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Årsmelding med regnskap, Midtnorsk Landbruksråd 2019  
 

Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS), nå Midtnorsk Landbruksråd (MNL), ble etablert i 2004, og 

vedtekter/retningslinjer kom på plass i 2006. Da ble det også etablert et arbeidsutvalg på 3 

personer, som i 2017 ble utvidet til 4 personer.  

Leder i arbeidsutvalget nå er Oddvar Mikkelsen – valgt 2018 (Bondelaget Møre og Romsdal)) 

og medlemmer er Arnt Inge Engum – overtok plassen til Olav Endre Liseter mai 2019 som 

ble valgt 2018 (Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag) Birgit Oline Kjerstad – valgt 2016 

(TINE Møre og Romsdal), Hilde Hynne- valgt 2018 (Felleskjøpet Trøndelag) og Ragnar 

Valstad – valgt 2018 (Nortura Midt-Norge).  

Det er følgende medlemsorganisasjoner i MNL: Alle organisasjoner som er medlemmer i 

Norsk Landbrukssamvirke jfr. § 2 i Retningslinjene.  

Sør-Trøndelag Bondelag har sekretariatsansvaret. 

Årsmøtet i 2018 vedtok følgende årsplan: 

- Midtnorsk Kjøttkongress kr 100.000 i februar 2019. Det vises til tidligere utsendte 

program og bakgrunnsinformasjon. Forslag til vedtak: 

Arrangementet blir det del av vår aktivitet i 2019 og vi går inn med 100.000 kr under 

følgende forutsetning 

1) Midtnorsk Landbruksråd blir medarrangør 

2) Arrangementet er åpent for alle bønder i Midtnorge 

- Møter AU (2 stk), 10.000. Her vil jeg foreslå to fysiske møter, ett i januar 2019 og ett 

om høsten. 

- Møte med politikere, 100.000 kr: 

Trøndelag: Foreslår at vi arbeider med samme program som vi hadde i fjor på Nortura 

Malvik, men med hovedmålgruppe fylkespolitikere.  

Møre og Romsdal: Omtrent samme opplegg ved et foredlingsanlegg i Møre og Romsdal 

- Årssamling høsten 2019, fagmøte og årsmøte i Stjørdal. 80.000 kr (lunsj til lunsj). Her 

legger vi opp til et fagmøte (20 – 30 personer) 

Siden dette ble vedtatt er følgende skjedd: 

- MNL har fått bevilget 80.000 kr som delvis dekning av kostnader til konferansen 19-

20 november i fjor. Dette er midler som er disponible i 2019 

- Kr 5000 i premie fra Norsk Havre NM er kommet inn på konto 



     2 av 13 

    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 10.10.2019  18/00491-20 

 

 

- Søknad om forskningsprosjekt på myr der vi bevilget 30.000 kr til Nibio er avslått 

- Kjøttkonferansen i februar der vi bevilget 100.000 kr er avlyst. 

- Det er dannet Midtnorsk Kornutvalg underlagt Midtnorsk Landbruksråd 

Det var således behov for en justering av arbeidsplan og budsjett. Dette ble gjort gjennom 

dokumentet «Arbeidsplan og justert budsjett 2019 - justert april 2019» hvor det står følgende: 

For 2019 er tildelingen 326.091 kr til rådighet for aktivitet i Midtnorsk Landbruksråd. Med 

bevilgningen fra Fylkeskommunen og premien fra Norsk Havreforening har MNL 411.091 kr 

til disposisjon for 2019. Dette skal kun brukes til aktivitet og ikke til godtgjørelse tillitsvalgte. 

Det ble foreslått følgende budsjett for 2019: 

- 4 Bli Med kurs 10 deltaker a 4000 kr 4 steder, sum 160.000 kr 

- Møte med politikere i slutten av august 2019 på Nortura Malvik og Elnesvågen 

Meieri. Det settes av 40.000 kr til hver av arrangementene, til sammen 80.000 kr 

- Nibio – prosjekt 30.000 kr 

- Samrådsmøte i november 2019, det settes av 50.000 kr 

- Kornmøter i Trøndelag og Møre og Romsdal i desember 2019. Det settes av 50.000 kr  

- Årsmøte kombinert med fagmøte Midtnorsk Landbruksråd i oktober 2019. Det settes 

av 30.000 kr 

Av dette er det gjennomført politikermøter i Trondheim og Ålesund som ble lagt til respektive 

matfestivaler. Det blir gjennomført «bli med kurs», 3 i Trøndelag og 2 i Møre og Romsdal. 

