ofte deltar du på medlemsmøter og årsmøter i ditt lokallag? .
Sett ett kryss for hver type møte.
Alltid
Som regel
Sjelden
1

A
B

Medlemsmøter
Årsmøter

2

D

D

D

D

Aldri

3

4

D

D
D

D

Dersom du svarer alltid/som regel på både A og B gå direkte til spm. 18.
Dersom du svarer sjelden/aldri på enten A eller B svar også på spørsmål J 7b.

l 7b

Hva er de viktigste grunnene til at du kun sjelden eller aldri deltar på
medlems- og/eller årsmøter i ditt lokallag? Flere kryss er mulig.

D

A

Møtene er lite interessante

B
C

Jeg får ikke innkalling
Det er for mye snakk om "melk og kjøtt"

D

Det er et altfor mannsdominert miljø

D

D

E

Det er et altfor ensidig miljø

F

Jeg har ikke barnepass
Jeg er redd det kan medføre å bli valgt til tillitsverv

G
H
I

18

20
A
B

c
D
E
F
G

Jeg vil/kan ikke prioritere tid til slike møter

D
D
D
D

D

Annet (fyll inn):........... :............. ....................... ........................................... ........................................... .
Er eller har du vært tillitsvalgt i
Bondelaget
Ja
Nei
2

19

D
D

Kan du (også) i framtida tenke deg å påta deg
tillitsverv i Bondelaget?
Ja (gå rett til spørsmål 21)
Nei (svar på spørsmål 20)
2
Usikker (svar på spørsmål 20)

3

D
D
D

Hva er de viktigste grunnene til at du ikke ønsker eller er usikker
på om du vil å påta deg tillitsverv i framtida? Flere kryss mulig.
Det går for mye utover drift og økonomi
Det går for mye utover familien
Jeg har ikke ti/strekkelig interesse for
saker Bondelaget arbeider med
Medfører for mye møter og papir
Jeg synes jeg har gjort mitt for
Bondelaget, gjennom tidligere verv
Har ikke tid

D
D
D
D
D
D

Annet (fyll inn): ... ........... ................................................... ..... " .......... ....... ....... ..... .... ..... ... ........... .... ... ...

Personlig interesse, betydning og plassering av Bondelagets arbeid.

21

I dette spørsmålet ber vi deg om å vurdere Bondelagets arbeid på en rekke områder, ut fra personlig
interesse og nytte, betydning for landbruksnæringen og hvor i organisasjonen du mener hovedft!ngden
dette arbeidet bør utføres. Sett ett kryss i hver svarkolonne 1,2 og 3 for påstandene A-W.

I)

Saker:

A
B

c
D

E
F
G

Inntektsspørsmål
Markeds- og
produksjonsspørsmål
Samvirkespørsmål
Rekruttering til
landbruket
Kvinner og likestilling
Skatte, avgifts- og
regnskapsspørsmål
Trygderettigheter og
andre sosiale ordninger
Forsikringsspørsmål

2)

Personlig interesse:

Meget
interessen
I

Middels
interessen

Ikke
interessen

2

3

D
D

D
D

D
D

n

n

n

D

D

D

I I

I I

D
D

D
D

n

D
D

D

D

I I

I I

K

D

D

D

D

D

D
D
D

D
D
D

n
D

ri
D

I I

D

L
M

N

0

p
Q Grunneier- og
R

utmarksspørsmål
Rovdyrforvaltning

Meget
viktig
I

D
D
D
D

ri

H
I Juridisk bistand
J Forskjellige lovsaker

Helsetjenester for
bønder
Helse- miljø og
sikkerhetsarbeid
(HMS)
Kvalitetssystem i
landbruksproduksjonen
(KSL)
Internasjonale forhold
(EU/ GATT/WTO)
Bistandsarbeid
(u-hjelp)
Miljøsaker

3)

