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ORGANISASJONSKART

NHO Mat og Drikke

– en del av et større felleskap

NHO Mat og Drikke er den største arbeidsgiver- og næringspolitiske organisasjonen
for mat-, drikke- og bionæringen i Norge, og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.
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Oppdrag og visjon

VÅRT OPPDRAG
NHO Mat og Drikke skal bidra til vekst, verdiskaping,
investeringer og konkurransekraft for bedriftene i
mat-, drikke- og bionæringen.
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LEDER

Blandede følelser

VI MÅ SØRGE
FOR AT BEDRIFTER
UTVIKLES OG
VOKSER SLIK AT
FLERE KOMMER
I ARBEID

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

2017 BLE PÅ MANGE MÅTER BEDRE ENN FRYKTET.

UNDER OVERSKRIFTEN «VERDIEN AV ARBEID» åpnet

Mot et bakteppe av truende handelskrig og vanskelige
BREXIT-forhandlinger, økte aktiviteten i verdens
økonomien mer i 2017 enn antatt for ett år siden.
Veksten er dessuten bredt basert. Ikke på ti år har så
mange av verdens største økonomier vært inne i et
oppsving samtidig. Særlig i eurosonen, der mange av
Norges viktigste handelspartnere er, har veksten vært
overraskende sterk i år.

NHOs årskonferanse et nytt arbeidsår. Verdien av arbeid
er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og
samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden
vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger
Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeids
plasser. Da må vi SØRGE FOR AT BEDRIFTER UTVIKLES
OG VOKSER og at flere kommer i arbeid. Slik kan vi også
opprettholde et godt velferdstilbud også i fremtiden.

Økende internasjonal usikkerhet og et endret sikkerhetspolitisk bilde har skapt økt oppmerksomhet om
betydningen av matsikkerhet. Både i Norge og i resten
av Europa utgjør mat- og drikkenæringen en betydelig del
av den samlede verdiskapingen og industriproduksjonen,
og næringen har vist seg å være mindre konjunkturutsatt
enn mange andre næringer. Med 50.000 arbeidsplasser i
små og store bedrifter over hele landet, utgjør bedriftene
innenfor mat- og drikkeproduksjon landets største
fastlandsindustri og Norges fremste merkevareindustri.

VEKST OG ENTREPRENØRSKAP i mat- og drikkenæringen
er én av NHO Mat og Drikkes tre strategiske satsinger, og
følger opp «Verdien av arbeid». Som den største industrigrenen i Norge spiller næringen en viktig rolle i omstillingen
av norsk fastlandsøkonomi i årene som kommer. Både
utfordringer og muligheter vil oppstå som følge av endrede
forbrukertrender, forventninger til et mer balansert og
sunnere kosthold, økende konkurranse, og klare krav om
bærekraftig produksjon. Her er mange av medlemsbedriftene
på god vei og mange nye bedrifter vokser opp. Norsk
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verdiskaping har historisk sett vært tuftet på kunnskapsbasert og ressurseffektiv høsting av naturressurser.
Bioøkonomien gir grunnlag for ny økonomisk vekst i
en verden som beveger seg i fossilfri retning. Her har
norske virksomheter alle muligheter til å ta en global
posisjon.

I 2017 SATTE NHO MAT OG DRIKKE BÆREKRAFT
på dagsorden. Begrepet rommer mye. Klimapolitikken
er i en ny fase. Rammene for hvordan store deler av
norsk næringsliv skal nå ambisiøse klimareduksjoner i
2030 utformes nå og i dialog med EU. Og i 2017 inngikk
mat- og drikkeprodusentene et forpliktende samarbeid
med myndighetene om å halvere matsvinnet frem mot
2030. Mange bedrifter har sluttet seg til avtalen, og ser
nye forretningsmuligheter i samarbeidet.

SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE er godt, og sammen løfter vi mange viktige
saker for næringen. Næringen trenger en lønns- og
kostnadsutvikling som styrker, og ikke svekker,
konkurransekraften. De senere årene har lønnsveksten
i Norge vært mer på linje med landene vi konkurrerer
med. Dette må ikke bli være et skippertak, men starten
på et nytt kapitel i lønnsdannelsen.
Sammen med mange bedrifter, kollegene i Sjømat
Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund arbeider vi med hvordan den digitale mat
industrien vil se ut og hvilke krav den vil stille både til
arbeidsgivere og arbeidstakere.

2017 KAN LIKEVEL IKKE OPPSUMMERES UTEN Å
NEVNE AVGIFTSSJOKKET I STATSBUDSJETTET FOR
2018. Uten noen form for konsekvensutredning, uten
noen analyser og uten å snakke med noen av dem som
ble berørt, valgte Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig
Folkeparti og Venstre å øke avgiftene på alkoholfrie
drikker og på sjokolade- og sukkervarer med nesten to
milliarder kroner. Bedriftene fikk fem uker på å
forberede seg. Dette er ikke bare uklok politikk. NHO
Mat og Drikke mener også at avgiftsøkningen er i strid
med EUs statsstøtteregelverk. Derfor valget vi å klage
saken inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som nå
vurderer saken. En avklaring er forventet i 2018.
For mange bedrifter er avgiftssjokket et tillitsbrudd i
det brede og ambisiøse samarbeidet med myndighetene
om bedre folkehelse. Derfor har regjeringen et stort
ansvar for å få arbeidet tilbake på et spor som gjør at
vi både får et sunnere kosthold og sikrer bedre konkurransekraft gjennom samarbeid.

2017

HØYDEPUNKTER
>> Gjennom 2017 har mange flere mat- og drikkeprodusenter sluttet seg til intensjonsavtalen for
et bedre kosthold. Ved utgangen av året hadde
i alt 50 medlemsbedrifter forpliktet seg til å
arbeide med reduksjon av sukker, mettet fett og
salt, eller til økt inntak av grove kornprodukter,
frukt, grønt og sjømat.
>> Trygg og sunn mat med lavest mulig klimaavtrykk, og matbransjens ambisjoner for reduksjon
av klimagassutslipp ble satt på dagsorden under
NHO Mat og Drikkes årskonferanse som gikk av
stabelen 26. april.
>> I statens tilbud i jordbruksoppgjøret var det lagt
inn en fjerning av prisnedskriving til potetsprit,
med en forutsetning om at økte kostnader kunne
tas ut i markedet. Sammen med medlems
bedriftene Hoff SA og Arcus ASA tilbakeviste
NHO Mat og Drikke dette, og resultatet ble at
prisnedskrivingen ble stående.
>> 23. juni signerte fem departementer og 16
organisasjoner fra matbransjen en historisk
samarbeidsavtale med mål om å halvere mat
svinnet i Norge innen 2030 - i tråd med FNs
bærekraftmål. 60 virksomheter har så langt
forpliktet seg til å samarbeide om et viktig mål.
>> 13. desember klaget NHO Mat og Drikke
Stortingets vedtak om rekordstore økninger i
avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og
alkoholfri drikke inn for ESA som ulovlig statsstøtte.
Avgiftsøkningen som har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, gir negative ring
virkninger for hele mat- og drikkenæringen.
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Dette er NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke er en m
 edlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og
næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen
ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og
Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov
for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO

Strategiske
mål mot 2019
>> Øke næringens konkurransekraft
gjennom å legge til rette for et sunnere
kosthold i befolkningen og bidra til en
bedre folkehelse.
>> Mangfoldet og vekstkraften i næringen
skal øke gjennom flere nye bedrifter som
har kraft til å vokse lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
>> Næringen skal redusere utslippene av
klimagasser i tråd med Norges nasjonale
forpliktelser.
>> En bedre og ny utnyttelse av fornybare
natur- og bioressurser skal gi økt verdiskaping.

Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige
tariff orhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med
lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

ADMINISTRASJONEN
NHO Mat og Drikke har 19 medarbeidere
og holder til i Næringslivets Hus i Oslo
sammen med fem bransjeforeninger,
Matvett AS og flere samarbeidsprosjekter.
Sammen arbeider vi målrettet for å bidra til
vekst, verdiskaping, investeringer og
konkurransekraft for bedriftene i mat-,
drikke- og bionæringen.
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5.

