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Mat som moralsk 
markør og politisk 
våpen i opinionen 

Kritiske og 
forventningsfulle 

eiere.

En mektig stat

Reaktiv eller proaktiv –

bakoverlent eller 

foroverlent?

SOM 
TILLITSVALGTE 
ER VI UNDER 

PRESS FRA ALLE 
KANTER

Et stadig mere 

krevende marked

Hvordan løser vi oppdraget vårt som tillitsvalgte?



Samvirkeoppdraget 

• Vedtektene vil generelt omtale 
organisasjonens hovedoppgaver.

• Hovedformålet for de 
økonomiske organisasjonene: 

«..å fremme de økonomiske 
interessene til  medlemmene  
og  landbruket for øvrig  på kort 
og lang sikt ved produksjon og 
omsetning av varer og 
tjenester..»

• Styrets ansvar og oppdrag er  gitt 
i  vedtektene:

” Økt lønnsomhet for bonden ”



…men alt er ikke like enkelt

• Samvirkebedrifter er i sin natur komplekse virksomheter å 
styre

• Eierne  (medlemmene ) er både eiere

og kunder/leverandører.

• Eierinteressen er oftest underordnet  

leverandør/kundeinteressen.

• Samvirkeorganisasjonen  er både

– Interesseorganisasjon

– Bedrift

– Forvaltningsorgan

• Bedrift og folkebevegelse - «Børs og katedral».



Samvirke
Brukereid

Brukerstyrt

Gevinst gjennom bruk 
(brukernytte)

Alle eiere har lik innflytelse

Ledelse gjennom 
demokratiske prosesser

Kan ikke kjøpes opp

Aksjeselskap
Investoreid

Investorstyrt

Gevinst gjennom avkastning på 
innsatt kapital

Innflytelse etter innskutt 
kapital

Fleksibel ledelse med vide 
fullmakter i aksjeloven

Aksjer kan omsettes, selskapet 
kan kjøpes opp



Utfordringene for 
samvirkemodellen

• Demokratisk organisasjon 
= tunge 
beslutningsprosesser.

• «Børs eller katedral» -
likebehandling = 
konkurransekraft?

• Tilgang på (risiko)kapital til 
ekspansjon og utvikling.

• «Herreløs kapital» – hvor 
mye kapital skal 
akkumuleres i selskapet?



• «Norges Bondelag har til 
formål å samle alle som er, 
eller kjenner seg knyttet til 
bondeyrket, fremme felles 
saker, trygge landbruket og 
ivareta bygdenes 
økonomiske, sosiale og 
kulturelle interesser.»

• «Nortura SA har til formål å 
omsette medlemmenes 
slakt, egg, livdyr og ull på 
best mulig måte.
Foretaket skal ved sin 
virksomhet bidra til at 
medlemmene får det best 
mulig økonomiske resultat 
av sin husdyrproduksjon, på 
kort og lang sikt.»

Faglag og samvirke – alltid i takt?



Faglagsoppdraget

• Mindre tydelig 
hovedmålsetting gir 
kompleks oppgaveportefølje

– Næringspolitikk

– Opinionspåvirkning

– Alliansebygging og lobby

– Rammevilkår for 
markedsaktørene

• Sørge for både diskusjon og 
«borgfred» innad i 
landbruket.

• Setter store krav til 
dynamisk og tett 
organisasjonsarbeid



Rollene som tillitsvalgt

• Ombudsrollen
– Ivareta medlemmenes 

interesser gjennom å lytte til 
medlemmene du er valgt av, 
og bringe dette videre i 
organisasjonen.

– Ivareta landbrukets interesser 
overfor resten av samfunnet 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Utøves både kollektivt og 
individuelt.

• Lederrollen
– Vedlikeholde og skape en god 

styrings- og beslutningskultur 
i organisasjonen

– Tørre å gå foran og vise vei 
politisk, organisatorisk og 
forretningsmessig.

– Tørre å beslutte.

– Sikre «baklandet» gjennom å 
skape felles eierskap til 
prosesser og beslutninger i 
organisasjonen.

– Utøves både kollektivt og 
individuelt.



Rollen som tillitsvalgt

• Styringsrollen
– Vedta og følge opp 

strategier, handlingsplaner 
og budsjetter.

– Kontrollere at 
organisasjonens arbeid 
skjer iht. lovverk, politiske 
rammer og vedtatte 
strategier.

– Kommunikasjon med eiere 
og omverdenen.

– Utøves kollektivt.



Hva er godt styrearbeid?

• Et bedriftsstyre eller et 
faglagsstyre er et team, ikke et 
kommunestyre.

• Uttaler seg i utgangspunktet 
gjennom styreleder.

• God rolleforståelse er en 
forutsetning

• Medlemmene bør utfylle 
hverandre mht. kompetanse og 
erfaring.

• God styrekultur og 
eierstyringskultur er viktig

• Forståelse for hvordan 
styrevedtak  oppfattes både av 
medlemmer, marked, politisk 
miljø og opinion.



Mat som moralsk 
markør og politisk 
våpen i opinionen 

Kritiske og 
forventningsfulle 

eiere.

En mektig stat

Et stadig mere 

krevende marked



Dilemmaer i tillitsvalgtrollen

• Hvem er vi primært 
ombud for?

– Oss selv og vår egen 
produksjon?

– For min region og 
bygdefolket der?

– For den som driver 
matproduksjon på 
heltid, deltid eller begge 
grupper?

– For alle bønder fra Lista 
til Vardø?



Dilemmaer i tillitsvalgtrollen

• Ryggdekning og 
trygghet internt, eller 
risikofylt 
alliansebygging 
eksternt?

• Forretningsmessige 
gevinster eller 
næringspolitiske 
markeringer?

Hvordan skape felles 
virkelighetsoppfatning?

Viktigst å representere 
eller lede?

Makt og avmakt – hvordan 
nå igjennom med 
meninger og synspunkter?



Dilemmaer i tillitsvalgtrollen

• Hvordan og hvor 
kommuniserer vi med 
medlemmene våre?

– Møter?

– Sosiale medier?

– Ansikt-til-ansikt?

– Gjennom pressen?

– Medlemsskriv?



Så enkelt og så vanskelig..

«Etter gode prosesser og debatter må en samle seg om 

standpunkt som organisasjonen kjører fram. Nettopp å 

kunne legge hele organisasjonens tyngde bak for å 

oppnå endring er noe av poenget. Det er altså ei tid for 

debatt, og ei tid for samlet jobbing… Men fortsetter vi 

dragkampen i hver vår retning i det uendelige, blir vi lett 

bytte for våre motkrefter».(L.P. Bartnes)


