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4 LEDER

2016 BLE ÅRET FOR STORE OG DRAMATISKE 
 BEGIVENHETER. En av Norges største handelspartnere, 
 Storbritannia, besluttet i en folkeavstemning å melde  
seg ut av EU, og arbeidet med den transatlantiske handels- 
og investeringsavtalen (TTIP) stoppet opp. Utviklingen  
i norsk økonomi forble svak, og usikkerhet ble det mest 
brukte ordet om fremtidsutsiktene.
 
Både i Norge og i resten av Europa utgjør mat- og drikke-
næringen en betydelig del av den samlede verdiskapingen 
og industriproduksjonen, og næringen har vist seg å være 
mindre konjunkturutsatt enn mange andre næringer. 
Norske mat- og drikkeprodusenter har også stort sett vært 
mer optimistiske både om markedssituasjon og markeds-
utsikter, enn hva bedrifter i andre næringer har gitt uttrykk 
for. Det gir et godt utgangspunkt, men må heller ikke bli en 

sovepute. Stillstand var da heller ikke det som preget 
næringen 2016. I de vel 1.500 medlemsbedriftene i NHO 
Mat og Drikke arbeides det både målbevisst og hardt med 
restruktureringer, omstillinger og tilpasninger av virksom-
hetene i den hensikt å øke konkurransekraften og lønn-
somheten i den enkelte bedrift og for næringen som 
helhet.

2016 ble NHO Mat og Drikkes første ordinære driftsår  
etter at foreningen ble etablert året før, og det er særlig  
tre arbeidsområder som har preget dette året:
 
INTENSJONSAVTALEN OM TILRETTELEGGING FOR  
ET SUNNERE KOSTHOLD ble undertegnet av helse- og 
omsorgsministeren og representanter fra mat- og drikke-
næringen og dagligvarehandelen 6. desember 2016. Det 

Optimisme og offensiv satsing

Foto Hans Fredrik Asbjørnsen

OPTIMISME  
OM FREMTIDS
UTSIKTENE!
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gikk et halvt år fra NHO Mat og Drikke tok initiativet  
til det som trolig er det mest omfattende samarbeidet 
mellom bedrifter og myndigheter for bedre folkehelse  
i noe land, til det var en realitet.
 
Nå begynner et viktig arbeid om å nå ambisiøse mål 
som vil bidra til bedre folkehelse, men også til økt 
konkurransekraft for mat- og drikkeprodusenter i 
Norge. Arbeidet begynner ikke på bar bakke. Mange 
bedrifter har gjennom flere år arbeidet systematisk 
med å utvikle kjente og kjære produkter og å tilby 
forbrukerne nye og sunnere produkter. Dette er et 
arbeid som krever langsiktighet og forutsigbarhet. 
 
«MADE IN NORWAY – PÅ JOBB FOR EN GRØNN 
FREMTID» var tittelen på NHOs årskonferanse 2017. 
Taktskiftet i norsk klimapolitikk var ett av de viktigste 
spørsmålene NHO tok opp. Frem mot 2030 skal Norge 
redusere klimagassutslippene med kanskje opp mot  
40 prosent fra den delen av vår økonomi som ikke  
er en del av det europeiske kvotesystemet.

Dette vil berøre alle næringer, alle bedrifter og hver 
enkelt av oss. Mat- og drikkeproduksjon står globalt  
for en betydelig del av klimagassutslippene, så også  
i Norge. Hvordan møter vi disse utfordringene? Og 
viktigere; hvordan kan vi bidra til ny verdiskaping  
ved å være blant dem som best og mest effektivt, møter 
utfordringene mot 2030 og fremover? Dette blir et 
hovedtema for NHO Mat og Drikke i 2017.

SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISA-
SJONENE er godt, og sammen løfter vi mange viktige 
saker for næringen. Samtidig er det avgjørende at vi får 
en lønns- og kostnadsutvikling som styrker, og ikke 
svekker, konkurransekraften til norske mat- og 
drikkeprodusenter.

Lønnsoppgjøret i 2016 ble krevende, men vi kom i mål 
uten konflikter. Med mellomoppgjøret i 2017 videreføres 
ambisjonen om moderate oppgjør som sikrer norsk 
verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. De økonomiske 
pilene peker svakt oppover. Neste år må vi vise at vi 
klarer å styrke konkurransekraften også i litt bedre 
tider enn de vi har hatt de senere årene.

HØYDEPUNKTER 
2016

 > NHO Mat og Drikke foreslo i forbindelse 
med sin årskonferanse 19. mai at myndig-
hetene og mat- og drikkenæringen inngår 
en helhetlig og langsiktig intensjonsavtale 
med mål om bedret folkehelse.

 > Allerede den 6. desember signerte mat-  
og drikkenæringen, dagligvarehandelen 
og myndighetene en intensjonsavtale om 
tilrettelegging for et sunnere kosthold. 

 > Matbransjen og myndighetene kom  
et skritt nærmere en bransjeavtale om 
redusert matsvinn ved at man oppnådde 
enighet om en felles definisjon på hva 
matsvinn er. 

 > NHO Mat og Drikke overleverte, sammen 
med Norges Bondelag og Norsk Land-
brukssamvirke, sine innspill til Ekspertut-
valget for grønn konkurransekraft. 