Arbeidsutvalget viderefører støtten til Nibio i forbindelse med forskningsprosjektet, det vil 

komme en avklaring angående fullfinansiering iløpet av desember 2019.  

Det blir gjennomført et ordinært 1-dags årsmøte, til gjengjeld gjennomføres det fagseminar i 

samarbeid med Grønn Forskning 10. og 11. februar 2020.  

Som det fremkommer av teksten over, er årets tildeling vesentlig høyere enn tidligere år, 

aktiviteten så langt i 2019 har ikke reflektert tilgjengelige midler. Dette gir et større 

handlingsrom for fremtidig aktivitet i regi av landbruksrådet.  

Møteaktivitet MNL  

Årsmøte MNL 28.05.2018, Molde Fjordstuer 

Det møtte 17 deltakere fra medlemsorganisasjonene hvor daværende leder Olav Håkon 

Ulfsnes ønsket velkommen og orienterte kort om status for MNL samt forholdet mellom 

Landbruk 21 og Grønn Forskning. Det ble brukt mye tid på orientering om 

markedssituasjonen for kjøtt og egg samt orienteringer om status fra medlemsorganisasjonene 

Nortura, Tine, Felleskjøpet Agri, Norsk landbruksrådgivning, Landbruk Nordvest SA, TYR, 

Sør-Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag. 

Saker til behandling: 

 Årsmelding Midtnorsk Landbruksråd 2017 og til mars 2018. Regnskap for 2017 

 Arbeidsplan og budsjett 2018 for Midtnorsk Landbruksråd 

o Medlemsmøte i Surnadal 31. januar  25.000,- 

Årsmøte i Molde 30. mai (28. mai)  30.000,- 
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Felles ledersamling i november  150.000,- 

 Valg av nytt arbeidsutvalg i Midt-Norsk Landbruksråd 

o Oddvar Mikkelsen, leder, Bondelag (MR) 

Olav Endre Liseter, Bonde- og småbrukarlag (NT) 

Birgit Oline Kjerstad, TINE (MR) 

Ragnar Valstad, Nortura (NT) 

Andreas Ledsaak, Felleskjøpet Agri (ST) 

 Ønsker for veien videre i Midt-Norsk Landbruksråd 

o Virkelighetsforståelse og tyngde for landbruket i Midt-Norge. 

o Kontinuitet i Midtnorsk Landbruksråd og eierskap er viktig.  

o Kompetanse og kunnskap gir tyngde på veien videre. 

Møte AU 19.06.2018 Orkladal Ysteri, Råbygda (Orkanger) 

Første møtet med det nye AU etter årsmøtet 28. mai. Det ble brukt god tid til presentasjon av 

de nye medlemmene i arbeidsutvalget og sekretæren orienterte om historien til 

samarbeidsrådet i Midtnorge og om de nye retningslinjene for regionale landbruksråd som ble 

vedtatt i Norsk Landbrukssamvirke desember 2017.  

Saker til behandling: 

 Referat fra årsmøtet 

 Hva skal MNL fokusere på framover, resten av 2018 og 2019 

o Mer aktiv rolle ovenfor Grønn Forskning og LA21 

o Rolleavklaring for politisk arbeid, skolering/opplæring av politikere 

o Klimasmart landbruk – mer fakta på om vår produksjon 

o Fire viktige områder: Klima, dyrevelferd, ressursutnyttelse og kresløpstenking, 

markedsadgang og markedsbalansering 

 Samrådsmøte i Trondheim 19.-20. november 2018 – Trender og makt i 

matvaremarkedet - «Hvordan selges norsk mat i 2030» 

o Temamøte om markedsadgang og felles virkelighetsforståelse 

Møte AU 09.08.2018 skype 

Til behandling: 

 Tørkekrisen, halmberging og økonomisk risiko 

o Utfordrende for næringen at ikke samvirket gikk sterkere inn med økonomiske 

garantier for å redusere økonomiske risiko for den enkelte bruker. Dette strider 

mot den solidaritet samvirket er tuftet på, og det er i slike situasjoner at vi 

trenger denne solidariteten. Budskapet sendt til lederne i Tine, Nortura, 

Felleskjøpet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med kopi til 

administrative ledere.  

 Program møte 19-20 november 

o Sted, tidspunkt og program ble diskutert og rammer lagt for videre arbeid med 

innledere og tematikk.  