Betydning for
landbruket:
Middels
viktig

Ikke
viktig

2

3

n

ri

D

D

n

n

Plassering av
hovedtyngden av
arbeid:
Sentralt Fylkes- Lokalnivå
nivå
nivå
I
2
3

D

D

n

D
D
I I

D

D

D

D

f I

lJ

I I

ri

D
D
D

D
D
D

D
D
ri

n

n

D
D
D
D
I I

[J

I I

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

ri

n

n

D

D

I I

I I
ri
I I

D
D

ri
D

D

D

I I

Tilleggsnæringer

T

D

V

Aksjoner og
arrangementer
Faglig samhold

D
D
D

w

ri

ri

ri

D
ri

Sosialt samhold

I I

I I

I I

I I

I I

I I

u

D
D

D

Økologisk jordbruk

D

D

D
D

s

D

D
D

D
D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

n

n

D

D

D

ri

ri

I I

Ressursbruk

22

Aksjoner på lokalt nivå

2
3

Valgte organer påfY/kesnivå

4

Sekretariatsfunksjoner p~ fY/kesnivå

5

Arrangementer påfY/kesnivå
Aksjoner påfY/kesnivå

6
7

Valgte organer på sentralt nivå

8

Arrangementer på lokalt nivå

24

Sekretariatsfunksjoner på
sentralt nivå

9

Arrangementer på sentralt nivå

10

Aksjoner på sentralt nivå

Il

26

27a

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Hvis organisasjonen skal øke sin samlede
aktivitet, hvor mener du økningen i hovedsak
skal finne sted?
Sett kun ett kryss (1-11 ).
Valgte organer på lokalt nivå
I
Arrangementer på lokalt nivå

2
3

Aksjoner på lokalt nivå
Valgte organer påfY/kesnivå

4

Sekretariatsfunksjoner påfY/kesnivå

5

Arrangementer påfY/kesnivå
Aksjoner påfY/kesnivå

6
7

Valgte organer på sentralt nivå

8

Sekretariatsfunksjoner på
sentralt nivå

9

Arrangementer på sentralt nivå

10

Aksjoner på sentralt nivå

li

Mener du at Bondelaget bør opprettholde, øke
eller redusere sin samlede aktivtet? Sett ett kryss.
Opprettholde dagens aktivitet
I

Øke sin samlede aktivitet·

25

23

Hvis Bondelaget skal redusere sin samlede
aktivitet, hvor mener du reduksjonen i
hovedsak skal finne sted?
Sett kun ett kryss (1-11).
Valgte organer på lokalt nivå
I

D
D
D

2

Redusere sin samlede aktivitet

3

Vet ikke I usikker

4

O

Hva mener du om størrelsen på den framtidige medlemskontingenten til Bondelaget?
Sett kun ett kryss.
Den bør opprettholdes på dagens nivå
(reguleres i forhold til prisstigning)
Den bør vurderes økt

2

0
D

Den bør vurderes redusert

3

O

Vet ikke/usikker

4

0

Bondelaget nedlegger et betydelig arbeid og store ressurser for å etablere og vedlikeholde
·allianser med andre grupper i samfunnet. Hvor viktig mener du at dette arbeidet er?
Sett ett kryss.
Meget viktig

Litt viktig

Ikke viktig

I

2

3

4

D

D

D

D

Kjenner du til eller har du hørt om
landbruksorganisasjonenes (Bondelaget og
landbrukssamvirket) engasjement i
bistandsarbeid (u-hjelp)?
Ja
Nei (gå direkte til spm. 28 )

2

D
D

Usikker

27b

Hvilke land har du kjennskap til at
landbruksorganisasjonene driver
bistandsarbeid i? Flere kryss mulig.

A
B

Nicaragua
Guatemala

c

Tanzania

D

Andre land

E

Ikke sikker

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Innflytelse og styring
28

I hvilken grad føler du at du blir hort når du
tar opp en sak gjennom ditt lokallag?

29

Sett ett kryss.

30

I stor grad

I

I noen grad

2

I liten grad

3

Blir ikke hørt

4

Har aldri tall opp noen sak

5

Usikker

6

D
D
D
D
D
D

I hvilken grad føler du at saker som blir tatt
opp av ditt lokal- og fylkeslag blir hørt på
sentralt hold i Bondelaget? Sett ett kryss.