STØRSTE
LANDSFORENING I NHO

70% AV BEDRIFTENE HAR
UNDER 20 ANSATTE

1 600

Medlemmene i NHO Mat og Drikke
spenner fra små enkeltpersonsfore
tak og hjørnesteinsbedrifter i lokal
samfunnene til multinasjonale
selskaper. Flertallet er likevel små
og mellomstore bedrifter.
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ORGANISASJONEN

Antall medlemsbedrifter per bransje

473

427

93

180

347

82

MATFOREDLINGSBEDRIFTER
Foredling av kjøtt, melk, korn, fisk, frukt
og grønt, samt produksjon av drikkevarer,
sjokolade - og sukkervarer og dyrefôr.

DRIKKEPRODUSENTER
Bryggerier og vin- og brennevins
leverandører.

TJENESTE- OG
RÅDGIVNINGSBEDRIFTER
Regnskapskontorer for landbruk og
matindustri, dyreklinikker, innkjøpslag
og avløserlag.

BAKERIER OG KONDITORIER
Håndverksbakere, industri
bakerier og konditorier.

SKOG- OG BIOTEKNOLOGIBEDRIFTER
Skogeiere, skogeierforeninger,
planteskoler og skogsentreprenører,
avl- og bioteknologi.

PRIMÆRPRODUSENTER
Gårdsdrift og pelsdyroppdrett.
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Medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke per fylke
per 15. februar 2018

Trøndelag

199

Oslo

160

Rogaland

150

Hedmark

138

Akershus

119

Oppland

109

Hordaland

101

Østfold

101

Møre og Romsdal

68

Buskerud

67

Nordland

67

Vest-Agder

63

Vestfold

62

Sogn og Fjordane

53

Troms

45

Aust-Agder

44

Telemark

34

Finnmark

19

Svalbard

3
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Flere og fornøyde medlemmer
Med mer enn 1600 medlemsbedrifter som tilsammen sysselsetter nærmere 40 000
årsverk, er NHO Mat og Drikke den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for
mat-, drikke- og bionæringene i Norge, og den femte største landsforeningen i NHO. Vi
får stadig nye medlemmer. Det styrker vår gjennomslagskraft og evne til å sikre gode
rammevilkår for næringen og bedriftene vi representerer.

NY MEDLEMSBEDRIFT 2018

MATPARTNER AS
Matpartner AS i Trøndelag er en av medlems
bedriftene vi har ønsket velkommen i NHO
Mat og Drikke det siste året. Bedriften har i
overkant av 30 ansatte med mye kompe
tanse og erfaring, spesielt fra kokkebransjen.
Matpartner leverer velsmakende ferdigmat
til horeca, dagligvare, konseptkunder og
EMV, basert på håndverksmessige prinsipper
og med strenge krav til kvalitet og hygiene.
Hos Matpartner kommer innhold i resepter
og kvalitet på råvarer foran pris. Med høy
kompetanse på utvikling, jobber de ofte i
tett partnerskap med kundene for å få frem
det riktige produktet.

Foto: Matpartner
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Som medlem i NHO Mat og Drikke får du en
ekstra trygghet som arbeidsgiver, hjelp til å
drive bedriften din på en trygg og effektiv
måte, og kan nyte godt av mange fordeler.
ADVOKATHJELP
Vi tilbyr medlemsbedrifter hjelp med små og store
spørsmål innen arbeidsrett, HMS og tariff. Det er
lett å få kontakt med våre advokater, og du får
rask respons. Mange medlemmer sparer betydelige
kostnader med denne medlemstjenesten.

«Å bytte til NHO Forsikring har gitt
oss en kostnadsbesparelse på mer enn
100 000 kroner i forhold til tidligere
forsikringsavtale. Et betydelig beløp
og en god medlemsfordel!»

TORSTEIN PAULSEN
ARENDALS BRYGGERI

POLITISK PÅVIRKNING
Gode rammevilkår betyr mye for bedriftens
konkurransekraft, og flere bedrifter sammen gir
større politisk gjennomslagskraft. NHO Mat og
Drikke arbeider for å sikre medlemsbedriftene
forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår,
både overfor nasjonale politiske myndigheter og
internasjonale organer.

Foto: Agderposten

KURS OG KONFERANSER
NHO Mat og Drikke tilbyr mange arenaer for
nettverksbygging og faglig påfyll. Vi skreddersyr
også kurs etter den enkelte bedrifts behov.

ARBINN.NO –
DIGITAL ARBEIDSGIVERTJENESTE
På Arbinn.no har NHO-felleskapets advokater og
eksperter gått sammen og laget verktøy, veiledere
og digitale håndbøker som hjelper deg som er
arbeidsgiver og alle som har personalansvar. Her
finner du også oversikt over medlemsfordelene
til bedriften.

ADVOKATHJELP
NHO Mat og Drikke-advokatene bistår
medlemsbedrifter med alle rettslige
problemstillinger innenfor arbeidsrett
og HMS. Dette er et lavterskeltilbud som
sikrer medlemsbedriftene store besparelser
i saker både innen individuell og kollektiv
arbeidsrett.

KOSTNADSBESPARENDE AVTALER
Medlemsbedrifter får tilgang til gunstige avtaler
NHO og NHO Mat og Drikke har fremforhandlet
på vegne av medlemmene. Mange bedrifter sparer
mye på å ta i bruk våre avtaler for forsikring og
pensjon for ansatte.

Se flere medlemsfordeler på nhomd.no/medlem

Foto: Moment Studio
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NØKKELTALL OM NÆRINGEN

Mat-, drikke- og bionæringen

NORGES

STØRSTE
INDUSTRI
NÆRING

Foto: Lene Mari Prøven
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Mat-, drikke- og bionæringen
er Norges største industrinæring.
Næringen består av nærmere 2200
bedrifter med over 50 000
medarbeidere.
Disse produserer og bearbeider kjøtt, fisk, frukt,
matoljer, meierivarer, drikkevarer, kornprodukter,
bakervarer og dyrefôr. Skogbruket er en viktig del
av næringen, der all produksjon hovedsakelig er
basert på norske råvarer. Næringen omfatter også
virksomheter som driver tjenesteyting og råd
givning til verdikjeden for mat og drikke.
Mesteparten av det som produseres i næringen
går til det norske hjemmemarkedet. Samtidig øker
konkurransen fra importerte produkter. Næringen
kjennetegnes ved en rekke store nasjonale og
internasjonale aktører, men også et betydelig
innslag av mindre bedrifter. De senere årene
har særlig småskalavirksomhetene økt i omfang.
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NØKKELTALL OM NÆRINGEN

2 175

50 650

Kilde: Mat og Industri 2017

Kilde: Mat og Industri 2017

BEDRIFTER

SYSSELSATTE

238 mrd
TOTAL OMSETNING

Kilde: Mat og Industri 2017

Del av en komplett verdikjede
PRIMÆR
PRODUKSJON

INDUSTRI OG
FOREDLING

DISTRIBUSJON

Verdikjeden for mat og drikke er en av de få komplette
verdikjedene i Norge, fra råvare og frem til forbruker.

HANDEL

FORBRUKER
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Mat- og drikkenæringen > 20% av norsk industri
PRODUKSJONSVERDI

SYSSELSATTE

29%

VERDISKAPING

23%

71%

20%

77%

Norsk matindustri

80%

Norsk matindustri

Øvrig norsk industri

Kilde: Mat og Industri 2017

Norsk matindustri

Øvrig norsk industri

Kilde: Mat og Industri 2017

Øvrig norsk industri

Kilde: Mat og Industri 2017

21%

UTVIKLING I ANTALL SYSSELSATTE I MAT- OG DRIKKENÆRINGEN
SYSSELSATTE
250000

Andel av de syssesatte i mat- og drikkenæringen
med universitets- eller høyskoleutdanning.

200000

Kilde: Mat og Industri 2017

150000

29%

100000
50000

Andel av de syssesatte i norsk matog drikkenæring som er utenlandske*.

