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Invitasjon til regionmøter i Troms
Troms Bondelag ønsker herved å invitere medlemmer av inntektstutvalget til å møte bønder i
vårt fylke og gi en orientering om deres arbeid med nytt grunnlagsmateriale for
jordbruksinntekter. Bondelaget har registrert, og er tilfreds med at regjeringsplattformen
formulerer følgende: «Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet
mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med
partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt 2 av 3 talgrunnlag.»
Videre er den nye regjeringen tydelig på at grunnlagsmaterialet må måle på inntektsnivå, når
de uttaler: «Sikre riktig talgrunnlag for jordbruksoppgjeret, irekna å måle inntektsnivået og
ikkje berre inntektsutviklinga. Arbeidet som er sett i gang for å greie ut dette, skal
vidareførast.» De kommende årene har altså regjeringen forpliktet seg til en plan som tetter
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
«Andre grupper» er begrepet Stortinget siden 1993 har brukt om
gjennomsnittslønnsmottakeren. For å tallfeste inntektsgapet vil politikerne være avhengig av
et tallgrunnlag som viser et inntektsnivå for jordbruket som er sammenlignbart
meinntektsnivået for gjennomsnittslønnsmottakeren, og vi ønsker derfor å understreke at vi
ønsker velkommen den viktige oppgaven som utvalget skal utrede - nytt grunnlagsmateriale
som kan brukes til inntektsnivåsammenligning. Denne utredningen ønsker vi gjerne at
representanter fra dere kan komme til Troms å presentere, og vi har flere alternativer.
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Nordreisa – kl.1100
Balsfjord – kl. 2000
Bardu – kl.1200
Harstad – kl. 1900
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