Dag1: Matmakt, hva skjer i Europa, Eksport av norsk mat, Kjedenes strategier, 

dagen avsluttes med paneldebatt  

Dag 2: Samvirkets/bondens strategier.  
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o Administrasjonen forespør aktuelle innledere og møteledere og jobber videre 

med programmet.  

 Invitasjon fra NIBIO v/S. Øpstad om deltakelse i forskningsprosjekt 

«dyrkningsteknikk myrjord» 

o Midtnorsk Landbruksråd ønsker å delta i forskningsprosjektet som beskrevet 

og vil bidra med økonomiske midler. Det forutsettes at bevilgning av 

forskningsmidler er innenfor det handlingsrom vi har jfr retningslinjene fra 

Norsk Landbrukssamvirke. 

Møte AU 09.10.2018 Skype 

Til orientering: 

 Henvendelse fra Samarbeidsrådet Øst 

o Samarbeidsrådet Øst ønsker en orientering om MNL drift og arbeidsmåter 31. 

oktober. 

 Grønn Forskning 

o Siste prosjektår av tredje periode, igangsatt evalueringsproses. GF dekker 

Trøndelag og Møre og Romsdal og er en mellomromsaktør mellom næringas 

ønsker og behov for forskning og aktuelle forskningsmiljø. 

o Innspillmøte forskningsprosjekt gjennomføres fast i slutten av januar hvert år: 

skal utvide tidsbruk og stramme inn tema.  

o Prosjektverksted i mars der grupper settes sammen og gir innspill/former 

mulige forskningsprosjekter. Ønsker å knytte kontakt med forskere på NMBU. 

o MNL etterlyser formidling av forskningsprosjektene. 

Til behandling: 

 Fagseminaret 19.-20. november 2018 om markedet for norsk mat og aktørenes 

markedsstrategier 

o Omfattende og bra program 

o 45 påmeldte pr nå. Påmeldingslinken har fungert dårlig 

o Felleskjøpet har ikke videresendt til aktuelle deltagere – ny frist fredag 12. 

oktober 

 Møteplan MNL fremover 

o 19.-20. nov 2018 Fagseminar for norsk mat, Trondheim 

o 26.nov 2018 Telefonmøte, evaluering fagseminar 

o 29.jan 2019 Deltakelse på GF innspillseminar, Stjørdal sette av 3 timer til møte 

etter seminaret 

Møte AU 08.11.2018 Skype 

Til behandling:  

 Arbeidsplan og budsjett 2019 

o Tilskudd til forskning – 30.000,- bevilges «Alternative dreneringsmåtar på 

oppdyrka myr for betre agronomi og redusert klimagassutslepp» 

o Midtnorsk Kjøttkongress – 100.000,- bevilges arrangementet (MNL blir 

medarrangør og åpent for alle bønder i Midtnorge) 

o 2 ekstramøter AU (30.01.2019 og ett ekstra våren 2019) – 10.000,-  
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o Møte med fylkespolitikere høsten (august/september) – 100.000,- ett møte i 

Trøndelag og ett i Møre og Romsdal 

o Årssamling oktober 2019, fagmøte og årsmøte i Stjørdal – 20.000,- settes av 

o Resterende budsjett holdes i reserve i påvente av andre kostnader som kan 

påløpe i 2019, for eksempel i forbindelse med GF og L21 eller Midtnorsk 

Kornutvalg 

 Endringer i sekretariatet i 2019 

o Bondelagets Servicekontor vil oppnevne ny sekretær til MNL i februar/mars 

2019.  

 Konferansen 19-20 november 

o Sekretæren orienterte om påmelding og program. Ca. 60 deltakere, noe som er 

innenfor budsjett. 

Møte AU 11.02.2019 Skype 

Saker til behandling: 

 Oppsummering etter møte 21.januar 

o Positivt møte som ønskes videreført med årlig frekvens.  

o Næringsutviklingsrollen til Fylkeskommunen når det gjelder landbruk er 

endret og det var viktig med oppklarningene som kom i møtet. 

Fylkeskommunenes overtakelse av regionale utviklingsmidler bidrar til at vi 

må ha et sterkere fokus på prioriteringene til fylkeskommunene fremover.  

 Regnskap og årsmelding 2018 

o Regnskapet viser et overforbruk på 14.370,99 NOK. Usikker tom beløpet blir 

trukket fra budsjettet 2019.  

o Det er 80.000,- som er ført til inntekt for 2019 som egentlig helst skulle vært 

ført på 2018, men det føres kun et løpende regnskap og ikke et 

balanseregnskap.  

o Det er ønskelig med egne prosjektregnskap for 2019, dette bidrar til en mer 

skjematisk oversikt. 