 > Lønnsoppgjøret ble krevende, med 
garantilønn som hovedtema. Vi kom likevel 
i mål uten konflikter. 

 > Stortinget vedtok å innføre en mer praktisk 
undervisning gjennom hele grunnskolen, 
og å opprette et eget håndverksfag på 
ungdomstrinnet. Et gledelig gjennomslag 
som vil kunne bidra til at flere får erfaring 
med praktiske fag og interesse for å velge 
en yrkesfaglig utdanning.
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Dette er NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke er en  medlemsstyrt 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 ramme-
vilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og interna-
sjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO 

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

Strategiske  
mål mot 2018

 > 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 verdi-
skaping.

ADMINISTRASJONEN

NHO Mat og Drikke har 20 medar beidere 
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

1500
MEDLEMSBEDRIFTER

40 113
ÅRSVERK

70% AV BEDRIFTENE HAR 
UNDER 20 ANSATTE

Medlemmene i NHO Mat og Drikke 
spenner fra fra små enkeltpersons
foretak og hjørne steinsbedrifter i 
lokalsamfunnene til multi nasjonale 
selskaper. Flertallet er likevel små  
og mellomstore bedrifter. 
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535
MATFOREDLINGSBEDRIFTER
Foredling av kjøtt, melk, korn, fisk, frukt 
og grønt, samt produksjon av drikkevarer, 
sjokolade - og sukkervarer og dyrefôr.

147
SKOG- OG BIOTEKNOLOGIBEDRIFTER
Skogeiere, skogeierforeninger, 
 plante skoler og skogsentreprenører, 
  avl- og bioteknologi.

325
TJENESTE- OG 
RÅDGIVNINGSBEDRIFTER
Regnskapskontorer for landbruk og 
matindustri, dyreklinikker, innkjøpslag 
og avløserlag.

68
PRIMÆRPRODUSENTER
Gårdsdrift og pelsdyroppdrett.

Antall medlemsbedrifter per bransje

365
BAKERIER OG KONDITORIER
Håndverksbakere, industri-
bakerier og konditorier.

60
DRIKKEPRODUSENTER
Bryggerier og vin- og brennevins-
leverandører.
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Medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke per fylke

per 29. mars 2017

1. Østfold 94 

2. Akershus 112

3. Oslo 137

4. Hedmark 139

5. Oppland 97

6. Buskerud 65 

7. Vestfold 65

8. Telemark 34

9. Aust-Agder 41

10. Vest-Agder 56

11. Rogaland 144

12. Hordaland 95

13. Sogn og Fjordane 43

14. Møre og Romsdal 70

15. Sør-Trøndelag 113

16. Nord-Trøndelag 81

17. Nordland 70

18. Troms 44

19. Finnmark 18

20. Svalbard 3
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4.
5.

6.

7.
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9.
10.

11.
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Vekst og medlemskap
Med mer enn 1500 medlemsbedrifter som tilsammen sysselsetter over 40 000 års verk, 
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. 

Foto Lene Mari Prøven 

NHO-MEDLEM NR. 25 000

MERÅKER KJØTT
Meråker Kjøtt i NordTrøndelag var en  
av de medlemsbedriftene vi kunne ønske 
velkommen i NHO Mat og Drikke i 2016, 
og med det rundet også NHO en stor 
milepæl med totalt 25 000 medlemmer. 
Meråker Kjøtt har stått i sentrum av norsk 
mattradisjon siden 1954 og har forsynt 
kundene med kvalitetsvarer som er godt 
kjent i hele MidtNorge. Med en slik 
tradisjonsrik hjørnesteinsbedrift med på 
laget står vi enda sterkere i arbeidet med 
å bidra til vekst, verdi skaping, investeringer 
og konkurransekraft for alle medlems
bedriftene i NHO Mat og Drikke.
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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.

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.

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.

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

Foto Askim Frukt og Bærpresseri

«NHO Mat og Drikke yter god 
arbeids giverservice og det er godt  
å ha noen å støtte seg på når det 
gjelder for eksempel tolkning av 
lovverk og juridiske spørsmål.»

ASTRID LIER RØMULD
ASKIM FRUKT OG BÆRPRESSERI

ADVOKATHJELP
NHO Mat og Drikkeadvokatene 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.
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Mat, drikke og bionæringen

Foto Hå Kommune

NORGES 
STØRSTE 
INDUSTRI
NÆRING
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Mat-, drikke- og bionæringen  
er Norges største industrinæring. 
Næringen består av rundt 2100 
bedrifter med nærmere 50 000 
medarbeidere.

Disse produserer og bearbeider kjøtt, fisk, frukt, 
matoljer, meierivarer, 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 rådgivning 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. 



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

Del av en komplett verdikjede

2100
BEDRIFTER

214,5 mrd

48 995
SYSSELSATTE

TOTAL OMSETNING

PRIMÆR-
PRODUKSJON

INDUSTRI OG 
FOREDLING DISTRIBUSJON HANDEL

NØKKELTALL OM NÆRINGEN

FORBRUKER

14
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Mat- og drikkenæringen = 20% av norsk industri

20%
Andel av de syssesatte i mat- og 
drikkenæringen med universitets- eller 
høyskoleutdanning i 2015.

