Referat fra møte i Regionutvalg Øst,
Quality Grand Hotell Kongsberg, 13. mars 2018
Oppropsliste RU Øst våren 2018
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Krets Navn

Fornavn

Etternavn

Forfall

Notodden, Tinn og Hjartdal
Notodden, Tinn og Hjartdal
Nome, Bø og Sauherad
Nome, Bø og Sauherad
Vest-Telemark
Vest-Telemark
Søndre Telemark
Søndre Telemark
Jarlsberg
Jarlsberg
Jarlsberg
Jarlsberg
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Ål og Hol
Ål og Hol
Numedal
Numedal
Ringerike, Hole, Sigdal,
Krødsherad og Modum
Ringerike, Hole, Sigdal,
Krødsherad og Modum
Nedre Buskerud
Nedre Buskerud

Hans Jørgen
Sigrun Ø.
Jon O.
Anita
Hilda
Bjørn Vestergård
Tom Kristian
Anders
Per Asbjørn
Charlotte
Espen
Jon Petter
Sigbjørn Aadne
Nils Henry
Marikken
Leif Gunnar
Ole Kai
Else Horge
Heidi
Lars M
John
Kjell Terje
Hans O

Aase
Hansen
Midtbø
Høidalen
Vaa
Lognvik
Moland
Stensrød
Andvik
Langklep
Finden
Helgestad
Rød
Haugen
Røsholt
Fevang
Sørbøl
Asplin
Øen
Løyte
Bergerud
Løver
Falang

Truls

Ødegård

Leif Egil
Kjell Gunnar

Sebjørnsrud
Gravningen

Nedre Buskerud
Halden, Sarpsborg og
Aremark
Halden, Sarpsborg og
Aremark
Halden, Sarpsborg og
Aremark
Moss, Fredrikstad, Hvaler,
Råde, Rygge og Våler
Moss, Fredrikstad, Hvaler,
Råde, Rygge og Våler
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Marker, Eidsberg og
Rakkestad
Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Skiptvet, Hobøl,

Signe Ø. Røren
Ole Kristian

Dahlen
Bergerud

Torgeir

Ulsrød

Lars

Talberg

Henriette (Tomb)

Lykke

Anne

Tofteberg

Elling

Ruggli

Thor Harald

Bjoner

Thore

FF

Lars-Otto

OpsahlHaugerud
Grundt

Tom Helge

Skammelsrud

FF

Anne Sofie

Olsen-Torp

Erling

Mysen

Ole

Egge

Vara

FF

FF

FF

FF
FF
FF

FF

FF

FF

Anne Stine Bondli
Gjermund B. Halstengård
Odd Erling Remme

125
125

Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og
Enebakk
Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Skiptvet, Hobøl,
Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og
Enebakk
Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Skiptvet, Hobøl,
Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og
Enebakk
Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Skiptvet, Hobøl,
Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og
Enebakk
Nedre Romerike
Nedre Romerike

126

Øvre Romerike

Mina S.

Klaseie

126

Øvre Romerike

Ole Kristian

Skallerud

126

Øvre Romerike

Albert

Lund

RU leder

Ole Reino

Tala

RU nestleder og AU
fjørfekjøtt
AU-medlem, egg
AU-medlem, gris
AU-medlem, storfe
AU-medlem, småfe
AU-medlem kalkun

Ole Johannes

Egeland

Lars Vegard
Nils Henry
Ole Kai
Britt Karin
Øystein

Borstad
Haugen
Sørbøl
Flaata
Mysen

Øvrige deltakere
Vara AU-medlem, kalkun
Vara AU-medlem, egg
Kandidat ØU Øst
Årsmøteutsending
Valgkomité RU, leder
Valgkomité RU, nestleder
Valgkomité RU, medlem
Valgkomité RU, medlem
Valgkomité RU, medlem

Dagfin
Marit
Hans Ole S
Gunnar H.
Leif Ove
Kari
Kåre Johnny
Marit
Elling

Henriksen
Skuterud
Erikstein
Li
Sørby
Tellefsen
Berg
Gauterud
Ruggli

Styremedlem
Sentral valgkomité
Kontrollkomite
Konserndirektør
Regionsjef
Tilførselsleder gris
Prod.sjef Fjørfekjøtt
Organisasjonsleder

Jon
Kjetil
Odd Gunnar
Harald
Karin M.
Terje
Morten
Børge

Lilleslett
Larsgard
Mosen
Ullevoldsæther
Røhne
Nilsen
Henriksen
Slettebø

124

124

124

Lars

Holene

FF

Martha Irene

Mjølnerød

FF

Tore

Huse

Lars Vegard
Ingunn M.