 Budsjett og arbeidsplan 2019 

o Nye kurs for tillitsvalgte, bør bruke Landbruk Arena mer og utrede mulighet 

for å benytte lokale kurs fra andre maler som Studieforbundet Samfunn og 

Næring Nordafjells.  

o Fortsatt usikkert på hvor stort mandat en har for å utvikle egen politisk 

aktivitet. Rette oss mer mot ungdomspolitikere? 

o Landbruksrådet kan være en arena for næringen til å koordinere en samlet 

utadrettet samfunnskontakt.  

o Forskningstilskuddet: departementet gikk ikke med på det, MNL mener mer 

klimavennlig nydyrkning av myr bør få prioritet, vi må være forberedt på ny 

forespørsel.  

o Fylkesvise politikermøter bør gjennomføres etter valget. Spesielt 

ungdomspolitikere (utfordre Landbruk Arena til å lage plansjesett med 

målgruppe ungdomspolitikere) 

o Årsmøte i oktober 

 Skal vi lage en strategiplan for årsmøte 2019? 
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o Ved å utarbeide en strategiplan som går over flere år så kan vi jobbe mer 

helhetlig og over tid, ikke fra «år til år». Det vil være et godt verktøy for 

sekretæren med et overordnet strategidokument.  

 Grønn Forskning og Landbruk 21 

o GF fungerer godt med god økonomi og styring. L21 har ikke kontroll på 

økonomien og det jobbes med å få utviklet en versjen 2. Landbruk 21 er tenkte 

som en paraply over GF.  

Møte AU 21.03.2019 Skype  

Saker til behandling: 

 Landbruk 21 og Grønn Forskning 

o Hvordan skal MNL forholde seg til videreføring av GF og eventuell 

videreføring av L21. 

o Borgny K Grande orienterte om bakgrunnen for det arbeidet som nå skjer med 

eventuelle videreføringer, finansiering og organisering. L21 har vært drevet fra 

Ruralis, prosjektleder har sagt opp og ansatte hos FM har videreført sluttføring 

av prosjektet. GF er lokalisert til Oi Trøndersk Mat og Drikke og vært drevet 

godt som tidligere. GF og L21 ble på et tidspunkt slått sammen under felles 

ledelse og styringsgruppe.  

o Det er nå uenighet om GF og L21 skal videreføres. Fylkeskommunen har 

presentert en skisse uten særlig innflytelse eller deltakelse fra landbruket. Møre 

og Romsdal er ikke ønsket med i det nye prosjektet. Bondelagene har gitt 

uttrykk for at de ikke bifaller denne modellen, og kunne ønske en utvidet 

satsing på GF. 

o Målet er å videreføre GF minst i nåværende rolle, gjerne med en styrket 

utviklingsrolle med flere medarbeidere i tillegg og med MNL som prosjekteier, 

der både Møre og Romsdal og Trøndelag bidrar med finansiering. 

Møte AU 08.04.2019 Scandic Hell Hotell, Stjørdal 

Møtet var todelt hvor det var lagt opp til orienteringer i del 1 av møtet og et ordinært AU 

møte for del 2. Til del 1 av møtet var det følgende gjester til stede: 

Jon Olav Veie (Fylkesmannen i Trøndelag), Even Ystgård (Trøndelag Fylkeskommune) Odd 

Arne Bratland (Trøndelag Fylkeskommune), Eivind Ryste (Møre og Romsdal 

Fylkeskommune), Aslaug Rustad (Oi) og Kirsti Margrethe Haave Myran (Oi – Grønn 

Forskning). Ottar Longva (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) meldte forfall til møtet.  

Orientering fra Trøndelag Fylkeskommune v/Even Ystgård 

 Prioriteringer fra Fylkeskommunen baserer seg på regionale planer hvor 

«Trøndelagsplanen» er overordnet og har en varighet på 12 år. Regionale planer og 

strategier har kortere perspektiv på 4 år, disse følges opp med handlingsprogram som 

har 2års varighet som skal støtte opp de andre strategiene. Fylkeskommunen må også 

forholde seg til sentrale rammene som fastsettes gjennom jordbruksforhandlingene så 

vel som føringer fra regionene.  