28%
Andel av de syssesatte i norsk mat-  
og  drikke næring som er utenlandske*.

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

PRODUKSJONSVERDI

UTVIKLING I ANTALL SYSSELSATTE I MAT- OG DRIKKENÆRINGEN

INTERNASJONAL KONKURRANSE UTFORDRER 

SYSSELSATTE VERDISKAPING

23% 21% 20%

77% 79% 80%

Norsk matindustri Norsk matindustri

SYSSELSATTE

HANDLEBELØP I MILL

GRENSEHANDEL IMPORT OG EKSPORTUTVIKLING

Øvrig norsk industri Øvrig norsk industri

Kilde: Mat og Industri 2016

Kilde: Mat og Industri 2016Kilde: SSB (ekskl. sjømat og sjømatvarer)
Import

Norsk matindustri Øvrig norsk industri

Matindustri Øvrig industri

Eksport
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Helse og kosthold

Foto Dag Nordsveen

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



17ÅRSRAPPORT 2016 | NHO MAT OG DRIKKE

Gjennom mange år har mat- og 
drikke produsentene lagt til rette 
for et mer balansert kosthold 
gjennom forbedringer i eksi ste-
rende  produkter, utvikling av nye 
 produkter, bedre merking og 
tydeligere kommu nikasjon, og 
ansvarlig markeds føring rettet 
mot barn.

Nå intensiveres innsatsen gjennom 
intensjonsavtalen om tilrette-
legging for et sunnere kosthold, 
som næringen og myndighetene 
signerte i 2016. 
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Foto Frode Hansen, Scanpix

Foto NHO Mat og Drikke

HELSE OG KOSTHOLD

I mai 2016 tok NHO Mat og Drikke initiativ til en inten-
sjonsavtale med myndighetene om et sunnere kosthold  
og bedret folkehelse i den hensikt å oppnå et mer helhetlig 
og systematisk samarbeid med myndighetene og andre 
næringsaktører. 

OFFENSIV AVTALE PÅ PLASS
Allerede den 6. desember signerte mat- og drikkenæringen, 
dagligvarehandelen og myndighetene en intensjonsavtale 
om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Avtalen 
etablerer en gjensidig forpliktelse til å nå konkrete 
målsetninger og realisere felles ambisjoner for en bedret 
folkehelse, gjennom å legge til rette for et sunnere og mer 
balansert kosthold i befolkningen. Avtalens mål nås bare 
dersom alle bidrar der de kan. Myndighetene og bedriftene 
har derfor et felles ansvar for å nå målene i avtalen.

Målsetningene i avtalen er mer offensive enn EUs 
 tilsvarende mål, og setter retningen for, og samler alle 
enkelthandlinger og virkemidler; i produksjonsbedrifter,  
i butikker og i myndighetsorganer. 

LANGSIKTIGHET ER NØKKELEN TIL SUKSESS
Avtalen løper frem til 2021. Langsiktighet og forutsigbarhet 
er avgjørende for å lykkes. Dersom forbrukerne skal 
akseptere smaksendringer i tilvante produkter og endre 
sine smakspreferanser, må produsentene endre produktene 
gradvis og over tid. Langsiktige mål gir også bedriftene 
den nødvendige forutsigbarheten og tid til omstilling for  
å sikre fortsatt lønnsomhet når etterspørselen endres. 

KONKURRANSE FOR BEDRE FOLKEHELSE
Markedet og konkurranse bedriftene imellom er i seg selv 
et effektivt virkemiddel i arbeidet med å oppnå en bedret 
folkehelse. De bedriftene som lykkes med å ta i bruk 
innovasjon og produktutvikling for å tilpasse seg etter-
spørselen etter sunnere valg og alternativer vil ha et klart 
konkurranse fortrinn fremover.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og administrerende 
direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke la tidlig  
i desember 2016 frem planen om en avtale mellom myndig-
hetene og næringslivet om å legge til rette for et sunnere 
kosthold i befolkningen.

Den 6. desember 2016 signerte myndighetene og næringen 
intensjonsavtalen. NHO Mat og Drikke-medlemmene Grilstad, 
Mills, Nestlé, Norgesmøllene, Nortura, Orkla og Tine signerte 
tilslutnings avtaler samme dag og har med det forpliktet seg til 
målene i intensjonsavtalen.
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AVTALEN OMFATTER SEKS INNSATSOMRÅDER

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.

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

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.

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, 
grønn saker, 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.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Om avtalen
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Grønnere fremtid

BÆREKRAFT  
ER AVGJØRENDE  
FOR MAT, DRIKKE  
OG BIONÆRINGENS  
LANGSIKTIGE  
KONKURRANSEEVNE

Foto Grete Brekke Klingberg
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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 verdi-
kjeden, i alt fra råvare, energi-
forbruk, prosessutslipp, emballasje 
og distribusjon, til avfallssortering 
og reduksjon av matsvinnet 
hjemme hos forbruker. 



22 BÆREKRAFT OG KLIMA

KLIMASMART MATPRODUKSJON
Norge ønsker å være en del av EUs klimarammeverk,  
og mat- og drikkenæringen skal redusere sine utslipp  
av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser.  
I løpet av 2017 eller 2018 blir det klart hvor store reduksjo-
nene blir og hvordan reduksjonene skal gjennomføres. 

