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Uttalelse om jordbruksoppgjøret
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune, behandlet i dag en uttalelse om
jordbruksoppgjøret, og vedtok følgende:
Regjeringa har ikke skjønt alvoret
Forhandlingsinstituttet er et viktig grunnprinsipp i norsk arbeidsliv. Vi har stor respekt for
partene i arbeidslivet og at forhandlinger skal gjennomføres mellom likeverdige parter.
Allikevel velger vi å ta til orde i årets jordbruksforhandlinger. Statens tilbud viser tydelig at
regjeringa ikke tar inn over seg det alvoret som vi står midt oppe i. En global krise har vist oss
at samfunnssikkerhet og beredskap krever at også Norge sikrer produksjon på egne ressurser.
Vi har alle nå fått sett at krisetider gjør at man ikke kan shoppe varer og tjenester fritt, selv om
lommeboka er full. Vi kan ikke basere oss på at andre sørger for at norske matbord er dekka.
Derfor må sjølbergingsgraden knyttet til matproduksjon opp, noe det er bred politisk enighet.
Men tilbudet fra regjeringa til norske bønder viser at denne enigheten kun eksisterer på papiret
og i festtaler, og at forståelsen av hvordan man øker sjølforsyningsgraden er fraværende. Med
fokus på beredskap og samfunnssikkerhet, så kan ikke landbruket lenger vente på at fagre ord
blir gjort til kroner og øre i forhandlinger.
Skal vi øke sjølforsyningsgraden må hele bredden i landbruket løftes. Vi har ikke råd til å miste
en eneste bonde, et eneste gårdsbruk eller la landbruksressurser på inn- og utmark bli stående
ubrukt. Vi trenger et landbruksoppgjør som gir trygghet for investeringer, som sikrer
rekruttering og framtidstro i landbruket, og som løfter statusen for norske bønder.
Erna Solberg har snakket mye om den nasjonale dugnaden det siste året. Det å sikre norsk
matforsyning, matproduksjon og matvaresikkerhet er ikke dugnadsarbeid, det er viktig
verdiskapning og beredskap for hele landet.
Regjeringa forsøker å skape et bilde av kravstore bønder som nekter å forhandle. Regjeringa
og Stortinget burde heller bruke kreftene på å sette makt bak de fagre løftene om beredskap,
samfunnssikkerhet og økt sjølforsyning.
Årets jordbruksoppgjør er ikke et lønnsoppgjør, det er et veivalg for å ruste fellesskapet for
framtida.
Dersom det er spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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