 De største pottene ligger hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, dette er de 

nasjonale virkemidlene.  
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 Bioøkonomi er høyest prioritert, landbruk, jord- og skogbruk: 23 millioner tildelt i 

fjord. Vurderingskriterer:  

o prioritert i regionale planer 

o nyskapende 

o eierskap i næringslivet 

o forankring i næringslivet 

o gjennomføringsevne 

o aktualitet 

Fylkeskommunen ønsker å bidra til en videreføring av GF og det arbeidet prosjektet har gjort, 

det må utredes form for videreføring. Organisasjonene i landbruket (MNL) ønsker fortsatt å 

være prosjekteiere, og bidra til en god videreføring av GF. 

Orientering fra Fylkesmannen v/ Jon Olav Veie 

Anngående GF, både næringen og Fylkesmannen påpeker at det er «vårt prosjekt». Det var en 

større suksess i begynnelsen av perioden sammenlignet med nå. Forskningen har bidratt til et 

løft i næringen. Koblingene har vært nøkkelen, spesielt nedenfra og opp har vært en suksess 

og gitt økt verdiskapning. GF har systematisert innovasjon. FM har vært en pådriver og 

partner for gjennomføring og bidradd til faglig innputt. Organiseringen endres og 

Fylkeskommunen overtar rollen nå. FM er positiv til å videreføre egeninnsatsen over egne 

budsjett fremover, dette grunnet reduksjonen av regionale utviklingsmidler.  

Orientering fra Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Eivind Ryste 

Det er uklart hvorvidt det blir benyttet ressurser på tvers mellom Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, her kan det ligge muligheter. Det er gode erfaringer fra 

GF, spesielt i starten var det tydelig at det fylte et behov og «ketchupeffekten» var stor. Det er 

også gode erfaringer med å samarbeide/jobbe med Trøndelag, MR er mindre synlig 

sammenlignet med Trøndelag mtp landbruk. Fylkeskommunen har ikke hatt noen tydelig rolle 

for næringen tidligere. Det er ønskelig at det jobbes mer på tvers og ikke bare innenfor 

enkeltnæringer. Med tanke på utviklingsarbeidet er inntrykket at det er mer å hente dersom en 

kvalifiserer seg til nasjonale og internasjonale midler fremfor regionale midler. 

 

Konklusjoner: 

 GF må ikke bli en satellitt som skjer utenfor alle andre prosjekt. Hovedpoenget er at 

prosjektet leverer resultat og er en ressurs for både næringen og 

forskningsinstitusjonene. Vi må se mer på synergimulighetene. 

 Vi må bruke tiden vi trenger. Finansiering og organiseringsmodellene må være god. 

Det må foregå regionalt, men kan skje fylkesvis. Det må iallfall være kontakt mellom 

fylkene. 

Orientering fra Grønn Forskning og Oi – «Tilbakeblikk og mulig utvikling» v/ Aslaug Rustad 

og Kirsti Myran 
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 Næringen mener prosjektet har klart målsetningene: Øke verdiskapningen for 

jordbruket.  

 Utfordringen fremover er å gi bonden tilgang til den nyeste kunnskapen da det skjer 

mye «hemmelig» forskning som kan ha stor nytte for næringen og enkeltbønder. 

 Aktørene må ønske å bidra selv. Metodikk med fokus på samhandling som GF har 

benyttet til nå blir viktig å videreføre. Det som skjer i Midtnorge kan ha like stor 

aktualitet i andre landsdeler.  

 Grønn Forskning er sårbar med tanke på utskiftninger av personell og tap av 

nøkkelpersoner. Spesielt tap av progresjon er uheldig.  

Saker til behandling (del 2): 

 Oppsummering av møtet før lunsj, hva gjøre MNL videre 

o Omorganisering av regionale utviklingsmidler har vært omdiskutert i lengre 

tid. MNL er skeptisk til at Fylkeskommunen overtar forvaltningen av disse 

midlene og deres ønske om at Mære skal ha en sterkere rolle i FOU arbeidet.  

o Det må en tydeligere finansieringsstrategi for GF, det jobbes mer med 

utviklingsarbeid enn med forskning. Arbeidet til GF må konkretiseres, 

formidling av forskning må være hovedfokuset. 

o GF må ha sterkere tilstedeværelse i Møre og Romsdal, skal bemanningen økes 

bør det være en stilling i MR, f.eks. 40% stilling. Både MR og Trøndelag har 

behov for å vise til resultater. Da er det viktig at noe skjer fysisk i MR også. 

o Prosessen med L21 har vært uheldig, dette gir ikke merlyst for MNL å bidra i 

flere prosjekter. Det er viktig for rådgiverne våre å ha kjennskap til det som 

jobbes med i GF 

o Fokus på inntekt totalt til regional og lokal verdiskapning. Forskning er relativt 

enkelt men i utviklingsarbeidet er det mer utfordrende.  