Matindustri

Øvrig industri
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0

*Utenlandske sysselsatte/innvandrere defineres av SSB
som personer født i utlandet av to utenlandskfødte
foreldre og fire utenlandske besteforeldre

Kilde: Mat og Industri 2016

Kilde: Mat og Industri 2017

INTERNASJONAL KONKURRANSE UTFORDRER

Kilde: SSB
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GRENSEHANDEL

Kilde: Mat og Industri 2017
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VEKST OG ENTREPRENØRSKAP

Vekst og entreprenørskap

Å LEGGE BEDRE
TIL RETTE FOR
MAT - OG DRIKKE
ENTREPRENØRER
OG DERES EVNE
TIL Å VOKSE, ER ET
VIKTIG BIDRAG TIL
Å SKAPE FLERE
JOBBER I NORGE

Foto: Scanpix/Maskot
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NHO Mat og Drikke arbeider
for å styrke mangfoldet og vekst
kraften i mat- og drikkenæringen,
og å legge til rette for at flere nye
bedrifter har kraft til å vokse
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
De politiske virkemidlene for
entreprenørskap må samordnes
og forenkles, og i større grad enn
i dag innrettes mot bedrifter med
potensiale og ambisjoner for
vekst.
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VEKST OG ENTREPRENØRSKAP

NHO MAT OG DRIKKE SATSER AKTIVT PÅ VEKST OG
ENTREPRENØRSKAP
Vekst og entreprenørskap er ett av tre strategiske satsingsområder i NHO Mat og Drikke. Vi mener de politiske
virkemidlene for å bidra til vekst og entreprenørskap må
samordnes og forenkles, og i større grad enn i dag rettes
mot bedrifter med ambisjoner om og potensial for vekst.
Ett viktig grep er å etablere lokale og regionale arenaer
mellom mat- og drikkenæringen og andre næringer som
for eksempel reiseliv. NHO Mat og Drikke har satt seg som
mål at antallet nyetablerte bedrifter innen mat-, drikke- og
bionæringen med levetid på mer enn fem år, skal økes fra
nivået i 2016.
Å samle ulike tiltak i en «entreprenørskapspakke» for
nystartede bedrifter, vil bli en svært viktig del av NHO Mat
og Drikkes arbeid med vekst og entreprenørskap.

NHO GRÜNDER
Entreprenørskap er ikke noe nytt i NHO-sammenheng,
men med konseptet NHO Gründer lanserer NHO et
attraktivt medlemskap for bedrifter i oppstartsfasen. Frem
til i dag har ikke NHO hatt et målrettet medlemskonsept
for denne gruppen bedrifter. NHO Gründer lanseres i
løpet av 2018 og vil være et unikt tilbud til den innovative
gründeren som er med å etablere ny næring, men også for
den mer tradisjonelle som starter et selskap fordi det er
slik bransjen de operer i er organisert.
Med NHO Gründer ønsker NHO å bidra til at flere gründere
lykkes. Derfor vil NHO Gründer-tilbudet minimum
inneholde et ekspert- og rådgivningsteam for gründere,
Arbinn – digital arbeidsgiverstøtte for gründere og et
mentortilbud.

av verdiskapingen skjer i disse bedriftene. Mikrobedrifter
med mindre enn fire ansatte, utgjør 38 prosent av SMB-
bedriftene. De store bedriftene med mer enn 100 ansatte,
står for mer enn halvparten av verdiskaping og sysselsetting.
(Mat og Industri 2017).
For å bevare bærekraften i norsk økonomi og vår velferd
i årene fremover, vil det være av stor betydning å skape
flere jobber. En politikk som legger enda bedre til rette for
matentreprenører i oppstartsfasen og deres evne til å vokse,
er et vesentlig bidrag til jobb- og verdiskapingen i Norge.

TI NÆRINGSPOLITISKE GREP FRA NHO FOR Å ØKE
ANTALL GRÜNDERBEDRIFTER
1. Innføre en bedre opsjonsbeskatning for små,
nyetablerte selskaper.
2. Legge til rette for attraktive fradragsordninger for
langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
3. Tilrettelegge for aksje- og lånebasert folkefinansiering
i Norge.
4. Fjerne formueskatten på arbeidende kapital.
5. Legge til rette for gode og helhetlig risikoavlastning
og tilgang på kapital
6. Støtte næringsklynger og senterordninger.
7. Styrke finansiering av inkubasjon og oppstartmiljøer.

«MATENTREPRENØRER»

8. Bygge sterke innovative økosystemer.

Ny forskning1 viser at seks av ti nye arbeidsplasser skapes
i nyetablerte bedrifter. De nye vekstbedriftene utgjør
mindre enn 10 prosent av nyetableringene, men står for
om lag halvparten av de nye arbeidsplassene.

9. Gjøre offentlig etterspørsel til en drivkraft for
innovasjon og gründerskap.
10. Gjøre det lettere å lykkes internasjonalt.

I mat- og drikkeindustrien er det en underskog av små
og mellomstore bedrifter (SMB). 95 prosent av bedriftene
i næringen er små eller mellomstore, og nær halvparten

Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI, 2017.

1

ÅRSRAPPORT 2017 | NHO MAT OG DRIKKE

[eŋtrəprenø:´r]
GRÜNDER | GRUNNLEGGER | ETABLERER | NYSKAPER
En aktør, gjerne enkeltperson, som driver frem innovasjon, eller etablerer ny virksomhet.
En entreprenør greier å få i gang ny virksomhet, ofte med utgangspunkt i nye tekniske løsninger,
og gjennom å finne allierte og etablere samarbeid.

Foto: Scanpix/Maskot
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Helse og kosthold

MAT- OG DRIKKE
NÆRINGEN
ØNSKER Å TA
ANSVAR FOR
Å BIDRA TIL
ET SUNNERE
KOSTHOLD I
BEFOLKNINGEN

Foto: Dag Nordsveen
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Gjennom mange år har mat- og
drikkeprodusentene lagt til rette
for et mer balansert kosthold
gjennom forbedringer i eksiste
rende produkter, utvikling av nye
produkter, bedre merking og
tydeligere kommunikasjon, og
ansvarlig markedsføring rettet
mot barn.
Innsatsen er intensivert gjennom
intensjonsavtalen om tilrette
legging for et sunnere kosthold,
som næringen og myndighetene
signerte i 2016.
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MANGE HAR SLUTTET SEG TIL SAMARBEIDET
Gjennom det siste året har flere mat- og drikkeprodusenter
og handelsaktører signert tilslutningsavtaler til intensjons
avtalen om tilrettelegging for bedre kosthold. Ved utløpet
av 2017 hadde i alt 50 medlemsbedrifter i NHO Mat og
Drikke forpliktet seg til å arbeide med reduksjon av tilsatt
sukker, mettet fett eller salt samt et økt inntak av grove
kornprodukter, frukt, grønt og sjømat. Totalt har over 70
aktører sluttet seg til avtalen og samarbeidet for en bedre
folkehelse.

ALLE BIDRAG TELLER
7. april 2017 signerte nye 21 medlemsbedrifter i NHO Mat og
Drikke avtale med helse- og omsorgsminister Bent Høie om å
legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen. Så langt
har i alt 50 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke forpliktet
seg til samarbeidet for en bedre folkehelse.
Foto: Monica Strømdahl

Den enkelte bedriften vurderer selv hvilke områder det er
aktuelt for dem å arbeide med –, basert på sin produkt
portefølje. I tillegg til produktutvikling og endring av
eksisterende resepter, har også tilpasning av porsjoner og
pakningsstørrelser samt hvordan produktene markedsføres
en betydning for folkehelsen. De samlede målene i
avtalen nås bare dersom alle aktørene – både myndigheter
og næringsliv – samarbeider og bidrar der de kan, og det
er et felles ansvar.

GODE ARBEIDSPROSESSER PÅ PLASS
Å få på plass gode arbeidsprosesser for samarbeidet
mellom de ulike partene og metodikk for å følge opp om
de avtalte målene nås, har vært sentralt i arbeidet det siste
året. NHO Mat og Drikke har hatt det koordinerende
ansvaret for innsatsområdene tilsatt sukker og mettet fett,
og det er arrangert to workshops innen hvert av områdene.

SVEKKET TILLIT

Folkehelsesamarbeidet mellom myndighetene og næringslivet
var et av de viktigste temaene da Sunnhetskonferansen 2018
ble arrangert 14. februar. Duga Byggkorn var en av flere
medlemsbedrifter som viste frem nye og sunnere produkter
under konferansen.
Foto: NHO Mat og Drikke

Tilliten i helsesamarbeidet slo sprekker da Stortinget på
kort varsel og uten konsekvensutredning vedtok å øke
avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie
drikkevarer i desember 2017. De voldsomme endringene i
rammevilkår, som avgiftsøkningene representerer, har
tvunget bedriftene til i større grad å rette oppmerksomhet
mot å opprettholde salgsvolum og lønnsomhet fremfor å
legge ressurser i samarbeid og koordinering med myndighetene. Som en følge av økningen, valgte en del av de
tilsluttede bedriftene å sette videre samarbeid i bero inntil
myndighetene tar initiativ til å gjenopprette tilliten.
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Om avtalen
Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er signert av helse
myndighetene ved helse- og omsorgsministeren, mat- og drikkenæringen og
dagligvarehandelen. Avtalen gjelder fra desember 2016 og frem til og med 2021.