Norske mat-og drikkeprodusenter er i dag blant de 
ledende på klimasmart produksjon. Å utvikle næringens 
posisjon, som ledende på klimasmart matproduksjon, vil 
derfor være et høyt prioritert område for NHO Mat og 
Drikke fremover. Skal vi lykkes må vi ha virkemidler som 
sikrer verdiskaping i Norge, og som ikke gir karbonlekkasje.

BIONASJONEN OG GRØNN KONKURRANSEKRAFT
NHO Mat og Drikke var sentrale i arbeidet med NHOs 
rapport «Mot bioøkonomien» - om et nytt internasjonalt 
og konkurransedyktig næringsliv basert på den forventede 
økningen i etterspørselen etter fornybar produksjon av 
mat, energi og materialer. Rapporten ble overlevert 
regjeringen i mars 2016, og var et innspill til Regjeringens 
bioøkonomistrategi som ble lagt frem på slutten av året. 

Helt i tråd med NHOs innspill til strategiarbeidet, peker 
Regjeringen på samarbeid på tvers av sektorene jord, skog 
og hav som nøkkelen til å realisere potensialet for en 
biobasert næring i Norge. Fremover blir det viktig både  
å legge til rette for at næringslivet utnytter det fornybare 
ressursgrunnlaget, og tiltak som bidrar til å øke etterspør-
selen av biobaserte varer.

BRANSJEAVTALE OM MATSVINN MED MYNDIGHETENE
Matbransjens etablering av ForMat-prosjektet i 2009 
markerte starten på et systematisk arbeid med å kartlegge 
og forebygge matsvinn i Norge. NHO Mat og Drikke har 
vært aktiv deleier i ForMat/ Matvett siden starten, med 
myndighetene som viktig støttespiller.

Nå jobber hele verdikjeden for mat og myndighetene med 
å etablere en bransjeavtale om matsvinn. Avtalen skal 
inneholde konkrete reduksjonsmål, fordeling av ansvar 
mellom myndighetene og matbransjen, og forslag til tiltak 
som skal bidra til å nå målene. Erfaringene fra ForMat har 
vært retningsgivende for utarbeidelse av statistikkgrunnlag 
og foreslåtte tiltak. Målet er at bransjeavtalen undertegnes 
i løpet av våren 2017.

AVSKOGINGSFRIE VERDIKJEDER 
Mat- og drikkenæringen har etablert flere initiativer der 
bedriftene forplikter seg til å etterspørre sertifisert og 

bærekraftig produserte varer, og bidra til avskogingsfrie 
verdikjeder. En rapport fremlagt i 2016, viser at alle 
bedriftene som har forpliktet seg til slike initiativer har 
nådd, eller nesten nådd, målet om 100 prosent sertifisert 
palmeolje. I tråd med soya erklæringen fra 2015 er også all 
bruk av soya i husdyrfôr sertifisert bærekraftig.

I 2016 er arbeidet med interessentdialog og forbedrings-
arbeid videreført, inklusiv undertegning av den europeiske 
industriens støtte til Amsterdamerklæringen, av 7. desember 
2015: «Commitment to Support: 100% Sustainable Palm Oil 
in Europe by 2020».

BÆREKRAFT- OG KLIMAARBEIDET ER IKKE 
AV NY DATO
For mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke er 
omstilling til mer klimavennlige produkter et arbeid som 

I det bondeeide Tine står 
transport for 70 prosent av 
klimagassutslippene. Melk 
hentes på nærmere 10 000 
gårder, foredles på 31 meieri
anlegg og bringes ut til 25 000 
butikker og kunder. For å 
redusere utslipp satser Tine 
bl.a. på biodiesel, mer effektiv 
ruteplanlegging, økt kompe
tanse hos sjåførene og ny 
kjøretøyteknologi.

70%



23ÅRSRAPPORT 2016 | NHO MAT OG DRIKKE

har pågått over lang tid. For eksempel reduserte kjøtt- og 
fjørfeprodusenten Nortura sine klimagassutslipp med hele 
10 prosent fra 2014 til 2015, og arbeider med en klimaplan 
som skal ta utslippene ytterligere ned.

Den globale drikkevaregiganten Coca-Cola har introdusert 
flasker som delvis er basert på bioplast og resirkulert plast, 
og har dermed halvert CO2-utslippene fra flaskeproduk sjon. 
Og det spiller en rolle. På verdensbasis står plastproduk-
sjon for like store utslipp som flytrafikken.

Dette er eksempler som illustrerer at næringen er godt i 
gang, samtidig må vi arbeide videre mot kraftige utslipps-
reduksjoner innen 2030 og en nullutslippsvisjon i 2050.

Foto TINE/Bo Mathisen

I sitt innspill til Ekspertutvalget for 
grønn konkurransekraft, som ble 
overlevert i oktober 2016, har en 
samlet verdikjede for matproduksjon 
satt seg mål om at alle fossile utslipp 
skal være redusert med minst 50 
prosent i 2030 og være null i 2050.
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En høy forsknings- og innovasjonsaktivitet er avgjørende for vekst, investeringer  
og konkurransekraft i mat-, drikke og bionæringen. Dette krever videreutvikling  
og tilgang på sterke forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, og gode 
 finansielle rammebetingelser på området.