 Aktivitetskalender/plan MNL 2019 

o Bli med kursene er gode, men deltakelsen har vært for lav. Det foreslås 4 nye 

kurs, to i hvert fylke. Det er utfordrende med overnatting, derfor nødvendig å 

«strekke oss ut» til aktørene. Mer rasjonelt med 1-dagerskurs.  

o Politikermøte forsøkes å legges til matfestivalen i Ålesund 22.-24. august, 

fortsatt aktuelt med meieribygget som møtelokale. Matfestivalen i Trondheim 

er 1., 2. og 3. august, det lages et lignende arrangement her. Bondelaget har 

tidligere arrangert politikerfrokost i samarbeid med Fylkesmannen. Dette kan 

være en god arena for MNL og overta.  

o Årsmøte, da samles alle medlemmer, samrådsmøte skal skje først. Sist årsmøte 

var i mai (2018). Årsmøte i landbruksrådet trenge rikke ta så lang tid, det er 

derfor lurt å koble disse møtene sammen. 

 Planlegging av årsmøte 2019 

o Aktuelt at Tine orienterer om status på markedssituasjonen, tollvern, 

prisutsetting.  

o Det er vanskelig å tjene penger nå. Det for stor makt inn hos kjedene. Det 

skulle vært sendt en utfordring til politikerne. Hvorfor går kjedene så godt og 

landbruket så godt? Det tas inn mye importerte varer som hentes stort utbytte 

på. Marianne Synnes kan være en aktuell kandidat for å ta inn i et slikt forum. 
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o Hvilke konsekvenser får klimaforhandlingene for næringen? Kan noen si noe 

om dette? 

o Fokus på norsk mat? 

o Kvoteendringssystemet endres, virkninger? 

o Markedet styrer mot sentralisering uavhengig hva politikerne sier/ønsker. 

o Aktuell foreleser: Kårstein Eide Løvås (H), saksordfører ny lovgivning. 

o Det må orienteres at det er privateide selskaper som ikke mottar statsstøtte 

også i næringen. Det bør vurderes å snevre inn tema, f.eks. til melk og ost. 

o Matsikkerhet er blitt ett større tema i verden. 

Gamle forsvarssjef, Harald Sunde. Han setter dette temaet i et miljøperspektiv. 

o Kan noen komme å si noe om «eat-rapporten»? Næringsinnhold 

Dette må faglig tilbakevises av uavhengige personer. 

Agri Analyse har forskere sammen med NMBU, Norsøk osv. 

  Andre saker 

o Det må være en diskusjon angående ledervervet i forkant av årsmøtet, det er 

ulike ordninger andre steder i landet.  

Møte AU 22.05.2019 Skype 

Saker til orientering: 

 Grønn Forskning 

o Fylkeskommunen er skuffet over at næringen ikke ønsker å gå god for deres 

forslag til videre arbeid med GF 

o Fylkeskommunen har presentert et opplegg. Det vil være en fordel om 

næringen selv har lagt premissene for videre satsing med GF 

 Aktivitetskalender/plan MNL 2019 

o Årsmøte settes til 17. og 18. september 

o Politikerfrokost 2. august i Trondheim og 22. august i Ålesund 

Saker til behandling 

 Planlegging av årsmøte 2019 

o Det innhentes pris fra Fantasigården og Scandic Hell Stjørdal 

o Aktuelle temaer: 

 Lanbrukets oppgaver 

 Hva har skjedd i organisasjonene det siste året 

 Melkemarkedet og kvoteomsetningsavgiften (hva vil staten gjøre?) 

 Lov om god handelsskikk 

 Foredragholdere: Bondelaget, næringskomiteen, justiskomiteen og 

NHO. 

 «Lunsj til lunsj»: Konferanse dag 1 og årsmøte dag 2. Kan bli krevende 

tidsmessig med mange innledere og debatt. Må være nok tid til årsmøte 

til å diskutere MNL sin rolle.  

 Nominasjon av medlemmer til AU. Ønskelig med tillitsvalgte som også 

innehar sentrale verv i respektive organisasjoner.  

o Det er ønskelig å styrke kommunikasjonen mellom ansatte i organisasjonene i 

MNL. Det legges til rette for å etablere en arena for et «sekreteriat» som møtes 

fysisk én gang og har ett telefonmøte i løpet av høsten 2019.  
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 Politikerfrokost Trondheim 2. august.  

o Planleggingsmøte med Fylkesmannen 24.mai sammen med Oi.  