Borstad
Hammeren

FF

Arbeidsutvalget RU Øst

FF

FF
FF
FF
FF
FF

FF

Jan Tore Ruud

Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste
Leder i AU, Ole Reino Tala, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2 Årsmelding og regnskap 2017 for Nortura SA, Drifts- og markeds-orientering
v/konserndirektør Harald Ullevoldsæther og konsernstyremedlem Jon Lilleslett.
Oppsummering kretsmøtene i region Øst v/Børge Slettebø
Sak 3. Nortura tiltaksprogram 2018-2020? v/konserndirektør Harald Ullevoldsæther
Følgende hadde ordet: Skallerud, E Mysen, Bjoner, Andvik, Rød, Ø Mysen, Erikstein,
Røhren Dalen, Ruggli, Tala, Midtbø, Sørbøl, Høidalen, Falang, Asplin, Tofteberg, Bjoner,
Lognvik, Vaa, Ødegård, Berg
Spørsmål og kommentarer:
• Distribusjon, Tine sliter med sin egendistribusjon, vi skal være forsiktige med å
forsøke dette
• IKT, systemvalg, er det NOVA/SAP egenutviklet?
• Når forventes individuell EK fra 2011 utbetalt, om ett eller sju år?
• Hva har rettsaken om overskridelser på Hærlandanlegget kostet, hva vil den koste
framover?
• Tillitvekkende tiltaksliste som presenteres fra styret og administrasjon, hva kan vi
bønder og eiere bidra med. Vi kan jo bli flinkere hvis vi vet hva Nortura vil ha, og når
det er ønskelig at vi leverer.
• Innleide konsulenter koster, og kompetanse forsvinner ut av bedriften når disse er
ferdige med oppdraget, lær heller opp egne
• Vi må slutte å gjøre ting vi ikke tjener penger på
• Markedsreguleringsrollen må vi ikke strekke for langt, hva kostet ekstrainnsatsen
Nortura bidro med på småfe sist sesong?
• Resultatet er dårlig, situasjonen er alvorlig. Bruk av instrumentet individuell
medlemskapital stiller krav. Enkelte produksjoner skyter inn beløp i størrelsesorden
100-150 000,- pr år i dette. Ikke fornøyd med situasjonen når det ikke rulleres ei
heller rentegodtgjøres
• Skal ikke de enkelte dyreslag gjennom omsetningsavgift dekke kostnader til
regulering, hvorfor har da småfesituasjonen kostet Nortura så dyrt?
• Vi må se på kostnader (redusere) ved produktutvikling, nå som en større del av
produksjonen er EMV (utviklet av kjedene)
• Jeg som bonde og eier ønsker å bidra, men føler at vi tynes. Råvarekostnaden skal
være så høy som mulig, vi bør kanskje ta en ny runde med salgsfolket våre for å løfte
utprisen igjen?
• Factoringavtale Norfersk-Norgesgruppen, hva ligger her?
• EK. Dystert bilde, hva om vi faller under 30 ved neste årsskifte? Må ta grep for å snu
dette, mer butikk og mindre politikk. Er det fortsatt fornuftig med slakting på Elverumanlegget? Styret må være tøffe nok til å gjøre grepene som skal til.
• Storfekjøttproduksjon tar lang tid, det tar tid å endre tidspunkt for Norturas ønske om
endret leveringstidspunkt (vår/sommer), men vi klarer det hvis signalene kommer
klare nok, og er sikre. Vurder også priskurve for foringskalv som virkemiddel
• Vi burde ha et stort potensiale i å få vår hundematproduksjon til å gi gode bidrag
• Hva er farten inn i 2018 for både økonomi og hva er status i dag for elementene i
tiltakspakken?
• Manglende avsetninger i 2017 på individuell andelskapital: Dette bør styret ha en klar
plan på for å kompensere, denne planen bør formidles til medlemmene snarest
• Hva er kostnadene for NOVA-prosjektet? Hva slags finansieringsplan har Nortura for
innføring av NOVA? Hva er forventa gevinst ved NOVA?
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God redegjørelse på økonomi. Storfe: Vi må tenke mer på hva og når råvarene
kommer på linja. Se på ulike foringsstrategier for å få bedre markedsdekning og
spare frysekostnader.
Hva ligger bak tallene for innsparing ved nedleggelse storfeslaktelinje Tønsberg, mål
oppgitt til ca 5 mill, resultat oppgitt ca 12 mill.
Ta hensyn til arbeidets art før betalte pauser fjernes for ansatte. Enkelte
arbeidsoperasjoner i vår industri er svært krevende.
Kan vi bønder hjelpe Nortura i sluttmarkedet (vi er kunder) 18000 eiere og 5000
ansatte med familiemedlemmer er en pressgruppe og vi kunne gjort en jobb.
Hva egner seg som produkter i en lagerlagt modell?
Hovedtema i strategi, kompleksitet. Utdyping
Husk å etterspørre produktene våre, husk også på å kjøpe dem når/hvis de dukker
opp. Flott film ga stolthet. Oppfordrer til bruk av sosiale medier som reklamekanal
både Nortura og medlemmene. Nortura kan lage enkel reklame som er lett for oss å
dele for å øke trykket der det trengs
Vi hadde prosjekt "kontinuerlig forbedring" i 2009 og fortsatt skjærer vi dyr som skulle
vært på reg.lager…..
Hva er årsakene til de store kostnadene ved papp-distribusjon
Ønsker å vite hva kommende års planer og budsjett går ut på, se framover finansielt
og driftsmessig. Ugreit hvis vi ikke har en plan for å komme i balanse
Melkeprodusentene mangler rådgiver på kjøttproduksjon, TINEs rådgiving dekker
ikke godt nok
Send SMS tidsnok, og bruk klartekst hva som trengs; F.eks "Vi trenger storfeslakt i
mai og juni"
Vi må sikre oss de beste folkene, vær forsiktig med innstramminger overfor de
ansatte
Kan vi holde RU-møtet i egne lokaler i Tønsberg for å spare penger?
Nortura må etablere en kompentent prosjektledelse for større prosjekter
Påstått lønnsvekst på 110 000,- for Norturas ledere i 2016?
Gi tilbakemelding gjennom året på virkning av tiltakene i tiltakspakken
Nortura burde hatt noen midler på "baklomma", trodde etterbetalingsfondet skulle
brukes til dette
Hvilke konsekvenser får det for våre produksjoner om det ikke inngås ny avtale med
Coop
Innstramming blant ansatte må også omfatte de administrative stillingene, ikke bare
de som jobber med produksjon
Kan langtidsinnmelding /flere måneder fram i tid) bidra til bedre markedsdekning og
slakteøkonomi (prognose). Vi kunne oppfordres til å snede inn en årsplan for
forventet leveranse hvis det kan hjelpe
FK og TINE starter samarbeidsprosjekt på rådgiving for Innlandet, kanskje Nortura vil
delta på sikt
Overrasket over at styret ikke ser signalene om dårligere tider på et tidligere tidspunkt
og tar grep