For all forskningsaktivitet er graden av relevans for
næringslivet avgjørende. For å øke relevans i forsknings-
aktiviteten og de strategiske prioriteringene hos universi-
tetene og forskningsinstituttene, arbeider NHO Mat og 
Drikke for at næringen i størst mulig grad skal være 
representert i styrer, fond og råd hvor strategier etableres, 
eller midler til forskning innvilges.
 
Forbruker og marked, produktkvalitet og innovasjon,
mat og helse, mattrygghet og effektiv og bærekraftig 
matproduksjon er prioriterte forskningsområder 
 fremover.

NORSK TEKNOLOGIPLATTFORM (NTP) 
– FOOD FOR LIFE
Sammen med Norsk Teknologiplattform (NTP) – Food for 
Life, som består av bedrifter og forskningsinstitusjoner, 
identifiserer og synliggjør NHO Mat og Drikke mat- og 
drikkenæringens viktigste kunnskaps- og forskningsbehov, 
og formidler dette til virkemiddelapparatet, bidrar til 
kunnskapsoverføring fra nasjonale- og europeiske 
forskningsprosjekter, økt anvendelse av resultater fra 
FoU- prosjekter, og stimulerer til økt deltagelse i europeisk 
forskningssamarbeid. 

NHO Mat og Drikke har i 2016, i samarbeid med 
Forskningsrådet arbeidet med å besvare Landbruk-  
og Matdepartementes utfordring fra 2015: Hvordan øke 
næringsmiddelindustriens forsknings- og innovasjons-
aktivitet? Vi har blant annet utarbeidet en delrapport som 
viser næringens totale FoU-innsats, og som tar for seg 
hvilke hindre og utfordringer bedriftene har for å kunne 
sette i gang med FoU eller øke den. Endelig rapport vil 
foreligge høsten 2017.

SAMARBEID MELLOM MATMILJØET 
PÅ RØROS OG TRONDHEIM FAGSKOLE
NHO Mat og Drikke har i 2016 samarbeidet med matmiljøet 
på Røros og Trondheim Fagskole om å etablere en 
utdanning i småskala matproduksjon. Røros har ambisjoner 
om å bli et Nasjonalt kompetansesenter innen lokalmat, 
med fokus på småskalaproduksjon, produktutvikling av 
råvarer fra naturen, samt bedriftsutvikling. Etablering av 
et fagskoletilbud i småskala matproduksjon er et viktig 
ledd i dette.

Forskning gir innovasjon



25ÅRSRAPPORT 2016 | NHO MAT OG DRIKKEPOLITISKE RAMMEVILKÅR

Samarbeid med myndighetene om tilrette legging for et sunnere kosthold i 
 befolkningen, potensialet for en norsk bioøkonomi og  grønn konkurransekraft 
 danner overskriftene for mye av NHO Mat og Drikkes næringspolitiske arbeid i 2016. 

I tillegg har utviklingen av regelverket på matområdet, 
arbeid for lavere og bedre innrettede særavgifter, mat- og 
drikkenæringens behov inn mot jordbruksoppgjøret og 
jordbruksmeldingen, og å sikre næringen tilgang på nok 
og rett kompetanse vært sentrale tema dette året.

MATTILSYN OG REGELVERK
Norsk mat er blant den tryggeste i Europa (Mattilsynet, 
2015). Ren og trygg mat og drikke er et viktig konkurranse-
fortrinn for norske produsenter. Derfor er næringen 
avhengig av et kompetent og effektivt Mattilsyn.

I 2016 har NHO Mat og Drikke særlig engasjert seg i 
konsekvensene av Mattilsynets forvaltning av Smilefjes-
ordningen og tilsynsprosjekter, som Merkesjekken 2015. 
Mattilsynet må i utøvelsen av sin myndighet ta hensyn til 
omdømmet og konkurransekraften til norsk mat- og 
drikkenæring.

SÆRAVGIFTER
NHO Mat og Drikke arbeider for at næringens konkurranse-
ulempe overfor de nærmeste nabolandene må reduseres 
gjennom lavere og bedre innrettede særavgifter, der 
hensikten med avgiftene oppnås i større grad enn i dag.  
I 2016 satte NHO Mat og Drikke ned et internt særavgifts-
utvalg med oppdrag om å utvikle en strategi for hvordan 
konkurranse ulempen ved særavgiftene kan bli redusert. 
Utvalget skal legge frem sin rapport i 2017. 

JORDBRUKSPOLITIKK 
I innspillene til jordbruksoppgjøret 2016 la NHO Mat og 
Drikke vekt på å sikre mat- og drikkenæringen tilstrekkelig 
tilgang på norske råvarer til riktig kvalitet og en pris som 
sikrer bedriftenes konkurransekraft. I innspill til jordbruks-
meldingen pekte vi i tillegg på behovet for balanserte 
markeder og en nasjonal markedsbalansering som er 
konkurransenøytral, transparent og gir forutsigbarhet for 
bedriftene. NHO Mat og Drikke støttet ikke regjeringens 
forslag om å avvikle samvirkebasert regulering.