AVTALEN OMFATTER SEKS INNSATSOMRÅDER

1.
3.
5.

Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler
og reduksjon av saltinntaket i befolkningen
gjennom saltpartnerskapet. Partene har som
mål at saltinntaket i befolkningen er redusert
til 8 gram per dag innen 2021. Målet er
7gram per dag innen 2025.

Reduksjon av mettet fett i næringsmidler
og reduksjon av inntaket av mettet fett i
befolkningen. Partene har som mål at
inntaket av mettet fett er redusert til 13
energiprosent innen 2018, målt ved matfor
syningsstatistikk og forbruksundersøkelser.
Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra
til bevissthet rundt helse og kosthold.

2.
4.
6.

Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler
og reduksjon av befolkningens inntak av
tilsatt sukker. Partene har som mål at
befolkningens inntak av tilsatt sukker er
redusert med minst 12,5 prosent innen 2021.

Øke befolkningens inntak av frukt og bær,
grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat
i tråd med regjeringens Handlingsplan for
bedre kosthold (2017-2021). Det langsiktige
målet er at befolkningen har et inntak av
disse matvarene på nivå med kostrådene.

Monitorering av måloppnåelse.

Innen 1. juli 2019 skal det foretas en grundig vurdering av status for alle innsatsområdene som er omfattet av avtalen.

24

HELSE OG KOSTHOLD

Gjør hverdagsprodukter
sunnere
Det er når hverdagsproduktene blir
sunnere at det virkelig hjelper på
folkehelsa. Q-Meieriene og TINE sparer
forbrukerne for flere hundre tonn med
sukker og fett hvert år.
– Vi skal ta sukkerkampen, sier Annette Waage Jung i
Q-Meieriene. – Ikke alle leter aktivt etter det som er
magert, fastslår Kirsti Wettre Brønner i TINE. De to store
meieriselskapene konkurrerer hardt om kundene, men på
ett område trekker de i samme retning: De vil hjelpe
kundene å spise og drikke sunnere. Selv de kundene som
ikke går i butikkene og leter etter lettprodukter.

100 TONN SUKKER
Annette Waage Jung er produktutviklingssjef i Kavli og
Q-Meieriene. – Vi var tidlig ute med å begynne å redusere
sukkeret, sier hun. Målet i år er å spare folk for 100 tonn.
– Spesielt i yoghurt er sukkeret dessverre en barriere for
forbrukerne. De tror det er mye sukker i yoghurt. Realiteten
er at yoghurt er sunt. Alle melkeprodukter inneholder
næringsstoffer som er kjempeviktige i kostholdet. Derfor
er det viktig å senke sukkerbarrieren og få nivået så langt
ned som mulig.

Annette Waage Jung er produktutviklingssjef i Kavli og
Q-Meieriene. – Vi var tidlig ute med å begynne å redusere
sukkeret, sier hun. Målet i år er å spare folk for 100 tonn.
Foto: Georg Mathisen

I fjor skrev de første medlemsbedriftene i NHO Mat og
Drikke avtale med helseminister Bent Høie om å legge til
rette for et bedre kosthold i befolkningen. Men lenge før
den tid arbeidet mat- og drikkeprodusentene intensivt for
å gjøre produktene sine sunnere.

FOR FORBRUKERE FLEST
– For vår del handler det om forbrukerne våre og å gi dem
sunnest mulig produkter. Vi vil sikre at de fortsatt kan få
alle de gode næringsstoffene som melken gir, men ta vekk
det som helsemessig ikke er like nødvendig. Vi lytter til
forbrukerne. Dette er de opptatt av å få redusert, og da har
vi agert på det, sier Annette Waage Jung og trekker frem
store poser med yoghurt med 30 prosent mindre sukker
enn de gamle begrene.

Posene er det forbrukerne selv som har skapt. Q-Meieriene
bruker ideer fra kundene aktivt i produktutviklingen.
Mange av dem er veldig opptatt av mindre sukker.
– Så er det utrolig viktig å redusere tilsatt sukker uten at
det går ut over smaken. Det skal smake like godt, og
smakstestene våre viser at det har vi klart, sier hun.

LITT ETTER LITT
Jung forklarer hvordan sukkerinnholdet i et produkt må
reduseres litt etter litt. Går det for fort, så takker forbrukerne
nei og bytter det ut med noe annet.
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– Men jo mer vi jobber med sukkerreduksjon, jo mer flytter
preferansene til forbrukerne seg. Går du lenger tilbake i
tid, var vi vant til ganske søte yoghurter. Hadde du plukket
dem frem igjen i dag og servert dem, tror jeg de fleste ville
reagert på hvor søtt de smakte, sier hun.
Derfor reduserer Q-Meieriene også søtstoffinnholdet litt
etter litt i de produktene som inneholder søtstoff i stedet
for sukker. Hadde de ikke gjort det, ville lysten på søt
smak holdt seg og det ville blitt vanskeligere å få folk til å
velge produkter med mindre sukker.
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EN MILLION KILO
Og når vi snakker om tall: En million kilo sukker er også
fjernet. I september feiret TINE det runde tallet. Sukkerjobben begynte på slutten av nittitallet.
– Mange ville bli overrasket om de fikk smake frukt
yoghurten vi laget da og sammenlignet med den du får
kjøpt i butikken i dag, sier ernæringssjefen.
I Biola, iskaffe og iste er sukkerinnholdet redusert med
25–30 prosent. Barneyoghurtserien Sprett har gått fra ti til
mellom to og fire gram sukker siden starten.

MAGER PRIS
Q-Meieriene har også fått pris for fettkutt i år. Drømmelett
smaker som lettrømme, men inneholder så lite fett at det
ikke er lov å kalle den rømme. Den fikk Kiwi-kjedens aller
første sunnhetspris.

– Særlig når det gjelder hverdagsmaten, som vi fremmer
som en viktig del av kostholdet, har vi som produsenter et
ansvar for å sikre et fornuftig forhold mellom næringsstoffer
og hvor mye sukker som er tilsatt, sier Kirsti Wettre Brønner.

– Og alle Skyr-produktene våre er fettfrie, samtidig som de
inneholder mye protein og lite eller ikke noe tilsatt sukker,
sier Annette Waage Jung, som også er stolt av noe så
usunt-klingende som sjokolademelk: – UltiMoo inneholder 30 prosent mindre tilsatt sukker. Likevel har den
vunnet to smakstester de siste månedene. Det er spesielt
unge gutter som drikker mye sjokolademelk, og de er
opptatt av smak, fastslår hun.

500 TONN METTET FETT
Kirsti Wettre Brønner, som er leder for ernæring i TINE,
peker på hvordan forbrukerne har muligheten til å ta de
gode valgene og kjøpe lette varianter av for eksempel fløte,
rømme og ost.
– Men ikke alle leter aktivt etter det som er magert. Det er
ved å gjøre små endringer i produkter som allerede har
fast plass i handlekurven, at vi når alle, fastslår hun. De
siste par–tre årene har TINE tatt ut litt av fettet i flere store
produkter. Brønner nevner lettmelk, kefir og Cultura,
iskaffe, smaksatte melkedrikker, Kesam og nå sist de store
brunostvariantene.
– Med store omsetningsvolum blir mange bekker små fort
til mange tonn, sier hun. Bare disse produktene sørget for
å fjerne godt over 500 tonn mettet fett fra kostholdet i fjor.

Særlig for hverdagsmaten har produsentene et ansvar for å
sikre sunnere produkter, konstaterer Kirsti Wettre Brønner.
Foto: TINE
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Grønnere fremtid

BÆREKRAFT

ER AVGJØRENDE
FOR MAT-, DRIKKEOG BIONÆRINGENS

LANGSIKTIGE

KONKURRANSEEVNE

Foto: Pexels
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Medlemsbedriftene i NHO Mat
og Drikke spiller en viktig rolle
i å sikre bærekraften i matkjeden,
og ønsker å støtte en bærekraftig
praksis for å beskytte og fremme
naturressurser.
Verdikjeden for mat og drikke
er en av de få komplette verdi
kjedene i Norge, fra råvare og
frem til forbruker. Næringen må
tenke klimafotavtrykk og ressurs
effektivitet i alle deler av verdikjeden, i alt fra råvare, energi
forbruk, prosessutslipp, emballasje
og distribusjon, til avfallssortering
og reduksjon av matsvinnet
hjemme hos forbruker.
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BÆREKRAFT I ARENDAL

muligheter med utgangspunkt i norske fortrinn og
innenfor bærekraftige rammer. Hvordan myndighetene
og politikere kan legge til rette for en bærekraftig og
konkurransedyktig mat- og drikkenæring var også tema
for den politiske debatten, med deltakelse fra blant andre
landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Mat- og drikkenæringen er den største landbaserte
industrien i Norge. Det gir et stort ansvar for å sikre en
bærekraftig utvikling, samtidig som verdiskaping og
utvikling av optimale råvarer til industri og forbrukere
fortsetter. Dette var tema da NHO Mat og Drikke, sammen
med Matmerk og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider
forbund, arrangerte debatt under Arendalsuka i 2017.