32

2

I liten grad
Blir ikke hørt

3
4

Har ikke nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere dette spørsmålet

5

Usikker

6

Hvem føler du i størst grad bestemmer valg
av arbeidsoppgaver i dittfylkesbondelag?

Sett ett kryss.
Enkeltmedlemmer
Lokallagene

2

Fylkesstyret
Årsmøtet i fylkeslaget

3
4

Administrasjonen i fylkesbondelaget

5

Bondelaget sentralt

6

Andre

7

Har ikke nok kjennskap til Bondelaget
til å kunne vurdere dette spørsmålet

8

Usikker

9

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Sett ett kryss.
I stor grad

I

I noen grad

2

I liten grad

3

Blir ikke hørt

4

Har aldri tatt opp noen sak

5

Har ikke nok kjennskap til
hvordan mitt lokallag når
igjennom med sine saker

6

Usikker

7

D

D

D

D
D

D
D

Hvem føler du i størst grad bestemmer
valg av arbeidsoppgaver i ditt lokallag?

Sett ett kryss.

D
D
D
D
D
D

I stor grad
I noen grad

31

I hvilken grad føler du at ditt lokallag blir
hort i fylkeslaget når det tar opp en sak
til videre behandling i Bondelaget?

Det enkelte medlem
Årsmøtet i lokallaget

33

2

Styret i lokallaget

3

Fylkesbondelaget

4

Bondelaget sentralt

5

Andre

6

Har ikke nok kjennskap til
arbeidet i mitt lokallag til å kunne
vurdere dette spørsmålet

7

Usikker

8

D
D
D
D
D
D
D
D

Hvem føler du i størst grad bestemmer
valg av arbeidsoppgaver i sentralleddet i
Bondelaget? Sett ett kryss.
Enkeltmedlemmer
Lokallagene

2

Fylkesbondelagene

3

Årsmøtet i Bondelaget

4

Bondelagets Representantskap

5

Styret i Norges Bondelag

6

Styrets Arbeidsutvalg

7

Administrasjonen i Oslo

8

Andre

9

Har ikke nok kjennskap til
Bondelaget til å kunne vurdere
dette spørsmålet

10

Usikker

Il

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

34

Årsmøtet i Norges Bondelag består i dag av omlag 230 representanter, der omlag 140 er
utsendinger fra lokallagene. Bør Bondelaget gjennom sin pågående organisasjonsprosess
vurdere å endre antall representanter?
Sett ett kryss.

I

Ja, tilfærre representanter
2

Nei
3

Usikker
4

D

D

D

D

Ja, tilflere representanter

35

36a

36b

37

Representantskapet i Norges Bondelag består i dag av 59 representanter. Bør Bondelaget
gjennom sin pågående organisasjonsprosess vurdere å endre antall representanter?
Sett ett kryss.
Ja, til flere representanter
1

Ja, tilfæ"e representanter
2

Nei
3

Usikker
4

D

D

D

D

Styret i Norges Bondelag består i dag av 15 medlemmer. Bør Bondelaget gjennom sin pågående
organisasjonsprosess vurdere å endre antall styremedlemmer?
Sett ett kryss.
·Ja, til flere medlemmer
1

Ja, til færre medlemmer
2

Nei
3

Usikker
4

D

D

D

D

Av de 15 medlemmene i Norges Bondelags styre, representerer fem av medlemmene
landbrukssamvirkets organisasjoner, mens Norges Bondekvinnelag og Norges
Bygdeungdomslag har en representant hver. Bør Bondelaget gjennom sin pågående
organisasjonsprosess vurdere å endre sammensetningen av styret? Sett ett kryss.
Ja

Nei

I

2

Usikker
3

D

D

D

Styret i Norges Bondelag har et eget arbeidsutvalg på 4 medlemmer. Bør Bondelaget gjennom sin
pågående organisasjonsprosess vurdere å endre ordningen med arbeidsutvalg? Sett ett kryss.
Ja

Nei

I

2

Usikker
3

D

D

D

Synlighet

38

Vi vil nå komme med en del spørsmål som vi ber deg ta stilling til.
Sett ett kryss for hver av spørsmål A-G.
Påstand

A

I hvilken grad er tillitsvalgte i ditt lokale Bondelag
synlige og aktive i debatten om landbruksspørsmål?

