
    En hovedavtale for jordbruket mellom staten, Norges Bondelag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag ble inngått i 1950, se vedlegg 1.  Avtalen utløp i
1952, men er senere blitt forlenget ved de enkelte jordbruksavtaler.  På
bakgrunn av forhandlingssituasjonen i 1982 og 1983 ble det i 1984 forhandlet
om endringer i framgangsmåten ved forhandlingene.  Partene ble da enige om
et tillegg til Hovedavtalen av 1950 som anviser hvordan en kan gå fram
dersom organisasjonene ikke er enige om et felles forhandlingsopplegg, se
vedlegg 4.
    Ifølge protokoll fra forhandlingsmøte 25. mai 1984 var partene i
jordbruksoppgjøret enige om at det var behov for å ta opp arbeidet med å
føre bestemmelsene i Hovedavtalen for jordbruket "ajour med dagens
forhandlingssituasjon".  Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et
mandat for dette arbeidet.
    På grunnlag av rapporten fra arbeidsgruppen drøftet partene hvordan
arbeidet med ajourføringen av Hovedavtalen skulle føres videre.  Partene ble
enige om at arbeidsgruppens forslag til mandat burde legges til grunn for
arbeidet med en revisjon av Hovedavtalen.
    Mandatet er gjengitt i kap. 2.2.
    Utvalget har foruten mandatet tatt utgangspunkt i den historiske
utvikling i praktiseringen av Hovedavtalen av 1950, i innstillingen fra den
arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til mandat, og i viktige lovverk m.v.
som har kommet til siden Hovedavtalen av 1950 ble opprettet.
    Utvalget foreslår få vesentlige realitetsendringer i forhold til
Hovedavtalen av 1950, slik denne har vært praktisert.
    Utvalget har lagt vekt på å komme fram til enkle og klare regler for det
samarbeid som må foregå mellom partene innenfor rammen av en ny hovedavtale.

    Kap. 2 viser utvalgets sammensetning, mandat og virksomhet.
    Kap. 3 går inn på den historiske utvikling som førte til opprettelsen av
Hovedavtalen av 1950, oppsigelsen av denne i 1952, men med videreføring av
bestemmelsene, opprettelsen av og arbeidet i Hovedavtaleutvalget av 1965 og
den senere utvikling fram til dato.
    Kap. 4 tar for seg de systemer som er bygget opp i våre naboland, og
hvordan disse fungerer.
    Kap. 5 er et hovedkapittel som tar for seg forfatningsrettslige og
forvaltningsrettslige spørsmål som vedrører avtaleverket for jordbruket.
Det omhandler avtaleverkets rettslige karakter, forholdet til Stortinget og
til lovverk som forvaltningsloven og offentlighetsloven.  Kapitlet går også
inn på spørsmål om megling og voldgift.
    I kap. 6 tar utvalget opp en del hovedspørsmål vedrørende avtaleverket
for jordbruket.
    Hvorledes løsningene etter utvalgets mening bør nedfelles i
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Hovedavtalen, fremgår av utkastet til Hovedavtale i kap. 8 og av
bemerkningene til dette i kap. 7.
    Som vedlegg er inntatt endel relevant materiale.
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