 Politikerfrokost Ålesund 22. august 

o Daglig leder for matfestivalen er orientert, ønskelig fra MNL at FM MR deltar 

som medarrangør også i Ålesund. Positivt å bruke samme modeller for møtene. 

 Forskningsprosjektet 

o Forskningsrådet gir ikke tilsagn på midler før midten av desember 2019. Det er 

en vesentlig forskjell fra tidligere år.  

 Bli med kurs 

o Selv om det er litt forskjellig kurs for lokaltillitsvalgte i organisasjonene er det 

mye fellestrekk og vi jobber ut fra de samme rammene. Det er en fordel at 

tillitsvalgte har innsikt i hva de andre organisasjonene jobber med 

o Sentralt kurses alle uavhengig av organisasjon, dette må vi få til lokalt også.  

Møte AU 28.06.2019 Skype 

Saker til behandling: 

 Politikerfrokost 2.august Trondheim 

o Ordfører i Trondheim har invitert alle ordførere i Trøndelag til 

«ordførerfrokost» 1. august, Oddvar er invitert som leder i MNL, men kan ikke 

stille. Arnt Inge Engum møter på vegne av MNL til arrangementet. 

o Programmet gjennomgått og godkjent med noen endringer. 

 Politikerfrokost 22.august Ålesund 

o Fortsatt litt uavklart mtp FM som medarrangør, men det er opprettet god 

dialog.  

o Det er ikke sikkert det kan møte så mange fylkespolitikere, aktuelt å utvide 

deltakerlisten med andre politikere og tillitsvalgte i næringen. 

 Årsmøte 2019 

o Sekretæren orienterer om planlegging av årsmøtet og anbefaler at årsmøtet 

reduseres til én dags varighet og at det arrangeres fagseminar senere på året 

eventuelt begynnelsen av 2020. Dette kan gjøres i samarbeid med f.eks. 

Fylkesmennene.  

o Fagtema for årsmøtet bør omhandle melkesituasjonen og klimaavtalen.  

 Fagseminar 2019 

o Aktuelle temaer: 

 Melkesituasjonen 

 Klimaavtalen (flere klimakalkulatorer som berører næringen) 

 Dyrevelferd (holdninger, uheldig uvtikling, mattilsynet) 

o Fordel å samarbeide med Fylkesmennene om et slikt arrangement dersom vi 

skal ha statsråder og stortingspolitikere som innledere. 

 Kurs for tillitsvalgte høsten 2019 

o Kuttes ned til dagskurs for å redusere utgifter for deltakerne.  

o AU i MNL ønsker at alle organisasjonene behandler «felles opplæring» som 

egen sak til årsmøtene.  

o Det legges opp til kursrunde i november. 
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Møte AU 29.08.2019 Skype 

Saker til orientering: 

 Politikerfrokost Trondheim 2. august 

o Totalt var det 65 deltakere tilstede i møtelokalet, dette ble redusert til 32 etter 

pausen. Dette skyldes i stor grad at statsråden måtte forlate arrangementet etter 

sitt innlegg. 

o Dårlig erfaring med bestilling av lunsj da mange av deltakerne måtte reise uten 

at de hadde gitt beskjed på forhånd. Mye mat til overs! 

o Landbruksrådet er en god arena for slike møter selv om MNL fortsatt er en 

relativt ukjent organ for politikere.  

o Gode tilbakemeldinger på så å si samtlige innledere. 

o Flere innledere fra Felleskjøpet samt én fra sparebanken og fylkesmannen 

 Politikerfrokost Ålesund 22. august 

o Totalt deltok det 31 deltakere til arrangementet, i all hovedsak var det den 

opprinnelige målgruppen som deltok (fylkesting politikere).  

o Det var satt av bedre tid til innlederne i dette arrangementet og det ble en mer 

«aktiv» forsamling sammenlignet med Trondheim.  

o Det ble benyttet flere innledere fra Tine samt Fylkesmannen i MR. I tillegg 

avsluttet arrangementet med en omvisning på Matfestivalen og servering av 

lunsj. 