B

I hvor stor grad er tillitsvalgte i ditt folkesbondelag
synlige og aktive i debatten om landbruksspørsmål?

c

I hvilken grad er administrasjonen i ditt folkesbondelag
synlige og aktive i debatten om landbruksspørsmål?

D

I hvor stor grad er tillitsvalgte i Bondelaget på sentralt
nivå synlige og aktive i debatten om nasjonale
landbruksspørsmål?
I hvilken grad er administrasjonen i Bondelaget på
sentralt nivå synlige og aktive i debatt om nasjonale
landbruksspørsmål?
Alt i alt: I hvilken grad er representanter for
Bondelaget synlige og aktive i sammenhenger hvor
landbruksspørsmål blir debattert?
I hvilken grad samsvarer den virkeligheten som
representanter/or Bondelaget framstiller med den
virkeligheten du selv oppfatter?

E

F
G

39

I noen
grad

I hverken
stor eller
liten grad

Ikke i
noen
grad

Usikker

3

I
liten
grad
4

I

2

5

6

n
n
n

n
n
n

n

n

n
n

n
n

n
n
n

n
n
n

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I landbrukssaker blir det ofte gitt ulike framstillinger fra myndigheter, forbrukere, Bondelaget, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, samvirkeorganisasjonene mv. Hvor stor vekt legger du vanligvis på Bondelaget
sin framstilling i den forbindelse? Sett ett kryss.
Tillegger informasjon fra Bondelaget størst vekt
Tillegger all informasjon like stor vekt
Tillegger informasjon fra annet hold størst vekt
Vet ikke/usikker

40

I stor
grad

•o

z D
3
4

D
D

Hvor ofte forsvarer du Bondelagets standpunkter i diskusjoner med andre?
Sett ett kryss.
Forsvarer vanligvis Bondelagets standpunkter
Forsvarer av og til Bondelagets standpunkter

z

Forsvarer sjelden eller aldri Bondelagets standpunkter
l(jenner ikke Bondelagets standpunkter
Vet ikke/usikker

4

3

s

D

D
D
D

D

Utadrettet kommunikasjon:

I41

Ta stilling til påstandene om utadrettet kommunikasjon. Sett ett kryss for hver påstand A-K.
Påstand:

I

Helt
enig
I

Delvis
enig
2

Hverken
enig/uenig
3

Delvis
uenig
4

Helt
uenig
5

Usikker

D

D

D

D

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6

A Representanter for norske myndigheter virker
vanligvis godt oppdatert om Bondelagets syn i
aktuelle saker
B Bondelagets syn framstår etter min mening
vanligvis som klart og entydig i spørsmål om
landbruk og landbrukspolitikk
Bondelagets syn blir etter min mening vanligvis
oppfattet og gjengitt korrekt av lokale medier
D Bondelagets syn blir etter min mening vanligvis
oppfattet og gjengitt korrekt av riksdekkende medier
E Bondelagets aktiviteter blir vanligvis dekket av
lokalpressen
F Bondelagets aktiviteter blir vanligvis dekket av
rikspressen
G Bondelaget får ofte sine standpunkter og saker fram
i radio
H Bondelaget får ofte sine standpunkter og saker fram
i TV
I Bondelagets syn blir vanligvis godt formidlet til
bybefolkningen
J Bondelagets syn blir vanligvis godt formidlet til
folk i bygde-Norge
K Alt i alt: Bøndenes situasjon blir vanligvis godt
formidlet av Bondelaget til resten av samfunnet

c

D

D
D
D
D

Framtid og forventninger
42

Når du ser framover, hvilken situasjon vil være mest sannsynlig for deg med hensyn til omfanget av arbeid
utenfor bruket om Stil 10 år? Sett kun ett kryss.

