
P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG Agro 

Møtested: Elektronisk møte på Skype og telefon 
 Dato/tid:  31. mars 2020 kl. 13.00 Protokoll: 01/20  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Tor-Arne Frivold, Siv Meling, Martin Mæland, Kirsten 

Kverneland, Jon Leif Eikaas, Maria Helliesen 
Regionutvalget Ola Sunde, Frank Tunheim, Sigurd Orre, Ansgar Solheim (ikke på valget), Per E. 

Hårr, Lenita Salte, Hilde Gunn Aksnes, Kurt Herredsvela, Terje Stokka, Jone 
Lende, Asgaut Søyland, Jorunn Time, Bent Ove Byberg, Margunn Vatne, Geir 
Ingve Øglend, Magnus Grødem,  Arnfinn Laugaland, Tone Våge Melberg, Atle 
Hauge, Magne Eggebø, Erlend Nes, Håvard Nevland, Einar Refstie, Morten 
Vassbø, Kari J. Melhus, Tom Arild Mydland, Regine Heskestad, Inghild Håverstad, 
Arne Tjørhom, Tønnes Oksefjell, Tor Inge Hustoft, Sjur Lauvdal, Nils Moland, 
Børge Helliesen, Ole Rune Røinesdal (vara for Roy Espen Foss), Inger Liv 
Thoresen, Torbjørn Høye (ikke valget), Oddmund Ljosland, Thorvald Handeland, 
Tor Halvard Mosdøl, Knut Erik Paulsen, Geir Delin, Kristian Foss, Torgeir Lima, 
Gunhild L. Maudal. 

Valgkomité Ivar Opsal, Birger Reve, Gunn Svihus, Helge Verdal, Knut Retterholt 
Andre Sigurd Høyland 
 

Forfall Sven Martin Håland, Iren Vestersjø Hidle, Roy Espen Foss, Alf Eivind Myren, 
Gunleif Haukalid, Karl Andre Vignes, Stian Roda, Anders Nordbø, Stian Sørensen, 
Ole Helle, Frode Borø Svaland,  

Konsernstyret Tone Steinsland 
Administrasjonen Ingvill Jørgensen, Einar Risnes, Tor Olav Brandtzæg, Sveinung Flaathen, Svein 

Bjarne Sommernes, Anne Anholt 
  Referent Anne Anholt/Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
Willy Finnbakk ønsket velkommen.  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder:   
Hilde Gunn Ø. Aksnes    og    Thorvald Handeland 
 
Ru-leder oppsummerte året som har gått: 
Et innholdsrikt år, glad for den nye modellen vi har jobbet etter. Har kommet litt tettere 
på hverandre. Trist å ikke kunne møtes alle sammen fysisk denne gangen, spesielt med 
tanke på dere nye tillitsvalgte. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.   
 



2 Coronasituasjonen v/Hanne Steen 
Hanne Steen informerte om hva som skjer i Nortura på grunn av den rådende 
situasjonen. 
Salgsfremgang i dagligvare, men taper i Proff. 
Scenarier for pandemi-topp, tror det drar seg utover i tid. 
1 beredskapsmøte hver dag 
Jobber med avklaringer rundt regelverk for utenlandsk arbeidskraft – behov for 
sesongarbeidere, saueklippere osv. 
Spilt inn elementer i forbindelse med smittevernregimet etter 13. april 
Fabrikkene går bra, det er lagt til rette for nok avstand mellom personer, skift, 
helgearbeid for å bygge lager.  
Kontroll for vedlikehold – trenger mannskap fra utlandet, noen kommuner har strengere 
regler enn de nasjonale. 
Tilkallingslister er laget. 
Permitteringer kan bli aktuelt. Allerede noen permittert i salg mot storkjøkken og ytre 
salg 
Beredskapsplaner er laget 
Mest sårbare på innsatsfaktorer fra utlandet (papp, emballasje), lenger transporttid 
Back-up på foredlingssida – kjører først de store volumlinjene, grei kontroll på dette nå 
Rekvisita – masker bl. a, Nortura skal ikke avse smittevernutstyr til sykehus ol. Dette er 
avklart. 
Gode tilbakemeldinger fra kjedene ang. leveringssituasjonen. 
Råvare og medlem – inntransporten blir gjennomført, 8-timers regel, fått dispensasjon. 
Samarbeid med Fatland og Furuseth 
IKT – indere sitter på hjemmekontor, alt går som normalt foreløpig 
Virus og Cyber-kriminalitet – info til alle ansatte om å være oppmerksomme og 
varsomme 
Datterbedrifter sliter med valutakurser, Norilia får ikke levert huder til Italia 
Kraftforprisene kan gå kraftig opp – Felleskjøpet – Nortura ser på hvordan dette skal 
håndteres 
HR- info til ledere og til ansatte – smittevern, allmøter, 
Stor belastning på de som jobber i fabrikk og på nøkkelpersoner – men under kontroll 
Ministermøter to ganger i uka 
2 fora møter med Mattilsynet og andre myndigheter. 
Kan få behov for dispensasjoner etter hvert (krydder) 
Mattilsynet – lavere aktivitet framover 
Kommunikasjon – to reklamefilmer med våre bønder og norsk matproduksjon i fokus 
 
Alt i alt har vi noenlunde kontroll. 
 