NY KURS FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN
NHO Mat og Drikke er formell part i fag- og yrkesopp-
læringen, og har lederverv i to faglige råd: Naturbruk og 

Restaurant- og matfag. Til regjeringens gjennomgang av 
Kunnskapsløftet i 2016 har vi via de faglige rådene lagt 
frem forslag til ny struktur i fagutdanningene. Målet er 
både mer håndverksfaglig fordypning og mer teknisk 
kompetanse i de ulike utdanningene, i tråd med bedriftenes 
behov. Våre anbefalinger er fulgt opp av utdanningsdirekto-
ratet, og forslag til ny struktur i fag- og yrkesopplæringen 
ligger nå til politisk behandling i Kunnskapsdepartementet.

NASJONAL GODKJENNING AV UTENLANDSK  
FAGUTDANNING
Nå blir det mulig for utenlandske fagarbeidere å få 
godkjent sine fagbrev og ta videreutdanning i Norge. Dette 
svarer på svært mange bedrifters behov for å kunne doku-
mentere hvilken kompetanse de ansatte har i forbindelse 
med anbudsrunder, eller i forhold til kompetansekrav fra 
myndighetene. NHO Mat og Drikke har etter ønske fra 
medlemmene arbeidet aktivt for å få på plass ordningen, 
og kjøttbransjen er en av tre bransjer som skal teste ut 
systemet før det favner flere fag og nasjoner. Det er NOKUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal vurdere 
og godkjenne enkeltpersoners utenlandske utdanning.

Et år med gjennomslag

NORSK MAT 
ER BLANT DEN 
TRYGGESTE I 
EUROPA 
(MATTILSYNET, 2015)

Foto Dag Nordsveen
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Tariffoppgjøret 2016 var det første oppgjøret for nye NHO Mat og Drikke,  
og således var det også første gang Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider-
forbund (NNN) møtte den nye arbeidsgiverorganisasjonen for en samlet mat-, 
 drikke- og bionæring. 

Den antatte hovedutfordringen under oppgjøret i 2016 var 
LOs krav om tariffesting av tjenestepensjon. Spørsmålet 
om pensjon ble midlertidig løst i frontfagoppgjøret 
mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, ved at det ble 
satt ut til et regjeringsoppnevnt utvalgsarbeid. 

Etter at frontfaget var ferdig forhandlet, ble det gjennom 
fellesforhandlingene med NNN klart at det ikke ble 
fremmet et pensjonskrav på våre avtaler, og at oppgjørets 
hovedtema ble et krav om en forsterkning av garantilønns-
bestemmelsen som finnes i samtlige av overenskomstene 
mellom NNN  og NHO Mat og Drikke. Kravet ble først 
presentert i bryggeriforhandlingene, så suksessivt i de 
påfølgende forhandlingene.

Å få på plass en endring eller fjerning av bestemmelsen 
om garantilønn er svært høyt prioritert hos medlemsbe-
driftene.  Samtidig gikk det klart frem av forhandlingsfull-
makten til NHO at å ta inn eller forsterke eksisterende 
garantibestemmelser ikke skulle forekomme. Som følge  
av dette ble NNNs krav avvist og NNN brøt forhandlingene 
på overenskomstene for bryggeri og mineralvann, bakeri 
og konditori og i kjøttindustrien. Øvrige planlagte forhand-
linger ble satt på hold til meklingen var gjennomført. 

MEKLINGEN ble gjennomført ultimo mai og primo juni, 
med den konsekvens at samtlige av NHO Mat og Drikkes 
17 forhandlinger kom i mål først på sensommeren. 
Etterfølgende lokale forhandlinger ble naturlig nok også 
betydelig utsatt som en direkte følge av dette. Løsningen 
på meklingene var enighet om et partssammensatt 

utvalgs arbeid som skal gå gjennom og analysere 
garantilønns bestemmelsen og  konsekvenser av denne, 
for om mulig å kunne foreta nødvendige endringer.

KONSEKVENSEN av garantilønnsbestemmelsen ble i 
2016 en heving av minstelønnen med 5,40 kroner til 173,10 
kroner per time. For mange bedrifter medfører dette at det 
ikke er ytterligere rom for lokale tillegg da rammene blir 
sprengt av garantitillegget alene. Frontfaget medførte 0 
kroner i generelt tillegg og kun små justeringer for øvrig. 

RAMMEN ble etter oppgjøret definert av partene til å 
medføre en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Tallene fra 
Teknisk Beregningsutvalg (TBU) forteller at årslønnsveksten 
for den samlede industrien i NHO 2016 anslås til å ligge 
mellom 1,75–2 prosent, altså godt under rammen. 2016 
medførte imidlertid en reallønnsnedgang da prisveksten 
ble langt høyere enn antatt, og endte opp mot 3,6 prosent. 
Den samlede mat- og drikkenæringen antas å komme ut 
noe høyere enn den samlede industrien, ikke minst som 
følge av garantilønnsbestemmelsen og de direkte og 
indirekte konsekvensene den medfører for lønnsveksten.

NHO MAT OG DRIKKE er part i til sammen 17 overens-
komster. I tillegg til utvalgsarbeidet med NNN om garanti-
lønn ble det for samtlige overenskomster enighet om å 
sette ned utvalg som skal gå gjennom avtalene med tanke 
på mulig harmonisering, forenkling og eventuelt sammen-
slåing av overenskomstene. Dette er i tråd med de mål-
settinger NHO Mat og Drikke har for sitt tariffarbeid og 
avrapportering vil skje frem mot neste hovedoppgjør i 2018.

