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Prosessen: 

• Årsmøte i TINE SA   

• Eiermøtet av 15. juni 

• Forhandlinger med NHO Mat og Bio 

• FKA og Spekter 

• NLT og avløserlagene 

• Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte 

• Signaler fra medlemsmassen 

• NHO Mat og Landbruk 
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Årsmøte i TINE 

 

• Ikke første gang TINE ser mot vest… (NHO)   

 

• Forskjellen i år: Styret mandat til å gå videre 

 

• TINEs størrelse i LA tvinger frem nye tanker  
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Eiermøtet av 15. juni 

• LA presenterte alternativer: 
– ”Rest LA” Spekter, Samfo, NHO 

 

• Spørsmål:  
– Skal vi gå i forhandlinger med NHO Mat og Bio eller ikke? 

 

• 74% sa ja 

 

• FKA v/Einar Enger – utrede alternativ til NHO 
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Forhandlinger med NHO Mat og Bio 

• NHO Mat og Bio: 

 Egil Olsvik, Erik Yggeseth, Gudbrand Kvaal, Gulbrand Eng og Gaute Lenvik 
 

• LA: 

  Gustav Grøholt, Stein Aasgaard, Frode Alfarnes og Nikolai Astrup Westlie 

 
  

 

• 4 møter + 2 tlf. møter 

• Utarbeidet forslag til avtale 

• Konstruktiv og løsningsorientert 

 

http://www.tine.no/binary?id=130071
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Notat fra Spekter 

 

• Spekter 

 

• Felleskjøpet Agri 

 

• Bondelaget 
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NLT og avløserlagene 

 

• Ønsker og krav 
 

• Påvirkning 
 

• Kostnader 
 

• Service og oppfølgning   
 

• Viktig gruppe i prosessen 
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X-ord. årsmøte - styrets innstilling - vedtak 

 

• Enstemmig 
 

 

• Ikke Ja eller Nei til NHO, Spekter osv. 
 

 

• Forslag om oppløsing, deling og avvikling 
 

 

• Vedtaket 
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Signaler pr dd 

• Ikke hørt fra noen som ikke vil være med 
 

• Hørt noe fra de som ønsker å være med  
 

• Klareste signaler:  
 

• Spekter: FKA og Bondelaget 
 

• NHO:  TINE, Diplom IS, Fjordland, GENO, 

  Norsvin, Hoff, regnskapslag, NLT,  

  golfbaner, gartnere  
 

• IKKE konkludere før den 30. nov.  
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NHO Mat og Landbruk 

 

• Navnet  

• Formål mv. 

• Representasjon 

• Kostnad 

• Tariff 

• Oppgaver 

• Organisering 

• Ansatte 
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”NHO Mat og Landbruk” 
en landsforening for matindustrien og landbrukssektoren 

 

 

 

 

 
  

 

        

Formål: 

NHO Mat og Landbruk er en arbeidsgiver- og 

næringspolitisk forening for virksomheter i matindustrien 

og landbrukssektoren tilsluttet Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO). 

  

Som medlemmer kan opptas virksomheter som deltar i 

produksjon og foredling av mat og andre produkter og 

tjenester med basis i landbruket, arealbruk og dyrehold. 

http://www.nhomatogbio.no/
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”NHO Mat og Landbruk” 
en landsforening for matindustrien og landbrukssektoren 

 

 

 

 

 
  

 

        

•Rådgiving  
•HR 

•Arbeidsrett 
 

•Tariff 
•Sentrale og lokale forhandlinger 

•Tvistesaker 
 

•Kompetanseutvikling 
•Konferanser 

•Lov og rett 

•Bedriftstilpassete løsninger 
 

•Næringspolitikk 
 

•Egen bransje/sektor i Mat og Landbruk 
•Ansatte fra LA – kunnskap og kjennskap 

 

•Påvirkning 
•Mange lag - sterke sammen 

•Generalforsamlingen 

•Styret 

 

http://www.nhomatogbio.no/