Spørsmål: 
Inger Liv Thoresen , hjemme-karantene i 14 dager, må de ikke ha karantene 14 dager før 
de går i jobb? 

- Dispensasjon her, de kan jobbe, men utover det gå i hjemme-karantene. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 



3 Valg. 
Leder i regional valgkomite Gunn Marit Svihus, la frem innstillingen fra komiteen, 
denne er enstemmig. 
 
Det var 49 stemmeberettigede ved starten av valget. 
 
Innspill fra Jone Lende om gjenvalg av AU-medlem småfe Siv Meling, og forslag om 
at Tor Halvard Mosdøl går inn som vara AU småfe. 
 
Arbeidsutvalg 
Leder og nestleder for 1 år 
Leder Willy Finnbakk              47 stemmer 2 blanke 
Nestleder Tor Arne Frivold   48 stemmer 0 blanke 
 
AU-medlemmer for 2 år 
AU medlem storfe Martin Mæland  48 stemmer 0 blanke  
AU medlem småfe Tor Hallvard Mosdøl  14 stemmer 
og Siv Meling     33 stemmer 1 blank Siv Meling ble valgt 
AU medlem fjørfe Kirsten Kverneland  48 stemmer 
 
Varamedlemmer for 1 år: 
AU storfe Børge Helliesen   48 stemmer 
AU småfe Gaute Urdal    14 stemmer 

Tor Hallvard Mosdøl   35 stemmer  
Tor Hallvar Mosdøl ble valgt 

AU gris  Anders Schanke Rettedal  48 stemmer, 1 blank 
AU fjørfe            Aksel Tungland    49 stemmer   
AU egg  Åge Andre Brømnes   49 stemmer 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år 
Åge Andre Brømnes     Valgt ved akklamasjon 
Bent Ove Byberg     " 
Lenita Salte      " 
 
Vara til årsmøteutsendinger for 1 år: 
Nr. 1 – Inghild Håverstad                                     Alle valgt ved akklamasjon 
Nr. 2 – Arnfinn Laugaland 
Nr. 3 – Gaute Urdal 
Nr. 4 – Alf Eivind Myren  
Nr. 5 – Hilde Gunn Ø. Aksnes 
Nr. 6 – Øyvind Vågsvoll 
Nr. 7 – Stian Roda  
 
Valgkomitemedlem valgt for 3 år 
Per Inge Egeland     Valgt ved akklamasjon 
Torger Birkeland     " 
 
Leder i valgkomiteen for 1 år      
Gunn Marit Svihus                                                    valgt ved akklamasjon 
Nestleder i valgkomiteen for 1 år       



Helge Verdal         " 
 
Varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år 
Gaute Dahle      Valgt ved akklamasjon 
Kari Lauvdal      " 
Terje Birkeland     " 
 

4 Orientering fra sentral valgkomite 
Sigurd Høyland orienterte om hvem som er innstilte til valg i Årsmøtet 
 
Jone Lende tok opp at Agro får en mindre styremedlem. Sigurd svarte ut. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 

5 Drøfting av årsmelding og regnskap – og annen info 
Tone Steinsland la frem saken. 
 
Hadde sett fram til møte på Utsikten, men sånn ble det ikke. 
Viktig med nasjonal matproduksjon – blir understreket i denne tida. 
Noe forbedring i resultatet fra 2018 til 2019 – men skuffende likevel. 
Året i fjor begynte godt, men utviklet seg ikke like godt ut over året. Nedgang i tilførsler 
på rødt. 
Engangsutgifter på slutten av året – Cowi og Otta 
Lavere effektivitet på slakting/skjæring 
Styret har endret sin innstilling om å betale ut 62 mill.kr av medlemskapitalkonti. 
Årsmøtet avgjør dette. 
Dere kan være stolte av beredskapen i Nortura. Konsernsjefen er imponert. 
Full stopp på Proff og storkjøkken, men økning på dagligvare, dyrere timer og 
innsatsfaktorer – hvordan er totalen – dette har vi ikke svar på nå. 
 
Import av storfe – når vi har lam 
Nortura kan ikke benytte situasjonen til å "tvinge" forbruker til å spise lam i stedet for 
storfe. 
 
