
NLR Agder mener: 

Kunnskapsformidling på bondens premisser 

Fusjon av NLR og sentralisering på ÅS er ikke en god ide! 

I jordbruksavtalen krever partene at Norsk Landbruksrådgiving må bli sam-

ordna, målretta, effektiv og med likeverdig rådgiving i hele landet.  Partene 

mener at en fusjon av NLR til en organisasjon er løsningen. Med andre ord,  

NLR må slå sammen virksomhetene til en sentral nasjonal organisasjon og 

oppløse de regionale virksomheten der du i dag er medlem. 

Medlemmene må beslutte spørsmål om eierorganisering 

I demokratiske organisasjoner avgjøres spørsmål om eierorganisering av 

medlemmene. Overstyring av demokratiske spilleregler er ikke riktig frem-

gangsmåte for å ta viktige beslutninger som berører et stort antall arbeids-

plasser og regional verdiskaping.  Vi er bekymret for at en nasjonal organi-

sering vil føre til nasjonale prioriteringer, og en svekkelse av den lokalt til-

passede rådgivingen. Noe av styrken med NLR slik vi er organisert i dag er 

muligheten til å ta valg basert på regionale og lokale forhold og legge for-

holdene til rette for våre dyktige rådgivere slik at de kan løse oppgavene 

sine i tett dialog med bøndene som har behov for bistand. Vi tror sterk på 

at kunnskap om geografiske forhold, naturgitte betingelser og bondens be-

hov er avgjørende for å kunne levere et godt rådgivingsprodukt. 

 

Vi tror på et forpliktende og tett samarbeid innad i NLR 

Dagens 10 regionale virksomheter dekker hele landet, og har et tett og for-

pliktende samarbeid. Med utgangspunkt i regionmodellen mener vi det er 

mulig å utvikle NLR videre som sterke selvstendige virksomheter. 

Utvikling av regionmodellen bidrar til verdiskaping: 

Svaret på utfordringene fra partene møtes best med en regional orga-

nisering med nærhet til medlemmene og bøndene : 

• Kort vei til beslutninger regionalt med direkte innflytelse fra med-

lemmene (den lokale bonden) 

• Tett og forpliktende samarbeid mellom de regionale virksomhetene 

i NLR uten å oppgi lokal selvråderett 

• Spesialisert lokal og regional kunnskap basert på nasjonal og inter-

nasjonal kompetanse som er tilpassa lokale og regionale forhold 

• Sterke nettverk  i kommuner og fylke med fokus på utvikling og 

verdiskaping der vi skaper arbeidsplasser og bistår i utviklingen av 

jordbruket her vi bor 

• Felles utvikling og drift innen NLR av systemer, metoder og fagopp-

læring slik at vi holder kostnadene nede og kan tilby  lave timepri-

ser på rådgiving 

• Mer målrettet bruk av tilskuddsmidler der bøndene lokalt får til-

gang til den kunnskapen som utvikles med bruk av fellesskapets 

midler slik at vi sammen kan fortsette å utvikle jordbruker ut fra 

lokale geografiske forutsetninger. 

Medlemmene i sentrum 

Utvikling av NLR og regionmodellen 



NLR Agder vil: 

Selvstendige regionale kunnskapsvirksomheter eid av bonden 

NLR er i dag en organisasjon med 10 sjølstendige juridiske og økonomiske 

enheter, eid av bøndene i regionene, som styres lokalt av et regionalt sty-

re.  Sammen eier disse regionenhetene NLR Sentralenheten på Ås som 

utfører felles oppgaver innen drift, merkevareutvikling, fagkoordinering, 

teknologisk infrastruktur, administrative systemer og kontakt med myn-

digheter og sentrale organisasjoner. 

 

Kostnadseffektiv drift med regional organisering 

Analyser som er gjort viser at det er svært lite å spare økonomisk ved en 

fusjon av selskapene. Tvert i mot kan en fusjon medføre økte kostnader 

ved at det blir behov for sentral ledelse, flere direktører og større staber 

for å koordinere og lede 350 ansatte over hele landet. 

 

Landbruksdirektoratet anbefaler tilskudd til 10 regioner 

Partene i jordbruksoppgjøret påstår at dagens regionmodell ikke tilfreds-

stiller kravene i statens økonomiregelverk. Det er ikke korrekt. Landbruks-

direktoratet har i sin rapport om NLR anbefalt at staten utbetaler tilskudd 

til kunnskapsutvikling til NLR til de 10 regionale virksomhetene for å 

støtte videre utvikling av kunnskap og fortsatt bidrag til utvikling av jord-

bruket og verdiskaping for bonden. 

Skape mest mulig kunnskap per krone 

• NLR har et felles mål med partene i jordbruksforhandlingene om å 

få mest mulig kunnskap ut av hver krone.  

• Vi arbeider med utvikling for å bli mer samordna, målretta og effek-

tiv. Vi har laget en plan for hvordan vi kan videreutvikle dagens re-

gionmodell slik at vi kan levere enda bedre tjenester. 

• Vi tror sterke regionale selskaper er den mest effektive måten for å 

få til god og likeverdig rådgiving over hele landet som er tilpasset 

de behovene bonden har i hverdagen. 

 

Utvikle NLR og regionmodellen videre 

For å legge grunnlag for en forbedring av styring og drift i organisasjonen 

vil vi gjennomføre følgende tiltak: 

• Innføre gjennomgående styrerepresentasjon med representasjon 

fra alle de regionale styrene. 

• Videreutvikle produkter og tjenester med utgangspunkt i de lokale 

behovene bonden har. 

• Utvikle nye og fremtidsretta forretningsområder og nye inntekter 

• Fortsette å ta i bruk og utnytte ny teknologi i fellesskap og for    

kundene 

 

Regionmodellen er effektiv 