Lilleslett og Ullevoldsæther svarte på spørsmål og kommenterte innspill.
Leder i RU, Ole R Tala takket for engasjement og innspill og konkluderte med at møtet
som helhet var enig i styrets forslag til disponering av resultatet for 2017 og tar
kommentarer og innspill til etterretning.

Sak 4 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen v/regionsjef Karin Røhne
Gjennomgang av markedsandeler og tilførselstall, tiltakspakke, transport/livdyrtransport,
samt satsingsområder for medlemsavdelingen kommende år. Morten Henriksen orienterte
om markedssituasjon og tilførselsarbeidet på egg og fjørfekjøtt.
Spørsmål og kommentarer fra: Høidalen, Vaa, Tofteberg, Bjoner, Ruggli, Gravningen
• Nortura er "bakpå" i markedet, se på konkurrentens lansering av Hubbartkyllingrasen. Vi må skryte mer av vår produksjon og allerede innført tiltak.
Argumentene må ikke bare selges til bonden, det viktigste er å få dette fram til
forbrukerne
• Ønsker flere detaljtall for flytting av storfeslakt, (Detaljer loves formidlet til
kretsutvalgene i Midtre og Søndre Telemark som tok opp saken).
• Fornøyd med Pannekaker som vi produserer for REMA
• Kylling. Rema prøver å legge seg over Prior i kvalitet og dyrevelferd, vi må ikke sove i
timen. Vi skulle vært i front markeds- og mediemessig
• Oversikt over PRIOR og Gilde-produkt på nettside må holdes oppdatert
• Hvorfor transporterer ikke Nortura alle slaktedyr selv?
Sak 5. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fagutvalgene.
Ole R Tala foretok en oppsummering av arbeidet i AU og i fagutvalgene gjennom året
Sak 6. Orientering fra sentral valgkomite v/Kjetil Larsgard
Spørsmål og kommentarer; Skallerud, Ruggli,
• Støtter vurderingen om ikke å ha større utskiftninger i styret nå
• Kanskje trenger styret en person med kompetanse i "rydding, og evne til å tjene
penger"
Sak 7. Valg
Det var ved opprop/møtestart 42 stemmeberettigede, det ble under valget avgitt totalt 40
stemmer.
Valgkomiteens leder Leif Ove Sørby redegjorde for arbeidet i valgkomiteen
Det ble gjennomført skriftlig valg på leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Leder av AU, Ole R Tala ble valgt med 40 stemmer, ingen blanke.
Nestleder av AU ble Ole Johs Egeland, valgt med 39 stemmer, 1 blank.
Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling
Leder av RU, Ole R Tala takket for tilliten og takket Nils Henry Haugen for mangeårig arbeid
som AU-medlem og fagutvalgsmedlem. Leif Ove Sørby ble takket for jobben som leder av
regionens valgkomite,
Sak 8 Åpen post
Følgende hadde ordet: Moland, Tofteberg, Ruggli, Røsholt, Vaa
• Advarer mot overproduksjon av storfekjøtt. Kjøttproduksjon på ammeku må ikke
svekke melkekuproduksjonen
• Returslaktordningen må få bedre rutiner
• Se på vektgrenser og kalvepris før taket er nådd!
• Kastrater (øko) mister kvalitetstilskudd, dette må ses på
• Ønske om at målrettet rådgiving på storfe, og kanskje gjeninnføre ROS-analyse
• Risiko for at telledatoer stimulerer til "engangskviger" (kviger føder kalv og telles vår
og høst før slakting). Dette medfører rask produksjonsøkning.
Karin Røhne og Ole Kai Sørbøl kommenterte innspill
Møteleder Ole Reino Tala takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i
regionen lykke til videre.