REDUKSJON AV KLIMAGASSUTSLIPP

Under arrangementet ble det lagt frem mange gode
eksempler på hvordan bedriftene gjennom nytenkning og
innovasjon, skaper konkurransekraft og nye forretnings

Norge skal redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig
sektor med 40 prosent innen 2030. Dette fremgikk av
stortingsmeldingen om klimapolitikk som ble lagt frem
i juni 2017. NHO Mat og Drikke mener det er positivt at

50
PROSENT

Myndighetene og den norske
matbransjen er enige om å redusere
matsvinnet i Norge med 50 prosent
innen 2030.

Foto: NHO Mat og Drikke

23.
JUNI

Fredag 23. juni signerte fem departementer
og 16 organisasjoner fra matbransjen en
historisk samarbeidsavtale om reduksjon
av matsvinnet i Norge.
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regjeringen klargjør rammer og retning for klimapolitikken,
men usikkerhet om innretning og virkemidler skaper
mindre forutsigbare vilkår for mat- og drikkeindustrien.
NHO Mat og Drikke har videre pekt på at det trengs mer
kunnskap om sammenhenger, effekten av ulike tiltak,
kostnader og potensial, om vi skal lykkes med å redusere
utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale
forpliktelser. Det er viktig at ordningene utformes slik at
bedrifter i næringen kan konkurrere på like vilkår med
konkurrenter i utlandet. For matforedlingsbedriftene som
benytter norske råvarer, må klimatiltakene i jordbruket
også ivareta hensynet til fremtidig vekstkraft i mat- og
drikkenæringen.

MÅL OM BRUK AV SERTIFISERT PALMEOLJE NÅDD
Bruken av palmeolje i matindustrien er redusert, den oljen
som brukes er sertifisert og stadig mer av den er sporbar.
Det fremgår av rapporter Det norske initiativet for
bærekraftig palmeolje (NISPO) har utarbeidet de siste
årene. Flere av virksomhetene som deltar i initiativet har
også nådd målet de satte for 2018: Å fase ut bruken av
palmeolje, eller gå over til kun å benytte segregert eller
sporbar og bærekraftig produsert palmeolje. Rapportene
viser også at bedriftenes krav og etterspørsel etter
sertifisert og bærekraftig produsert palmeolje, har bidratt
til at bærekraftig råvareproduksjon blir alminnelig
bransjepraksis.
Arbeidet med interessentdialog, forbedringsarbeid i
leverandørkjeden og reduksjon i bruken av palmeolje har
gitt resultater og vil fortsette. Samtidig har bedrifter som
har hatt økonomisk og produktmessig anledning til det,
fjernet palmeoljen fra en rekke produkter. Likevel er det et
stykke frem til at all produksjon av palmeolje skjer
bærekraftig. NHO Mat og Drikke vil derfor fortsette
arbeidet om tiltak som kan stoppe avskogingen.

BRANSJEAVTALE OM Å REDUSERE MATSVINN
I juni 2017 signerte myndighetene og matbransjen en
avtale om å redusere matsvinn. Avtalen erstattet intensjons
avtalen fra 2015. Avtalepartene skal samarbeide om å
fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom
forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden,
og dermed bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene knyttet til matproduksjon og konsum i Norge.
Målene for arbeidet er i tråd med FNs bærekraftsmål om
en reduksjon av matsvinn i Norge med 50 % innen 2030.
Ved utgangen av 2017 hadde 37 aktører sluttet seg til
avtalen.

VIL HALVERE MATSVINNET
INNEN 2030

Myndighetene og en samlet mat
bransje har inngått en historisk samar
beidsavtale om matsvinn. Målet med
avtalen er å halvere matsvinnet i
Norge innen 2030, i tråd med FNs
bærekraftmål. Avtalen, som er unik
i verdenssammenheng, har allerede
vekket oppmerksomhet og interesse
i Europa.

12 PROSENT REDUKSJON

Det totale matsvinnet i Norge er
redusert med 12 prosent i perioden
2010-2015. Tall fra siste kartlegging
viser at matsvinnet er ytterligere på
vei ned med 4 prosent fra 2015 til
2016. Matbransjen er godt i rute med
å nå målet i avtalen om å halvere
matsvinnet i Norge innen 2030.
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Tjener bedre på å tenke
på miljøet

Orkla-sjef, Peter A. Ruzicka.

Foto: Georg Mathisen

Det viktigste er å ta vare på mennesker, dyr og miljø. Men bærekraft er god butikk,
også: Det lønner seg å spare energi og kaste mindre mat, konstaterer Orkla-sjef
Peter A. Ruzicka.
Forbrukerne blir mer og mer opptatt av bærekraft når de
handler. – Spesielt unge konsumenter er opptatt av at
bedriftene de kjøper produktene av, opptrer på en
forsvarlig måte. At de ikke skader mennesker og dyr, sier
Ruzicka.

NØDVENDIG FOR ALLE
Konsernsjefen i Orkla ser ikke på bærekraft som noe han
skal bruke for å ta markedsandeler fra konkurrentene.
– Det er ikke en suksessfaktor i seg selv. Bærekraft er en
hygienefaktor som alle må ha på plass, sier han.
Derimot er det penger i å arbeide bærekraftig. – Når vi
sparer energi, reduserer matavfallet og gjør emballasjen

bedre, så er det i seg selv god økonomi, fastslår Ruzicka.
– Den tredje og viktigste grunnen til at vi legger så stor
vekt på bærekraft, er at vi har et ansvar for å ta vare på miljøet og drive på en slik måte at vi ikke skader mennesker,
dyr og miljø. Vi ser også masse eksempler på at det er en
forutsetning for at forbrukerne i det hele tatt skal velge
oss, sier han.

FAKTA, IKKE SYNSING
Peter A. Ruzicka karakteriserer klimaendringene som den
største utfordringen de neste 100 årene. – Vi som en stor
aktør har et ansvar for å bidra maksimalt til å nå tograders
målet, sier han.
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Her er han opptatt av tiltak som bygger på forskning, ikke
på synsing. De tingene som gjøres, skal være de som
virkelig har positiv effekt. Emballasje er et eksempel der
virkeligheten ikke stemmer helt overens med det som
mange tror. Orkla er opptatt av å kutte emballasjemengden og ta i bruk resirkulerte materialer. Men
samtidig trengs det nok emballasje til at innholdet ikke
blir ødelagt. Den negative klimapåvirkningen fra matavfall er langt større enn påvirkningen fra emballasjen.
Ruzicka trekker frem den ferske rengjøringsserien Klar:
– Den er 100 prosent veganbasert med minimalt av
kjemikalier. Den er konsentrert, slik at det trengs mindre
emballasje, og emballasjen er av resirkulert plast. I
fabrikken bruker vi fornybar energi, produktene er
skånsomme for miljøet og brytes raskt ned og de er
svanemerkede, ramser han opp.

Grunnen er at tomatene tørkes tett ved der de dyrkes slik
at det ikke er nødvendig å frakte store mengder vann. Når
det selges seks millioner suppeposer, betyr det 600 tonn
mindre CO2-utslipp enn om alle skulle laget den samme
tomatsuppen hjemme.

MILJØSNILLE FABRIKKER

Peter A. Ruzicka trekker frem Pierre Robert som eksempel:
– Vi har gjort mye med merinoull. Merinosau blir mange
steder utsatt for et smertefullt inngrep, såkalt mulesing. Vi
har stilt klare krav til produsentene våre om at vi ikke
aksepterer dette. Så blir produktene nødvendigvis litt
dyrere. Vi mener det er riktig for å sørge for bedre dyrevelferd, men også rent kommersielt, sier han.

