
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: Teams - Torsdag 25. mars kl 11.00 – 14.00  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen , Ragnhild Engan, Fred Tore 
Fagereng, Bente Børsheim, Sissel H. Johansen, Håvard Knygh, 
og Magne Trondmo. Tor Olav Brandtzæg på sak 1 og 4. 

 

Forfall: Merethe Sund  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 26.03.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Hva er AU's rolle og oppgaver og hvordan skal AU Nord-Norge jobbe? 
 
Bjørn Arne innledet kort: 

 Hvor vil vi og hvor skal vi 
 Hvorfor så mye aggressivitet mot Nortura? 
 Hvorfor snakke hverandre ned? Vi må bygge hverandre opp. 
 Vi må opptre mest mulig samlet – sammen er vi sterke 
 Samtidig må vi – selvsagt - ha åpenhet for ulike syn 
 I AU skal vi være likeverdige medlemmer  

 
I og med 2 nye i AU ble det tatt en kort presentasjonsrunde. 
 
Org. sjef Tor Olav Brandtzæg var med på denne saken. Han innledet bl.a. med følgende: 

 Ulike regioner, ulike AU'er og ulike måter å jobbe på. Ingen fasit. Det enkelte AU 
må selv finne sin måte å jobbe på 

 Alle AU'ene må være klar over at alle områder er like viktige – det er en gjensidig 
avhengighet. 

 Egen modell i Agro – der de jobber enda tettere med adm – med hyppige møter. 
Stort fokus på tilførselsarbeid.  

 Agro har de siste årene delt opp RU-møtene i 3. Mindre og mere lokale møter –
der alle i kretsutvalgene deltar. Med mere spesifikke tema. Dette har fungert bra. 

 I Midt Norge har AU vært  flinke til å balansere. Bidrar til aktivitet i kretsene, 
samtidig som de har vært på ballen  også i f.t. det politiske. 

 En viktig del av jobben til AU er å være en link mellom organisasjonen nedover 
og styret. 

 AU har et ansvar for å skape aktivitet på bygda og i kretsene.  
 Noen regioner praktiserer "Nyhetsbrev" regionalt.  
 Ta heller flere AU-møter med litt færre saker – enn saker med lange sakslister. 
 Bruk litt tid til å tenke på hva dere skal jobbe med det kommende året.  

Lag et årshjul 
 Det kan være smart av AU-leder å ta en prat med øvrige AU-ledere 

  
Spørsmål/kommentarer: 

 På RU-møtet i april bør vi vurdere å informere litt om organisasjonsmessige 
sammenhenger og hvilke oppgaver som ligger til AU, RU osv.  

 Viktig at AU jobber for hele regionen og for hele Nortura 
 AU må vurdere hvilke innspill og kommentarer fra eiere og tillitsvalgte som skal 

behandles i AU. I mange tilfeller er dette konkrete saker som adm kan svare ut. 
Det er derfor ikke nødvendigvis alle henvendelser som må munne ut i behandling 
i AU 

 Det er likevel viktig at eierne er klar over at terskelen for å ta kontakt med AU er 
lav. 

 I og med at politikk er en naturlig del av samvirket, så vil det være naturlig at AU 
også drøfter politiske saker. Det må samtidig balanseres. 

 



 
 side 2 

 Forslag om eierbrev fra AU til alle eiere i Nord – f. eks 3-4 x i året.  
 AU-representantene bør med jevne mellomrom ha møte med sine 

ansvarskretser. 
 Foreslår at Bjørn Arne lager utkast til årshjul – som vi kan jobbe videre i neste 

møte. 
 

2 Planlegging av Nytt RU-møte etter påske 
 

 Forslag tidspunkt: Fredag 16. april kl 12.00  
o Gitt at dette passer for Trine og Hans Thorn, så sender Magne ut epost til 

RU og opplyser om dato. 
 Ønskelig med en kort orientering rundt organisasjonsmessige sammenhenger og 

beskrivelse av hvilke roller og oppgaver hhv. kretsutvalg, RU og AU har. Magne 
spør om Tor Olav kan ta for seg ca 10 minutter orientering rundt dette. 

 Ut over dette settes i utg pkt NN-trekket opp som eneste sak i møtet 
 Må ha en grundig innledning, med historikk og fakta, som gir RU best mulig 

innsikt. Innledningen kan gjerne også inkludere vurderinger rundt konsekvenser 
ved fjerning av trekket. 

o Forslag til innleder: Hans Thorn? Berit Hundåla? 
 Før det åpnes for spørsmål/debatt, vil det være naturlig å slippe til Trine, som kan 

gi sine betraktninger rundt temaet, og gjerne komme med sin anbefaling til 
hvordan vi i Nortura skal håndtere saken framover.  