 Utsettelse av årsmøtet 2019 

o Grunnet kollisjon med viktige møter i bondelagene må årsmøtet utsettes én 

måned.  

o Invitasjon til Marit Haugen og Lars Petter Bartnes om å si noe om situasjonen 

om melkekvotene.  

o Det må settes av tid i møtet til å diskutere Grønn Forskning og erfaringene fra 

L21. 

o Det må også settes av god tid til arbeidsplan 2020 som egen sak i årsmøtet. 

Hva skal MNL jobbe med i året/årene fremover. 

 Fagseminar januar/februar 2020 

o Markedssituasjonen er komplisert og henger sammen med andre temaer, derfor 

er dette veldig aktuelt. Det må hentes innledere fra flere hold og settes av tid til 

både spørsmål og paneldebatt. Vi må se bredt med både bank og finans som 

mulige innledere.  Lokalisering av seminaret til Trondheim eventuelt Stjørdal. 

Tidspunktet bør være før 10. februar. 

Regnskap 2018 
Fra og med 1. januar 2018 overtok Norsk Landbrukssamvirke økonomihåndteringen i 

Landbruksrådene. Midtnorsk Landbruksråd vedtar ikke eget regnskap, men tar regnskapet til 

orientering, endelig revisjon og vedtak fattes av styret i Norsk Landbrukssamvirke.   

Fordeling av aktivitetsmidler ble endret fra og med 2019, dette medførte at ressursene for 

Midtnorsk Landbruksråd økte betydelig sammenlignet med tidligere år. Aktivitetsmidlene i 

Landbruksrådene skal fordeles med 50% likt på de 7 landbruksrådene og 50% i forhold til 

antall bønder i regionen. Fordelingen på de enktelte landbruksråd for 2019 blir da: 
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Region Aktivitetsmidler 2019 

Øst 340.593,- 

Innlandet 307.168,- 

Agder 172.211,- 

Rogaland 226.299,- 

Hordaland og Sogn og Fjordane 268.956,- 

Landbruksråd Midt-Norge 326.091,- 

Nordnorsk Landbruksråd 208.682,-  

 

Resultat Midtnorsk Landbruksråd     

17700 - Midt-Norsk Landbruksråd (Møre Romsdal, S-N-Tr.lag NLS Landbruksråd) 
Navn   Regnskap  Resultat i fjor  

DRIFTSINNTEKTER 
     3710 - Intern fordeling (NLS avd) 
 

-326 091 -220 531 

  3991 - Div inntekter ikke avg.pl.   -5 000 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER 
 

-331 091 -220 531 

    DRIFTSKOSTNADER 
   Lønn/personalkostnader 
     5400 - Arbeidsgiveravgift 
 

1 419 
   5530 - Honorar andre innb.pl.   10 000   

Sum Lønn/personalkostnader 
 

11 419 0 

Driftskostnader 
     6300 - leie lokaler 
 

7 500 800 

  6790 - annen fremmed tjeneste 
 

21 387 10 097 

  6795 - Eksterne tj.kjøp/kurshold 
 

8 000 0 

  6860 - Møte, kurs, medietrening 
 

0 5 000 

  7100 - Bilgodtgjørese oppgavep 
 

413 0 

  7105 - Bilgodtgjørelse, skattepliktig 
 

63 0 

  7130 - Møtekostnader eksterne 
 

5 640 191 403 

  7141 - Reisekostnader 
 

5 585 1 428 

  7300 - Annonser 
 

0 8 203 

  7420 - Gaver fradrag 
 

0 3 600 

Sum Driftskostnader   48 588 220 531 

SUM DRIFTSKOSTNADER 
 

60 007 220 531 

Driftsresultat 
 

-271 084 0 

    * Regnskap: April 2018 til oktober 2019 
  ** 6790 - annen fremmed tjeneste: servering politikerlunsjer august 2019 Ålesund og 

Trondheim  

 

 

 

Merknad til regnskapet 
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Det gjenstår 271 084,- i driftsmidler for 2019, det er lagt opp til mer aktivitet som ikke 

kommer frem i regnskapet. Det er satt av 160 000,- til bli med kurs som skal gjennomføres i 

november. Det er gjort en endring av AU i MNL at det skal gjennomføres totalt 5 kurs i 

regionen. 2 i Møre og Romsdal og 3 i Trøndelag.  

Fagkonferansen som i utgangspunktet var tenkt å gjennomføres sammen med årsmøte 2019 

blir utsatt til 10. og 11. februar 2020. AU har hatt en tydelig ambisjon om å sette av kapital i 

løpet av 2019 for å ha kunne skape mer aktivitet i 2020.  
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