Også når det dreier seg om hva som er sunt og usunt, viser
han til fakta og forskning.
– Det blir ofte fremstilt slik at den maten som er laget i
fabrikk, er mindreverdig og inneholder alt mulig av farlige
stoffer. Det er faktisk det motsatte som er tilfellet. Vi
bruker nøye utplukkede råvarer og resepter som er så
sunne som mulig, men samtidig gir best mulig smak.
Seks millioner tomatsuppeposer hvert år betyr 600 tonn
mindre CO2-utslipp enn om alle skulle laget tomatsuppe
fra grunnen hjemme. Toro posesuppe inneholder akkurat
de samme næringsstoffene som den du lager hjemme,
men den fører til 80 prosent lavere klimagassutslipp.

6

MILLIONER
6 millioner tomatsuppeposer betyr 600

tonn mindre CO2-utslipp enn om alle
skulle laget tomatsuppe fra grunnen av.

Palmeolje er et annet eksempel. Orkla brukte for eksempel
ti millioner kroner til forskning og utvikling på Nugatti.
Den skulle smake like godt og ha den samme konsistensen
med mer miljøvennlige oljer.

FØLGER LEVERANDØRENE
En viktig del av bærekraftjobben i Orkla er å følge opp
leverandørene. Orkla har over 20 000 leverandører. Mange
av dem holder til i land der ikke like mange er opptatt av
miljø og bærekraft.

Tilbake til økonomien, altså: – Hver eneste dag produserer
vi i Orkla 8,5 millioner forbrukerenheter. Hvis vi gjør alle
de 8,5 millioner enhetene litt bedre, litt sunnere og litt
mer miljøvennlige, har det stor påvirkning. Men hvis vi
virkelig skal lykkes med miljøutfordringene og klare å nå
målet om maksimalt to grader temperaturøkning, så må
det være økonomi i det.

ORKLAS BÆREKRAFTSLØFTE:

«Gjøre det enklere
å leve sunt»
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POLITISKE RAMMEVILKÅR

Krevende avgiftssjokk
2017 endte med et svært utfordrende vedtak i Stortinget om å heve særavgiftene på
sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke med henholdsvis 83 og 42 prosent.

Stortinget vedtok i 2017 å øke avgiftene på sjokolade- og
sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer med nesten to
milliarder kroner. Bedriftene fikk fem uker på seg til å
gjøre tilpasninger før vedtaket trådte i kraft 1. januar 2018.
Den brå og mangelfullt utredede avgiftsøkningen har ført
til svekket tillit i kostholdssamarbeidet mellom myndigheter og mat- og drikkebransjen. Avgiftsøkningene er i
tillegg en kraftig driver for ytterligere økninger i grensehandelen. Den 13. desember 2017 klaget NHO Mat og
Drikke avgiftsøkningene inn til EFTAs overvåkningsorgan
(ESA) som ulovlig statsstøtte.

MATTILSYN OG REGELVERK
I 2017 har NHO Mat og Drikke særlig engasjert seg i
konsekvensene av Mattilsynets forvaltning av Smilefjesordningen og ulike tilsynsprosjekter, slik som tilsyn med
tilsetningsstoffer og konsern- og kjedetilsyn.

KLAGET PÅ VEDTAK
Stortinget vedtok 12. desember 2017
rekordstore økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie
drikkevarer. Dagen etter klaget NHO Mat og
Drikke vedtaket om avgiftsøkningene inn for
EFTAs overvåkningsorgan ESA. Økningen
som ligger på mellom 42 og 83 prosent får
dramatiske konsekvenser for flere bedrifter,
og gir negative ringvirkninger for hele
mat- og drikkenæringen.

Mattilsynet må i utøvelsen av sin myndighet ta hensyn til
omdømmet og konkurransekraften til norsk mat- og
drikkenæring. NHO Mat og Drikke mener at Mattilsynet
må avvente å dele ut strekmunn eller andre korrektive
tiltak, dersom det er berettiget tvil om tolkningen av
regelverket. Av samme grunn har NHO Mat og Drikke
avgitt høringsinnspill om at Mattilsynet ikke bør ha
adgang til å gi overtredelsesgebyr etter matloven.

MATSVINNAVTALE
I juni 2017 signerte myndighetene og matbransjen en
avtale om å redusere matsvinn. Avtalepartene skal samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff
gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele
matkjeden, og dermed bidra til å redusere de miljømessige
konsekvensene knyttet til matproduksjon og konsum i
Norge. Målene for arbeidet er i tråd med FNs bærekraftsmål om en reduksjon av matsvinn i Norge med 50 % innen
2030. Ved utgangen av 2017 hadde 37 aktører sluttet seg til
avtalen.
		

MATINDUSTRIEN 4.0 – VELLYKKET FORPROSJEKT
I samarbeid med NNN og Sjømat Norge gjennomførte
NHO Mat og Drikke et forprosjekt med formål å kartlegge
bransjenes kompetansebehov med utgangspunkt i

Torsdag 14. desember 2017 var administrerende direktør i
NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i Brussel sammen
med Bjørnar Alterskjær fra Kluge Advokatfirma for å levere inn
klage til ESA på avgiftsøkningene.
Foto: NHO Mat og Drikke

ÅRSRAPPORT 2017 | NHO MAT OG DRIKKE

teknologiskiftet. Både grønn og blå sektor deltok for å
sette ord på de utfordringene og mulighetene som er
knyttet til Industri 4.0. Forprosjektet ble gjennomført som
en konferanse, med ledere og tillitsvalgte fra 17 bedrifter.
Tilbakemeldingene fra konferansen utgjør et grunnlag for
å gå videre og utrede formål og innhold i et hovedprosjekt
som kan svare på bransjens nye kompetansebehov.

JORDBRUKSOPPGJØRET 2017
I NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret er
alltid konkurranseevne prioritert. Industrien trenger nok
råvarer til riktig kvalitet og konkurransedyktige priser.
I statens tilbud lå det inne en fjerning av prisnedskriving
til potetsprit, med en forutsetning om at den økte kostnaden
kunne tas ut i markedet. I samarbeid med medlemsbedriftene Hoff SA og Arcus ASA tilbakeviste NHO Mat og
Drikke dette, og resultatet ble at prisnedskrivingen ble
stående.

NORGESMESTERSKAP FOR SKOLEELEVER I
TEKNOLOGI- OG MATFAGENE.
Skolemesterskap er en fin måte å vise frem yrkesfagene.
I 2017 ble det første nasjonale skolemesterskapet i yrkesfag
gjennomført. NM i Matfag ble gjennomført på Strinda
videregående skole i Trondheim og på Lillehammer
videregående skole. Konkurransene ble gjennomført i regi
av World Skills Norge, hvor NHO Mat og Drikke er medlem.
NHO Mat og Drikke samarbeidet med Kjøtt- og fjørfe
bransjens landsforbund om skolemesterskap i medister
kaker i årets NM i Kjøttprodukter. Det var rekordhøy
påmelding fra skolene med matfag, og Nannestad
videregående skole vant årets konkurranse.

Y2020 - SATSNING PÅ FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN
NHO Mat og Drikke er aktiv eier og deltaker i det felles
utdanningspolitiske prosjektet Y2020. Formålet med
prosjektet er å samordne krefter og få større politisk
gjennomslag for vår politikk. Arbeidet i prosjektet har
resultert i en rekke gjennomslag i 2017, for eksempel; langt
større besluttende myndighet i de Faglige rådene, og
avgjørende myndighet i alt som gjelder opplæring i bedrift,
en sømløs overgang mellom ungdoms- og voksenretten i
fagutdanningen som unngår at ungdom mellom 21 og 24 år
havner mellom to rettigheter, vedtak om et praktisk
håndverksfag i grunnskolen og en mer praktisk grunnutdanning. En gjennomgang av opplæringskontorenes
fremtidige rolle, størrelse og økonomi har bunnet ut i et
politikkdokument som ved slutten av 2017 lå klar til
forankring i NHOs styre og i NHO-fellesskapet.
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Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas
Brubakk, delte ut prisen til vinnerne av skolemesterskapet
under NM i kjøttprodukter.
Foto: John T. Pedersen/Kjøttbransjen
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TARIFF- OG ARBEIDSGIVERSERVICE

Garantilønn endte i mekling
I tariffoppgjøret 2017 førte garantilønnsbestemmelsen nok en gang til at mange
bedrifter hadde fylt rammen for lønnsvekst før lokale forhandlinger hadde startet.