Konkurransedyktig industristruktur 
Vi har for lav utnyttelsesgrad på fabrikkene våre. Vi skal lande på en plan 1. juni, styret 
vedtar deretter. 
 
Vekst på hvitt kjøtt og egg, men ligger bak budsjett på volum 
Svak tilbakegang på Gilde-produkter 
Kan håpe at Koronasituasjonen slår positivt ut til slutt 
 
Dobbel mottaksplikt 
Kan føre til overproduksjon og destabilisering av kjøttmarkedet 
Bryter med intensjonen bak markedsreguleringen 
 
Egg – avgrenset mottaksplikt og forsyningsplikt 
 
Spørsmål: 
 
Atle Hauge – import av storfekjøtt, er det restriksjoner på import nå? 



Martin Mæland – ingen restriksjoner, MUL-import går som vanlig, også noe fra Tyskland 
Ola Sunde – mye importkjøtt går vel til storkjøkken 
Kirsten Kverneland - Vi må utnytte denne situasjonen positivt for hele næringen. 
Willy Finnbakk – Er det fremdrift i de andre viktige prosessene også i denne tiden? 
Gunn Svihus – Velger folk mer Gilde nå i Corona-tider? Eller bare norsk? 
Ola Sunde – Går det an å få penger ut av EMV? Og da med Gilde som et ekstra pluss? 
Martin Mæland – Er redd for at marginene i f eks Norfersk er for lave i den avtalen som 
foreligger. 
Jone Lende – å ikke utbetale medlemskapital er et dårlig signal – kan dette være rett å 
gjøre? 
Jon Leif H. Eikaas: Er det noen som har gode ideer om hvordan øke tilførslene? 
 
Vedtak: saken tas til orientering 
 

6 Eventuelt 
Einar Risnes orienterte om både positive og negative ting regionalt.  Har en utfordring 
med markedsandelene, men inntransportsaka går som forventet, og har en positiv endring 
til flere kilo pr km.  SAP – Egersund går over til dette 1. april, vil ha nedsatt kapasitet en 
kort tid. 
Livdyrplattformen er under testing på alle plan, regner med at den skal være i drift 1. juni 
på storfe, og håper å få til samme løsning på slakt så snart som mulig. 
Informerte om Den magiske fabrikken på Jæren – mulig biogass anlegg som kan ta imot 
husdyrgjødsel.  Samarbeid med Tine.  Dette må ha en oppside for bonden om det skal 
realiseres. 
 
Spørsmål: 
Jone Lende – Transportør som er ute – har vi mista noen produsenter på grunn av dette og 
i så fall, blir det satt inn tiltak på medlem? 
Ola Sunde – Vedr. Biogassanlegg – hva med driftsstøtte til detteprosjektet? Trenger det i 
tillegg til investeringsstøtte, det er dyrt å drifte slike anlegg. Det er nå dette bør søkes om. 
Kirsten Kverneland – Salget til storkjøkken kontra salget til dagligvare – er det økning 
totalt? 
Martin Mæland – Ny Prima-avtale, er den klar? 
Maria Helliesen – Endringsforslag om utbetaling av medlemskapital, hva med bonden 
som nå får stor økning i sine utgifter – trenger også bedre økonomi. 
Kirsten Kverneland – I denne situasjonen med dyrere innsatsmidler i jordbruket på grunn 
av Corona, så må det ikke være bonden som sitter igjen med hele regninga. Gjøres det 
noe sentralt opp mot sentrale myndigheter? 
Kari J. Melhus – Dårlig med tilbakemeldinger på livdyr storfe – her misser vi fort 
leverandører om vi ikke blir bedre.   
Bent Ove Byberg – Livdyr er viktig også på gris – var på møte i Forum Gris, der er det 
flinke folk fra alle områder, men Nortura har valgt å trekke seg ut. Feil plass å spare. 
Børge Helliesen – Nybruker på Sørlandet som valgte Nortura fordi han ikke var sikker på 
at konkurrenten betalte det samme som de gjør på Jæren. 
Tor Halvard Mosdøl – Kostnadsdekning for næringa i denne situasjonen – hvor lenge bør 
en arbeide med dette? Bør tas raskt inn mot staten før alle andre tar alt! 
Magnus Grødem – Nedlegging av skjære-bedriftene i Nortura – noen mener at en kanskje 
bør ha en også på Vestlandet, spesielt i situasjoner som nå. Går dette sin gang med 
avklaring på saken? 
 



 Willy Finnbakk takka for møtet, som er det første i sitt slag i Agro.   
Alle ønsket hverandre god påske! 

  

 
 
Hilde Gunn Ø. Aksnes (s)                   Thorvald Handeland (s)             Willy Finnbakk (s) 