Garantilønn endte i mekling

173,10 2,4
KRONER PER TIME PROSENT

Konsekvensen av garantilønns-
bestemmelsen ble i 2016 en 
heving av minstelønnen med 
5,40 kroner til 173,10 kroner 
per time.

Rammen ble etter 
tariffoppgjøret definert 
av partene til å medføre 
en årslønnsvekst på  
2,4 prosent. 
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Etterspørselen etter NHO Mat og Drikkes arbeidsgiverservice er økende,  
og i 2016 har våre advokater bistått medlemsbedriftene i mer enn 1300 saker. 

NHO Mat og Drikke-advokatene er spesialister på arbeids-
rett og HMS og kjenner godt til de daglige utfordringene 
bedrifter i mat-, og drikke- og bionæringen står overfor. De 
har lang erfaring med å gi nyttige og praktiske råd og bistå 
medlemmene i rollen som arbeidsgiver.  Våre advokater er 
enkle å nå gjennom advokattelefonen eller via advokat-
mailen, og responderer raskt. Som en del av vår arbeidsgiver-
service tilbyr vi bedriftsbesøk, deltar i forhandlingsmøter 
ute på arbeidsplassen og driver opplæring av ledere med 
personalansvar både gjennom kursvirksomhet, nyhets-
brev og som forfattere av artikler i flere medlemsblader.

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 
lages bedriftseksempler som gir rom for erfaringsutveksling. 

NHO-fellesskapet er høringsinstans når arbeidslivets lover 
og regler foreslås endret. I arbeidet med arbeidslivspolitik-
ken fremmer NHO Mat og Drikke medlemmenes interes-
ser i tråd med innspill fra Arbeidsgiverpolitisk utvalg i 
NHO Mat og Drikke. I 2016 har mye av arbeidet vært 
knyttet til Arbeidstidsutvalgets gjennomgang og vurdering 
av de samlede arbeidstidsreguleringene. 

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 74 medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke 
har tegnet en rekrutteringsavtale med «Ringer i Vannet» 
og flere har ansatt arbeidstakere som har vært midlertidig 
ute av arbeidslivet. Våre advokater deltar i flere prosjekter 
som skal bidra til å sikre arbeidsmiljøet og skape gode 
arbeidsplasser. 

SYKEFRAVÆR
I NHO Mat og Drikkes bransjer viser det legemeldte 
sykefraværet i første og andre kvartal 2016 en nedgang på 
henholdsvis 4,9 og  7,1 prosent sammenlignet med første 
og andre kvartal 2015. 

I skogbransjen og bedrifter innen drikkevareproduksjon 
har det legemeldte sykefraværet imidlertid økt i andre 
kvartal i 2016 sammenlignet med samme periode i 2015.

Etterspurt arbeidsgiverservice

«Jeg meldte meg på et lederkurs i 
regi av NHO Mat og Drikke for å få 
mer kunnskap om regelverket og få 
inspirasjon til å bli en bedre leder. 
Foredragsholderne klarte å videre-
formidle det viktigste lov- og regel-
verket på en enkel og spennende 
måte. Jeg satt igjen med nyttig 
kunnskap om hvordan man kan 
bruke og søke i lovverkene når det 
trengs.» 

HULDA GUDMUNDSDOTTIR
DAGLIG LEDER I ASKER DYREKLINIKK

Foto Sturla Malmer
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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. 

BRYGGERI- OG 
DRIKKEVAREFORENINGEN (BROD)

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 vann-
produsenter 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.

www. www.drikkeglede.no

BAKER OG KONDITORBRANSJENS 
LANDSFORENING (BKLF)

Baker og Konditorbransjens landsforening er en 
bransjeforening med ca. 150 medlemsbedrifter. 
Medlemmene representerer ca. 200 produk-
sjonssteder 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 samar-
beid for bakere og konditorer. 

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

Bransjens offisielle nettside er 
www.bakerkonditor.no

FØLGENDE BRANSJEORGANISASJONER ER TILSLUTTET NHO MAT OG DRIKKE:
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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.

www.nhomd.no/norkorn

VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES
FORENING (VBF)

Vin- og brennevinsleverandørenes forening 
(VBF) organiserer norske produsenter og 
importører av vin og brennevin. VBFs medlems-
bedrifter representerer 75–80 prosent av det 
registrerte alkoholvolumet i Norge. VBF-med-
lemmer 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 
alkoholkon sumet 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

NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS
FORENING (NSF)

Norske Sjokoladefabrikkers Forening (NSF) 
representerer sjokolade- og sukkervareprodu-
sentene i Norge. NSF jobber for å sikre bære-
kraftig produksjon av råvarer. Den særnorske 
sjokolade- og sukkervareavgiften er konkur ranse -
vridende, og NSF vil ha denne fjernet.

www.sjokoladeforeningen.no

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. 

nhomd.no/sl
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Dette er styret i NHO Mat og Drikke