D

Jeg har i dag ikke eget bruk
Jeg har i dag arbeid utenfor bruket, og jeg regner med at omfanget hverken vil øke eller
avta
Jeg har i dag arbeid utenfor bruket, og jeg regner med at jeg i framtida vil arbeide mer
utenfor bruket
Jeg har i dag arbeid utenfor bruket, og jeg regner med at jeg i framtida vil arbeide mindre
eller ikke i det hele tatt utenfor bruket
Jeg har i dag ikke arbeid utenfor bruket, og vil sannsynligvis ikke ha slikt arbeid (framtida
heller
Jeg har i dag ikke arbeid utenfor bruket, men vil trolig ha slikt arbeid i framtida

2
3

4

s
6

D
D
D
D
D

Vurderinger om framtidas Bondelag
43

A
B

c
D
E
F

G
H
I

J
K
L
M
N

0

I 44

Omlag 25 prosent av dagens medlemmer i Bondelaget er kvinner. Det er et mål å øke andelen av kvinnelige
medlemmer og kvinners andel blant de tillitsvalgte. Hvor enig er du i disse påstandene?
Sett ett kryss for hver påstand A-0.
Helt Delvis
Hverken
Delvis
Helt
Usikker
Påstand
enig
enig
enig/uenig uenig
uenig
I
2
3
4
5
6
Bondelaget bør profileres på en slik måte at
organisasjonen ikke framstår som mannsdominert
Bondelaget bør samarbeide sterkere med Norges
Bondekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag
Bondelaget bør utarbeide et eget handlingsprogram
for rekruuering av kvinner til Bondelaget
De enkelte lokallag bør utarbeide egne mål og
handlingsplaner for å øke rekrul/eringen av
kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte
Bondelaget bør vedtektsfeste at det skal være minst 40
prosent representasjon av kvinner og menn i alle
styrer og utvalg
Bondelaget bør vedtektsfeste at kvinner skal
foretrekkes dersom kandidatene til styrer og utvalg
ellers står likt
Bondelaget bør innføre betalt barnevakt for
tillitsvalgte
Bondelaget bør innfører barnevaktsdugnad ved
avvikling av medlemsmøter
Bondelaget bør gjennomføre samlinger og kurs for
kvinnelige medlemmer
Bondelaget bør etablere egne kvinnenettverk for
medlemmer og tillitsvalgte kvinner
Bondelaget bør i større grad arbeide med sosiale
relligheter for kvinner i landbruket (som svangerskapspermisjoner, avløsningsordninger mv .)
Bondelaget bør i større grad vektlegge arbeidet med
arbeidsmiljø og ergonomi rettet mot kvinner i
landbruket
Bondelaget bør ikke iverksette spesielle kvinnerettede
tiltak
Bondelaget bør i større grad enn i dag vektlegge
spørsmål om dyrehelse og dyrevelferd
Bondelaget bør i større grad enn i dag vektlegge
aktiviteter som tunplan/egging og hagestell

A Framtidas Bondelag må i hovedsak være en

c
D
E

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
D

Delvis
uenig
4

Helt
uenig
5

Usikker

D
D
D

Påstander om framtidas Bondelag. Sett ett kryss for hver påstand A-E.
Påstand

B

D
D
D

interesseorganisasjon for bønder
Framtidas Bondelag må i større grad enn i dag være en
interesseorganisasjonfor grunneierne i landbruket
Framtidas Bondelag må i større grad enn i dag vie sin
oppmerksomhet mot personer som har startet
tilleggsnæringer knyttet til gårdsdrift
Bondelagets må i større grad enn i dag framstå som
hele distriktsbefolkningens interesseorganisasjon
Framtidas Bondelaget må i større grad enn i dag
konsentrere seg som å arbeide med færre saksområder

I

Helt
enig
I

Delvis
enig

2

Hverken
enig/uenig
3

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D

Takk for at du tok deg tid til å besvare dette spørreskjemaet!
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