Tariffoppgjøret 2017 var et såkalt mellomoppgjør. Det vil
si at det ikke ble gjennomført forhandlinger og revisjon
av hver enkelt tariffavtale. Mellomoppgjørsforhandlingene
foregår sentralt mellom representanter fra NHO, NHO Mat
og Drikke og LO. Tema for forhandlingene er kun øko
nomiske reguleringer, og resultatet gjøres gjeldende for
samtlige tariffavtaler mellom de partene som forhandler.

ÅRSLØNNSVEKSTEN, som kommer til uttrykk gjennom
rammen for oppgjøret, ble i 2017 av partene definert til å
gi en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Det første elementet i
rammen er lønnsoverhenget fra året før, og inn i 2017-oppgjøret ble dette beregnet til å utgjøre 1,1 prosent. Neste
element i rammen er de sentrale tarifftilleggene som NHO
og LO ble enige om. Disse var i 2017 på hhv. kr 0,50 og
ytterligere kr 1,50 pr time for de såkalte lavlønnsområdene.
Tarifftilleggene ble beregnet til 0,3 prosent. Lavlønnstillegget ble gitt til bedrifter som er omfattet av overenskomster
som ligger under 90 prosent av industrigjennomsnittet.
Glidningen, altså resultatet av de lokale forhandlingene,
ble i 2017 anslått til å utgjøre 1,0 prosent av rammen.
I samtlige tariffavtaler NHO Mat og Drikke har med Norsk
Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har vi en
GARANTILØNNSBESTEMMELSE, altså en bestemmelse
om automatisk regulering av minstelønnssatsene. Denne

176,70
KRONER PER TIME

sier at minstelønnen skal utgjøre 85 prosent av gjennomsnittet i mat- og drikkeindustrien. I år økte satsen med
3,60 kroner per time fra 173,10 kroner til kr 176,70 kroner.
For mange bedrifter medfører dette at det ikke er ytterligere
rom for lokale tillegg da rammen fylles gjennom de
kostnadene garantitillegget medfører. Dette gjelder kun
NNN-avtalene, og ikke avtalene med Fellesforbundet,
Fagforbundet, Den Norske Veterinærforening(DNV),
Norske Meierifolks Landsforening(NML) eller andre
fagforeninger vi har avtaler med.
Å få på plass en endring eller fjerning av bestemmelsen
om garantilønn er svært høyt prioritert hos medlemsbedriftene og NHO Mat og Drikke. Det går også klart frem av
NHOs forhandlingsfullmakt at å ta inn eller forsterke
eksisterende garantibestemmelser ikke skal forekomme.
NHO Mat og Drikke og NNN har i 2017 satt ned et UTVALG
som sammen med Forskningsstiftelsen Fafo jobber med
kartlegging av konsekvensene av garantilønnsbestemmelsen.
Det har i inneværende tariffperiode også blitt nedsatt flere
utvalg som går gjennom alle tariffavtaler NHO Mat og
Drikke er part i, med tanke på mulig harmonisering,
forenkling og eventuelt sammenslåing av avtalene. Dette
er i tråd med de målsettinger NHO Mat og Drikke har for
sitt tariffarbeid.

Konsekvensen av garantilønns
bestemmelsen ble i 2017 en
heving av minstelønnen med
3,60 kroner til 176,70 kroner
per time.

2,4

PROSENT

Rammen ble etter
tariffoppgjøret definert
av partene til å medføre
en årslønnsvekst på
2,4 prosent.
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Etterspurt arbeidsgiverservice
Etterspørselen etter NHO Mat og Drikkes arbeidsgiverservice er stadig økende,
og i 2017 har våre advokater bistått medlemsbedriftene i mer enn 1500 saker.

NHO Mat og Drikke-advokatene er spesialister på
arbeidsrett og HMS og kjenner godt til de daglige utfordringene bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen står
overfor. Våre advokater har lang erfaring med å gi nyttige
og praktiske råd og bistå medlemmene i rollen som
arbeidsgiver.
Du når våre advokater gjennom vår advokattelefon eller
advokatmail. Som en del av vår arbeidsgiverservice tilbyr
vi bedriftsbesøk og deltar i forhandlingsmøter ute på
arbeidsplassen. Vi driver også opplæring av ledere med
personalansvar både gjennom kursvirksomhet, nyhetsbrev og som forfattere av artikler i flere medlemsblader.
NHO Mat og Drikkes advokater utvikler og oppdaterer
også prosessbeskrivelser, maler og digitale håndbøker på
NHO-fellesskapets digitale oppslagsverk Arbinn.no.
NHO-fellesskapet er høringsinstans når arbeidslivets
lover og regler foreslås endret. I arbeidet med arbeidslivspolitikken fremmer NHO Mat og Drikke medlemmenes
interesser i tråd med innspill fra Arbeidsgiverpolitisk
utvalg i NHO Mat og Drikke. I 2017 har mye av arbeidet
vært knyttet til forholdet fast ansettelse og innleie,
arbeidstid og arbeidslivskriminalitet.

HMS
NHO Mat og Drikke jobber for økt nærvær og et sikkert
arbeidsmiljø i mat-, drikke- og bionæringen. For å lykkes
med det arbeider vi sammen med ulike aktører på
området. I alt 113 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke

SYKEFRAVÆRSSTATESTIKK
Gjennomsnitt pr. år.

4

2

Legemeldt sykefravær i prosent

6

Våre advokater deltar i ulike prosesser som skal bidra til å
sikre et godt arbeidsmiljø og skape gode arbeidsplasser i
medlemsbedriftene. Sammen med bransjene har vi hatt
flere møter med Arbeidstilsynet om deres satsningsområder,
og i 2017 utviklet NHO Mat og Drikke et e-læringskurs for
verneombud, AMU og arbeidsgivere i baker- og konditorbransjen som ble lansert i mars 2018.

KURS OG KONFERANSER
Vi tilbyr kurs og konferanser innen en rekke tema, og våre
advokater er etterspurte foredragsholdere. Stadig flere
virksomheter ønsker å arrangere egne interne kurs for
ledere i virksomheten. På forespørsel utvikler NHO Mat
og Drikke egne lederkurs for virksomheter, og hvor det
gjennomgås bedriftseksempler som gir rom for erfaringsutveksling. NHO Mat og Drikke advokatene tilbyr også
etablering av ambulerende advokatkontor og holder
aktuelle innlegg på flere bransjesamlinger.

NY SYKEFRAVÆRSTATISITKK PÅ NHOMD.NO
NHO Mat og Drikke har utarbeidet en ny oversikt over
sykefraværet på våre nettsider nhomd.no. Gjennom
interaktive grafer får du oversikt over årlig og kvartalsvis
utvikling i sykefraværet for hele NHO-området, og den
enkelte bransje.

Kjøtt og kjøttproduksjon
Kjøtt og kjøttproduksjon
Produksjon av fôrvarer
Produksjon av fôrvarer
Produksjon av meierivarer og iskrem
Produksjon av meierivarer og iskrem
Baker- og konditorvirksomhet
Baker- og konditorvirksomhet
Matproduksjon eksl. bakere
Matproduksjon eksl. bakere
Drikkevareproduksjon
Drikkevareproduksjon
Skogbruk
Skogbruk

8

8

Legemeldt sykefravær i prosent

Denne grafen viser utviklingen i
det legemeldte sykefraværet i
prosent fra 2012. Visningen er
fordelt på bransjer innenfor
mat- drikke- og bionæringen.

har tegnet en rekrutteringsavtale med «Ringer i Vannet»
og flere har ansatt arbeidstakere som har vært midlertidig
ute av arbeidslivet.

6

4

2
2012

2012
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
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BRANSJEFORENINGENE

Bransjeforeningene
NHO Mat og Drikke organiserer en stor bredde av bedrifter og bransjer innen
mat-, drikke,- og bionæringen. Noen av disse er organisert gjennom egne
bransjeorganisasjoner. Disse foreningene ivaretar medlemsbedriftenes særskilte
bransjepolitiske interesser.

FØLGENDE BRANSJEORGANISASJONER ER TILSLUTTET NHO MAT OG DRIKKE:

BAKER OG KONDITORBRANSJENS
LANDSFORENING (BKLF)

BRYGGERI- OG
DRIKKEVAREFORENINGEN (BROD)

Baker og Konditorbransjens Landsforening er en
bransjeforening med ca. 150 medlemsbedrifter.
Medlemmene representerer ca. 200 produksjonssteder og nærmere 70 prosent av de ansatte
som jobber i bransjen. BKLF eier 37,5 prosent av
Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK).
BKLF jobber med å heve bransjen gjennom å
bygge omdømme, påvirke rammebetingelsene
og sørge for god faglig utvikling og godt samarbeid for bakere og konditorer.

