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Oppdragsbrev: Plan for samordning av NLR til én enhet fra 1.1.2024 

 

Vi viser til kontaktmøte mellom Landbruksdirektoratet og Norsk 
Landbruksrådgiving 23.5.2022. I tråd med referat fra møtet (datert 24.6) sender 
Landbruksdirektoratet et oppdragsbrev til NLR som gjelder levering av plan innen 
1.3.2023 for hvordan samordning av organisasjonen til én juridisk enhet skal 
realiseres innen 1.1.2024. 
  
I jordbruksoppgjøret 2022 satte avtalepartene av en engangssum på 2 mill. kroner 
i 2023 til NLR som skal benyttes til å utarbeide en plan for hvordan samordning av 
NLR skal realiseres, jf. kap. 7.12.6.2 i Prop. 120 S (2021-2022) Endringer i 
statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet. Det vises i Prop. 
120 S til at dagens oppgaveløsning i organisasjonen må bli mer samordnet, 
enhetlig og effektiv og at dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd 
fremover i tid. Videre står det at: 
 

Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én 
juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å 
tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. 
Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en 
forutsetning for rådgivingstjenesten. (…) 
 
Partene er enige om at fortsatt støtte til organisasjonen vil kreve at NLR 
innen 1.3.2023 legger fram en plan for hvordan samordning av 
organisasjonen skal realiseres. Det forutsettes at gjennomføring av denne 
planen vil sette organisasjonen i stand til å oppfylle formålet med 
avsetningen på om lag 100 mill. kroner innen 1.1.2024.  
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Dette innebærer at NLR skal sannsynliggjøre at de vil være i stand til å komme i 
gang med samordning av organisasjonen til én landsdekkende juridisk enhet innen 
1.1.2024. Planen skal også inneholde budsjett for hvordan 2 mill. kroner i 
engangsstøtte skal brukes til organisasjonsprosessen i 2023. Planen skal leveres til 
Landbruksdirektoratet innen 1.3.2023. 
 
Landbruksdirektoratet vil om kort tid ta kontakt med NLR-S for å finne tidspunkt 
for et møte i høst mellom NLR og avtalepartene, der NLR skal legge frem status for 
arbeidet så langt og få innspill til videre utarbeiding av planen for samordning av 
organisasjonen. 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Hilde Haug Simonhjell Elin Brekke 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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Norsk Landbruksrådgiving Osloveien 1 1433 ÅS 
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