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Høring av NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i
hele landet
Norges Bondelag er en fagorganisasjon for 62000 bønder fordelt på 580 lokallag i alle
landets fylker. Vi ønsker å fremme noen synspunkter på NOU 2011:3.
Landbruket i Norge er basert på naturressursene i alle deler av landet, og landbruksnæringa
er derfor ikke flyttbar. Det er ei vedtatt politisk målsetting i Norge at vi skal opprettholde
et desentralisert landbruk over hele landet. Landbruket er i tillegg ei kompetanseintensiv
næring, som har bruk for kompetente rådgivere med kompetanse om lokale forhold.
Landbruket er derfor en viktig basis for mange desentraliserte kompetansearbeidsplasser.
Behov for kompetansearbeidsplasser for å sikre rekruttering til landbruket
Omtrent halvparten av norske landbrukseiendommer har drivere som har annen
arbeidsinntekt ved siden av landbruksdrifta. I tillegg har mange heltidsengasjerte i
landbruket partnere med annen utdanningsbakgrunn, ofte med høy utdannelse. Det er
derfor viktig at det finnes interessante arbeidsplasser i rimelig avstand til
landbrukseiendommene, slik at rekrutteringen til landbruket sikres. Mangel på
arbeidsplasser i nærområder til gårdsbruk er en viktig grunn til at landbrukseiendommer
går ut av drift.
Det er derfor meget viktig for fortsatt landbruksproduksjon i Norge at det finnes et
regionalt næringsliv med relevante arbeidsplasser utenfor landbruket i alle deler av landet.
Behov for et kompetent rådgivingsapparat for landbruket
Landbruket er ei stadig mer spesialisert og kompetansekrevende næring. Det er derfor
behov for regionale kompetansemiljøer som kan bidra med kunnskap til landbruksnæringa,
basert på lokale agronomiske forhold. Også i landbruksbasert næringsmiddelindustri er det
behov for kompetanse. Landbruket bidrar til å skape interessante, kompetanseintensive
arbeidsplasser over hele landet.
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Tett kontakt med regionale høyskolemiljøer er en nødvendighet, og vi mener at de
regionale høyskolene i enda større grad bør satse på å tilby utdanninger som er basert på
regionale fortrinn innen områder som naturbasert reiseliv, utmarksforvaltning og
landbruksfag. Å opprettholde regionale forskningssentra vil også være viktig.
Regional utvikling av kompetansearbeidsplasser viktig for jordvernet
Utviklingen i hovedstadsområdet fører til meget sterkt press for den dyrka jorda nært til
Oslo. Med bare 1,7 dekar fulldyrka jord pr nordmann, er vi nødt til å ta vare på den
matjorda vi har for å kunne brødfø egen befolkning også i framtida. Utbygging av
kompetansearbeidsplasser i regionene framstår derfor som et svært godt virkemiddel for
redusere nedbygginga av dyrka jord i hovedstadsområdet – forutsatt at det tas hensyn til
jordvernet også ved utvikling av arbeidsplasser i distriktene.
Kommentarer til utvalgets forslag:
Norges Bondelag er helt enig i utvalgets forslag om satsing på utbygging av høyhastighets
bredbånd over hele landet. Dette er en forutsetning for å kunne utvikle nye
kompetansearbeidsplasser, og at fjernarbeid skal kunne fungere. Det er også viktig med
god infrastruktur, slik at reise til regionsentra eller kompetansearbeidsplasser i distriktene
kan gjøres så effektivt som mulig.
Norges Bondelag er også enig i at nedskriving av studielån er et godt virkemiddel som
skaffer kompetent arbeidskraft til distriktene, og mener at ordningen bør utvides. Videre
mener vi at utflytting av statlige arbeidsplasser eller lokalisering av offentlig eide
selskaper i distriktene må gjennomføres så langt det er mulig. Slike arbeidsplasser er
meget viktige for å skape kompetansemiljøer i regionalt, og noe som gir positive
ringvirkninger for hele regionen.
Norges Bondelag er enig i at kommunesammenslåing neppe vil bidra til å skape flere
kompetansearbeidsplasser. Vi mener at interkommunalt eller regionalt samarbeid kan bidra
til å skape sterkere fagmiljøer, men at det neppe vil bli flere kompetansearbeidsplasser av
slikt samarbeid. Kommunesammenslåing må være frivillig.
Oppsummering
For landbruksnæringen er det vesentlig at det blir flere kompetansearbeidsplasser i
distriktene, fordi landbruket er avhengig av et velfungerende næringsliv som bidrar til
vekst over hele landet.
Med vennlig hilsen
Jostein Lindland

Astrid Solberg

Norges Bondelag

3 av 3

Vår dato

Vår referanse

09.08.2011

11/00745-2