 Saksliste og nærmere detaljer drøftes i AU-møte rett over påske. 
 

 Utviklingen i Nord-Norge (nedgang i tilførsler, Nortura Målselv, Nord-Norske/ 
arktiske merkevarer m.v.) var tema i de fleste kretsmøter og engasjerer åpenbart 
i hele regionen. Det vil trolig derfor ligge et ønske om å diskutere også dette i RU. 
AU ble enige om å se nærmere på en slik tilnærming: 

o Gruppearbeid i AU. Sette ned noen grupper med ulike temaer, der den 
enkelte gruppe består av representanter fra AU og enkelte kretsledere. 

o Etter at gruppene har fått brukt noe tid, settes det opp et nytt RU-møte 
der dette er tema. 

o Her kan også dette med puljetillegg settes på agendaen. 
o Dette bør formidles i møtet 16. april. 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Skal det være noen form for avstemming i møtet? 
 Det burde kanskje vært satt opp noen regnestykker som illustrerer hva dette med 

NN-trekket innebærer. 
 Ble gjort grep på NN-trekket for 6-8 år siden – med begrunnelse at NN hadde 

gjort en jobb i f.t. å få ned industrikostnader. Ble da lovt at man i årene framover 
skulle jobbe videre med "resten av" NN-trekket. 

 Vi har en oppryddingsjobb å gjøre i f.t. NN-trekket. Men det er helt ok å lytte til 
styre og adm i f.t. rytmen og farten i prosessen. Vi må ikke nødvendigvis gjøre 
dette "så fort som mulig". 

 Viktig å gi tydelig bestilling til den som skal innlede i f.t. NN-trekket – den må 
være ganske bred. 
 

 
 
 
 
 
 
Magne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 side 3 

3 Informasjonsflyt AU – RU  
 

 Hvordan formidle innkallinger/referater fra AU- møter til RU? 
o Pga. knapt med tid fikk ikke AU drøftet dette fullt ut. Tar det opp på et  

senere møte  
 

 Dialog AU – RU ellers. "Transparenthet" 
Forslag til måter å kommunisere på: 

o Avholde RU-møter på Teams med jevne mellomrom– i tillegg til de 2  
vedtektsfestede møtene. Enten med RU, eller med alle kretsutvalgene 
("utvidet RU). 

o Den enkelte i AU har dialog med sine ansvarskretser (omfanget av dette har  
variert noe hittil) 

o Disse aktivitetene – i tillegg til en form for eierbrev fra AU – bør bidra til å  
bedre dialogen 

 
4 Informasjonsflyt AU – fagutvalg (referat fra fagutvalg?) 

 
 Fagutvalgene (FU) 

o Fagutvalgene er rådgivende organer for administrasjonen. 
o Viktig rolle – fungerer bra i dag 
o Det skal ikke være slik at fagutvalgsrepresentantene skal gå inn i 

fagutvalget med bundet mandat fra AU 
 Mye av det som diskuteres i FU er konfidensielt. Skal dette formidles innad i AU, 

må man ha trygghet for at dette holdes internt. Tror det er uheldig dersom 
referatene fra FU skal sendes leder/nestleder i AU. Det vil trolig gjøre at 
referatene blir mere "runde." 

 Viktig at det blir satt opp ordentlig rutiner på referater fra FU – dersom det fortsatt 
skal være føringer for at referatene skal formidles til leder/nestleder i AU. 

 

 
 
 

 
 

 

5 Nord-Norsk landbruksråd 
 
Tone Rubach er Norturas repr pr i dag – fram til årsmøtet i juni 
 Hvem skal være Norturas repr her fra i sommer? 
 Hvordan sikre dialog/kommunikasjon med Tone fram til årsmøtet? 
 
Det er naturlig at leder eller nestleder går inn i landbruksrådet. 
Bjørn-Arne og Ola tar en prat rundt dette og blir enige om hvem som bør stille. 
Vedkommende må da ha dialog med Tone fram mot årsmøtet i landbruksrådet. 
 

 
 

  
 
 
 
 

6 Eventuelt 
 
Neste AU-møte: 7. april kl 10.30 – 13.00 
 

 

   

 


