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Til avtalepartene i jordbruksoppgjøret  
 
 
 

Ressursbruk i Opplysningskontoret for egg og kjøtt  

Det vises til statens tilbud, datert 7. mai, kapittel 7.11.4 “Finansiering av Opplysningskontoret for egg og kjøtt”. 
Staten legger til grunn i punktet at Opplysningskontoret for egg og kjøtt har en overdreven ressursbruk. 
Bransjestyret for OEK har – i tråd med for tidligere signaler fra staten og avtalepartnere – fulgt opp og justert 
ressursbruken ved opplysningskontoret. Dette er gjort til tross for at Bransjestyret ikke har delt Statens 
oppfatning av OEKs ressursbruk. 

Staten refser i sitt tilbud også Omsetningsrådet for ikke å være tilstrekkelig kritiske i vurderingen av 
ressursbruken i OEK. Dette forsøkes underbygd med at OEKs budsjett, pluss betaling for å utføre oppdrag for 
andre, samlet gir en omsetningsvekst på 10 prosent sammenlignet med året før. 

I jordbruksavtalens protokoll, datert 15.05.2013, slutter faglagene seg til denne kritikken. Følgelig kritiseres 
samtlige organer med ansvar for å søke og/eller behandle Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt budsjett for 
ikke å ha utvist tilstrekkelig “kritisk ressursbruk”.  
Kjøtt- og fjørfebransjen finner statens formuleringer i tilbudet ubegrunnet og utidig. Bransjestyrets 
budsjettinnstilling til Norturas styre, deretter Norturas innstilling til Omsetningsrådet samt Omsetningsrådets 
vedtak viser at tidligere signalene er tatt da det er lagt opp til en budsjettøkning på 3,6 prosent. 
At faglagene som selv har vært med på behandlingen av søknaden slutter seg til kritikken gjennom 
avtaleprotokollen, framstår ikke som konsekvent opptreden. 
 
KLF vil hevde at Bransjestyret for OEK og Animalia har tatt signalene fra Landbruks- og matdepartementet 
alvorlig. Det har bevisst blitt arbeidet for å dempe kostnadsveksten og ressursbruken i OEK. Dette har vi klart til 
tross for omfattende gjennomføring av en strategisk endring i OEKs arbeidsmetoder for å få mest mulig nytte 
ut av kronene. Omlegging fra fokus på kjøpt annonseplass til egen produksjon av stoff tilpasset nye medier er 
stor, men allerede i dag gir det mer markedsføring for pengene. 

Når staten i sitt tilbudsdokument inkluderer 5 millioner kroner som Nortura Totalmarked kjøper tjenester av 
OEK for å kritisere OEKs forbruk, må dette bygge på en bevisst misforståelse. Verken bransjestyret eller 
administrasjonen i Opplysningskontoret for egg og kjøtt har bedt om, eller ønsker, tilgang til disse midlene. Ikke 
på noe tidspunkt i budsjettprosessen til OEK fremkom det ønske om 5 millioner utover ordinært budsjett.  

Med statens formulering velger en å se bort fra at det er Nortura Totalmarked som -  på eget initiativ, 
uavhengig av bransjestyret og OEK - har bedt Omsetningsrådet om disse midlene. Det har  Nortura 
Totalmarked (NT)  gjort i kraft av at de har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å balansere markedet. 
At NT mener at den mest effektive bruken av 5 millioner ekstraordinære kroner for er økt markedsføring via 
OEK, er ene og alene Norturas ansvar og beslutning.  

Dagens organisering av OEK og Animalia som enheter i Nortura, slik som også Totalmarkedet er, parkerer i 
realiteten Bransjestyret på sidelinjen i forhold til om OEK bør/kan utføre slike oppdrag for NT. Normal praksis 
fore OEK ved forespørsel om eksterne oppdrag, for eksempel ved forespørsel om oppdrag for 
reindriftsnæringen, er at disse drøftes i bransjestyret. 
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Når både Totalmarked og OEK rapporterer til en konserndirektør i Nortura, og videre til Norturas styre, blir det 
helt umulig for Opplysningskontoret for egg og kjøtt å nekte å utføre et oppdrag som Nortura Totalmarked ber 
om. 

I Bransjestyret fremkom sterke innvendinger mot Nortura Totalmarkeds planer da disse ble orientert om. KLFs 
representanter aksepterte ikke at Totalmarked skulle søke om midler i den hensikt å kjøpe tjenester fra 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Ved behandlingen i Omsetningsrådet 10.12.2012  forelå innstilling på 
avslag fra Statens landbruksforvaltning. Samtlige representanter i Omsetningsrådet utenom landbrukets 
representanter, og NNN, stemte for avslag i tråd med innstillingen fra SLF.  

Det framstår derfor som om avtalepartene i denne saken ikke tør å kalle “en spade for en spade”.  Kritikken bør 
rettes mot markedsregulator sin forståelse og praktisering av regelverket når de velger å søke om midler 
innenfor Totalmarked sitt ansvarsområde, men planlegger å benytte dem gjennom OEKs arbeidsfelt. Dette er 
helt uakseptabelt ettersom Nortura med ledelse for begge enheter burde sørget for at ekstrabeløpet i så fall 
ble søkt om fra enheten som skulle benytte dem. 

Og kritikken må gå til landbrukets organisasjoner i Omsetningsrådet som på en uklok måte håndterte saken der 
– selv om kanskje intensjonen var god.  

Avtalepartene bør beklage overfor Bransjestyret og Opplysningskontoret for egg og kjøtt at de ikke har gitt 
kreditt for den jobben som er gjort ved å følge opp signaler om kritisk ressursbruk. Videre burde staten følge 
opp med å gjennomgå modellen for organiseringen av Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Animalia. Denne 
saken viser med all tydelighet at det er grunn til å påse at organiseringen av Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt og Animalia blir så robust at den kan stå imot når særinteresser forsøker, og med hell, på kreative måter å 
tøye regelverket. 

Avslutningsvis en kommentar til det gjentatte ønsket om økt finansiering utenom omsetningsavgiften. KLF 
mener for det første at det er en styrke for landbruket at det er primærleddet som står for finansieringen 
gjennom omsetningsavgiften. Det oppfattes mer legitimt at bønder finansierer slike markedsføringsaktiviteter 
for å styrke sin næring og salg enn om industrien skulle gjøre det. For det andre er det mer kostnadseffektivt å 
kreve inn all avgift på ett ledd i verdikjeden enn flere. Og så lenge dominerende slakteriaktør er et 
samvirkeforetak som fastsetter bondens avregningspris hensyntatt alle kostnader/inntekter videre fram mot 
markedet, blir effekten den samme for bøndene. Vi ser det som naturlig at avtalepartene har tillit til at 
markedsregulator utøver en kritisk og nøktern ressursbruk uansett hvor i verdikjeden og til hvilket formål 
produsentens penger benyttes. 
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