Fra venstre: Olav Veum, Trine Lerum Hjellhaug, Frode Toven, Harald Lie, Egil Olsvik, Lars A. Midtgaard, Knut G. Heje, Katrine Røed 
Meberg, Petter Haas Brubakk, Erik Volden, Håkon Mageli og Axel Brun. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Hanne Refsholt, Ola Bekken, 
Terje Wester, Bjørn Gjethammer, Stein Rømmerud, Katarina Storli og Lauritz Stokkeland.
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STYRELEDER  
Direktør Egil Olsvik, Nortura SA

NESTLEDER
Konsernsjef Erik Volden, Kavli AS

STYREMEDLEMMER   
Styreleder Harald Lie, 
Norske Landbrukstjenester

Konsernsjef Knut G. Heje, 
Agra Industrier AS   

Administrerende direktør Ola Bekken, 
Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Konserndirektør Håkon Mageli, 
Orkla ASA

Styreleder Olav Veum, 
Skogbrukets Servicekontor AS

Administrerende direktør Lars A. Midtgaard, 
Hansa Borg Bryggerier AS

Konsernsjef Hanne Refsholt, 
Tine SA

Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug, 
Lerum AS

Konsernsjef Terje Wester, 
Fatland AS

Daglig leder Axel Brun, 
H. A. Brun AS

Generalsekretær Katrine Røed Meberg, 
NGF Servicekontor

VARAMEDLEMMER
Innkjøpssjef Frode Toven, 
Norgesfôr AS

Administrerende direktør Bjørn Gjethammer, 
Norgesmøllene AS

Administrerende direktør, Stein Rømmerud, 
Coca-Cola European Partners Norge

Klinikksjef/daglig leder Katarina Storli, 
Evidensia Lørenskog Dyreklinikk

Daglig leder Lauritz Stokkeland, 
Bru Gard AS 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Foto Moment Studio
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Jo flere vi blir, jo sterkere gjennomslagskraft har NHO  
Mat og Drikke. Derfor gjennom førte vi høsten 2016 en 
kart legging av potensialet for nye medlemmer, og hvordan 
foreningen best mulig kan samarbeide med NHO sentralt 
og NHOs regionkontorer for å stadig kunne ønske flere 
medlemmer velkommen til NHO Mat og Drikke. Resultatet 
fra kartleggingen blir videreført i et verveprosjekt første 
halvår 2017, med mål om å etablere en mer systematisk  

Kommunikasjon

FLERE OG 
FORNØYDE 
MEDLEMMER

NHO Mat og Drikke organiserer i dag om lag 70 prosent av bedriftene i næringen, 
og har som målsetning å organisere tilnærmet samtlige mat-, drikke- og biobedrifter 
i Norge. I 2016 kunne vi ønske 31 bedrifter velkommen som nye medlemmer.

og effektiv tilnærming til verving av nye medlemmer,  
og en kundereise og medlemsservice som sikrer enda mer 
fornøyde medlemmer. 

STYRKET SATSING PÅ KOMMUNIKASJON
Fra 1. april 2016 ble det opprettet en egen kommunika-
sjonsfunksjon i NHO Mat og Drikke. Nye nettsider ble 
lansert 12. mai 2016 og skal bidra til å gjøre NHO Mat  
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ARBINN.NO

INFORMASJON 
OM ARBEIDSRETT 
OG HMS

NY VISUELL IDENTITET

ÅPENHET
TILGJENGELIGHET
NÆRHET

og Drikke mer tilgjengelig overfor alle målgrupper. 
Nettsidene utvikles kontinuerlig med mål om å bli en 
primærkilde til kunnskap og innsikt om næringen og alle 
fagtema NHO Mat og Drikke arbeider med. Siste halvår 
2016 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som 
skal bidra til å styrke NHO Mat og Drikkes omdømme og 
synlighet, vår evne til å kommunisere godt og effektivt 
med våre målgrupper og bidra til at vi når våre strategiske 
mål. Det er lansert to nye nyhetsbrev til medlemsbedrifte-
ne, og NHO Mat og drikke er etablert på flere sosiale 
medieplattformer for å øke tilgjengeligheten og skape 
synergier i kommunikasjonsarbeidet. 

NY MEDLEMSPORTAL - ARBINN.NO
For å gi medlemsbedriftene lettere tilgang til informasjon 
om arbeidsrett og HMS-spørsmål, lanserte NHO-felles-

skapet en ny nettjeneste i oktober 2016. På arbinn.no har 
advokater og eksperter laget verktøy, veiledere og digitale 
håndbøker som hjelper deg som er arbeidsgiver og har 
personalansvar. Her finner du også alle medlemsfordelene 
til bedriften. En nyetablert chat-løsning gir også raske svar 
på spørsmål. Siden er fullt integrert med og nås enkelt fra 
nhomd.no.

NY OG MODERNISERT VISUELL IDENTITET
NHO lanserte ny og modernisert og visuell identitet i 
 januar 2016, og med det fikk også NHO Mat og Drikke ny 
visuell profil. Vår nye visuelle identitet setter medlemmer 
og standpunkt først. Den skal signalisere åpenhet, 
tilgjengelighet og nærhet, og den lar oss styre hvordan vi 
oppfattes på en effektiv og enhetlig måte på tvers av ulike 
områder, foreninger og konsepter.
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