Bryggeri- og Drikkevareforeningens (BROD)
formål er å ivareta medlemmenes felles interesser
overfor myndigheter, forbrukere, kunder,
nasjonale og internasjonale institusjoner/
organisasjoner og samfunnet forøvrig. Foreningen
har ca.120 medlemmer, hvorav størsteparten er
gårds- og småskalabryggerier. BROD har klart
det få andre land har fått til, nemlig å samle
nesten alt som rører seg av øl-, brus- og vannprodusenter under ett tak. BROD jobber aktivt
med norsk mat- og drikkekultur på flere nivåer;
blant annet gjennom direkte engasjement i
festivaler og messer som Matstreif, Grüne
Woche og SMAK, og egne arrangementer.
Underlagt foreningens administrasjon er også
BRODs Servicekontor A/S og Rentpack AS,
som håndterer alle gjenbruksflasker i Norge.

BKLF har ansvaret for nettstedet 
www.bakerkonditor.no, bransjebladet
Baker og Konditor og det norske Baker og
Konditorlandslaget.

www.bakerkonditor.no

www.drikkeglede.no
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NORKORN
Norkorn er en forening for bygdemøller.
Formålet er å ivareta medlemmenes bransje
politiske interesser knyttet til produksjon
og omsetning av korn og kraftfôr.
Målet er å arbeide for å bevare og utvikle en
sterk bygdemøllenæring i Norge, gjennom
dialog med politikere, myndigheter og andre
organisasjoner, informasjon og opplæring av
medlemmene, og gjennom profilering av
bygdemøllene som lokale kvalitetsbedrifter.

NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS
FORENING (NSF)
Norske Sjokoladefabrikkers Forening (NSF)
representerer sjokolade- og sukkervareprodusentene i Norge. NSF jobber for å sikre bære
kraftig produksjon av råvarer. Den særnorske
sjokolade- og sukkervareavgiften er konkurranse
vridende, og NSF vil ha denne fjernet.

www.sjokoladeforeningen.no

www.nhomd.no/norkorn

SKOGBRUKETS LANDSFORENING (SL)
Skogbrukets Landsforening (SL) har som formål
å ivareta medlemmenes interesser som arbeids
givere gjennom NHO Mat og Drikke. Foreningen
skal virke for gode og varige forhold mellom
medlemsbedriftene, bidra til medlemmenes
kompetanseutvikling, rekruttering, økonomiske
og faglige spørsmål og være et forum for
drøfting av spørsmål av felles interesser.
Medlemmene omfatter private og offentlige
skogeiere, skogeierforeninger, planteskoler og
skogsentreprenører. SL representerer dermed
bredden i norsk skogbruk.

www.nhomd.no/sl

VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES
FORENING (VBF)
Vin- og Brennevinsleverandørenes Forening
(VBF) organiserer norske produsenter og
importører av vin og brennevin. VBFs medlemsbedrifter representerer 75–80 prosent av det
registrerte alkoholvolumet i Norge. VBF-medlemmer er alt fra norske gårdsprodusenter som
lager sider og eplebrennevin av egne epler, til
storaktører som både produserer, importerer og
eksporterer alkohol. Foreningens målsetting er å
arbeide for at en størst mulig del av det totale
alkoholkonsumet skal skje i lovlige, ansvarlige og
kontrollerte former. VBF støtter vinmonopol
ordningen fordi Vinmonopolet er verdens beste
vin- og brennevinsutsalg. Forbrukerne får både
utvalg, kvalitet og service samtidig med at
Vinmonopolet er seg bevisst samfunnsansvaret
når det gjelder alkoholsalg.

www.vbf.no

37

38

STYRET

Dette er styret i NHO Mat og Drikke
STYRELEDER

ERIK VOLDEN
KONSERNSJEF
Kavli Holding AS

NESTLEDER

EGIL OLSVIK
DIREKTØR
Nortura SA

STYREMEDLEMMER

HARALD LIE
STYRELEDER
Norske Landbrukstenester

KNUT G. HEJE
KONSERNSJEF
Agra Industrier AS

OLA BEKKEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Felleskjøpet Rogaland Agder SA

HÅKON MAGELI
KONSERNDIREKTØR
Orkla ASA

OLAV VEUM
STYRELEDER
Norges Skogeierforbund

LARS A. MIDTGAARD
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Hansa Borg Bryggerier AS
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HANNE REFSHOLT
KONSERNSJEF
Tine SA

TRINE LERUM HJELLHAUG
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Lerum AS

TERJE WESTER
KONSERNSJEF
Fatland AS

ADM. DIREKTØR

AXEL BRUN
DAGLIG LEDER
H A Brun AS

KATRINE RØED MEBERG
GENERALSEKRETÆR
Norsk Gartnerforbund

PETTER HAAS BRUBAKK
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
NHO Mat og Drikke

VARAMEDLEMMER

FRODE TOVEN
INNKJØPSSJEF
Norgesfôr AS

BJØRN GJETHAMMER
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Norgesmøllene AS

STEIN RØMMERUD
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Coca-Cola European Partners Norge AS

ASTRID LIER RØMULD
DAGLIG LEDER
Askim Frukt- & Bærpresseri AS

ERLEND STEFANSSON
KONSERNDIREKTØR
Arcus ASA

LARS TRETTETEIG
CEO
Scandza AS

Foto: Moment studio, TINE, Hans Fredrik Asbjørnsen
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KOMMUNIKASJON OG MARKED

Kommunikasjon og marked
Jo flere medlemsbedrifter, jo sterkere gjennomslagskraft har NHO Mat og Drikke.
Som medlem i NHO Mat og Drikke er bedriften en del av Norges største næringsog arbeidsgiverorganisasjon, NHO. Vi får stadig flere nye medlemmer, og det styrker
vår gjennomslagskraft i politiske saker. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i
forhandlinger og attraktive medlemstjenester ønsker vi å bidra til lønnsomhet og
vekst i din bedrift.

FLERE OG

FORNØYDE
MEDLEMMER

Foto: iStock/Porta

STYRKET SATSING PÅ MARKED OG VERVING
Fra 1. januar 2018 ble kommunikasjon- og markeds
avdelingen i NHO Mat og Drikke styrket for bedre å
koordinere markedsaktiviteter og verving. Gjennom
arbeidet med «NHO 2020» har NHO sentralt initiert et
felles løft i markeds- og vervearbeidet i NHO-fellesskapet.

NHO Mat og Drikke har i forlengelsen av dette gjennomført en systematisk kartlegging av potensialet for verving,
og arbeider med en kartlegging av kundereisen i organisa
sjonen fra potensielt medlem – til mangeårig medlem som
opplever stor nytteverdi av medlemskap i NHO Mat og
Drikke. Med mål om flere og fornøyde medlemmer følges
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dette arbeidet opp som en prioritert satsing for 2018,
gjennom systematisering og kvalitetsheving av alle
arbeidsprosesser knyttet til markedsarbeid og medlemskontakt.

MEDLEMSFORDEL RETT I LOMMA
For å gi medlemsbedriftene lettere tilgang til informasjon
om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-fellesskapet
etablert nettjenesten arbinn.no. Her har våre advokater
og eksperter samlet nyttig informasjon og verktøy som
hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar.
Her finner du også oversikt over alle medlemsfordelene til
bedriften. En effektiv chat-løsning gir deg også raske svar
på dine spørsmål. Nytt av året er at du nå kan få Arbinn
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rett i lomma, som en brukervennlig app til din mobiltelefon.
Du laster den enkelt ned fra App Store eller Google Play.

GRÜNDERSATSING I 2018
I løpet av 2018 lanseres det nye konseptet NHO Gründer
– et attraktivt NHO-medlemskap for bedrifter i oppstarts
fasen. Frem til i dag har ikke NHO hatt et målrettet
medlemskonsept for denne gruppen bedrifter. NHO
Gründer vil være et unikt tilbud til gründere og oppstartsbedrifter i deres første og andre driftsår. Gjennom å
skreddersy NHO Gründerkonseptet for mat-, drikke- og
bionæringen, ønsker NHO Mat og Drikke å bidra til at flere
gründere lykkes og øke antallet nyetablerte bedrifter som
er virksomme etter fem år.
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