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Landsforeningens organisasjon 
 

LOKALFORENINGENE 
 

Norske Meierifolks Landsforening hadde pr. 31/12-2021 totalt 922 medlemmer,  
fordelt på 5 lokalforeninger. Her følger en oversikt over lokalforeningenes medlemstall og 
styresammensetning ved utgangen av beretningsåret: 
 

Sønnenfjelske Meierifolks Forening 
(Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold og Østfold) 
276 medlemmer. 
Styret: 

Leder: Hans Kjetil Kvålshagen, Addcon Nordic AS,  Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn 
Mobil: 951 02 300. E-post: hans.kjetil.kvalshagen@addcon.com 
Nestleder: Lars Bekkevold, Strand Unikorn AS.  
Mobil: 907 83 490. E-post: lars.bekkevold@strandunikorn.no   
Sekretær:  Siv Barkald, TINE Meieriet Brumunddal, P.b. 194, 2381 Brumunddal.  
Mobil: 918 16 589. E-post: siv.barkald@tine.no  
Kasserer: Kåre Ivar Stormoen, TINE Meieriet Oslo, P.b. 113 Kalbakken, 0902 Oslo.  
Mobil: 415 07 821. E-post: kaare.ivar.stormoen@tine.no 
Elin Simonstad Valle, TINE Produksjon og forskning, P.b. 7 Kalbakken, 0901 Oslo.  
Mobil:922 88 412. E-post: elin.simonstad.valle@tine.no.  
Steinar Koen, TINE Meieriet Tretten, tlf. 909 95 568. E-post: steinar.koen@tine.no 
 

Meierifolklaget Sør 
(Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland) 
228 medlemmer. 
Styret: 

Leder: Thomas Andersen TINE Meieriet Jæren,  
tlf: 922 37 741. E-post: thomas.ansersen@tine.no 
Nestleder: Ruben Vold. TINE Meieriet Jæren,  
tlf: 466 23 412. E-post: ruben.vold@tine.no 
Styremedlemmer: 

Karima Eid Bacha, TINE Meieriet Jæren, tlf: 465 08 766. E-post: karima.ebacha@gmail.com 
Robert Hegrestad, TINE Meieriet Jæren, tlf: 943 72 077. E-post: robert.hegrestad@tine.no 
Jan Sigurd Eike, TINE Meieriet Sola, tlf: 401 99 466. E-post: jan.sigurd.eike@tine.no 
 

Meierifolklaget Vest 
(Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre) 
128 medlemmer. 
Leder: Oddrun Time, TINE Meieriet Vik, 6893 Vik i Sogn 
Mobil: 907 46 651. E-post: oddrun.time@tine.no 
Nestleder: Hege Merethe Liaskar, TINE Meieriet Ørsta, tlf: 400 91 343. E-post: 
hege.merethe.liaskar@tine.no 
Sekretær: Toke Nordblom, TINE Meieriet Byrkjelo, tlf: 479 52 173. E-post: 
toke.nordblom@tine.no 
Kasserer: Harald Høgstøyl, TINE Meieriet Ålesund, P.b. 1312 Sentrum, 6001 Ålesund.  
Mobil: 900 55 271. E-post: hoghar@hotmail.com 
Styremedlem:  

Jeffrey Thomas (hovedtillitsvalgt), TINE Meieriet Byrkjelo, Meierivegen 1, 6826 Byrkjelo 



Mobil: 954 78 044. E-post: jeffrey.thomas@tine.no 
 

Midt-Norge Meierifolk 
(Romsdal, Nordmøre, Sør- og Nord-Trøndelag) 
208 medlemmer.                                  
Styret: 

Leder: Ketil Schjei, TINE Meieriet Verdal, Melkeveien 1, 7650 Verdal 
Mobil: 970 87 321. E-post: ketil.schjei@tine.no 
Nestleder: Johan Herman Muan, TINE Meieriet Tunga, 7005 Trondheim. 
Mobil: 900 41 435.  E-post: johan.herman.muan@tine.no  
Kasserer: Eli Malvik, TINE Meieriet Elnesvågen, 6440 Elnesvågen 
Mobil: 476 74 887. E-post: eli.malvik@tine.no 
Sekretær: Hallvard Laugen Dalen, TINE Meieriet Tunga, 7005 Trondheim. 
Mobil: 934 47 456.  E-post: hallvard.laugen.dalen@tine.no  
Styremedlem/hovedtillitsvalgt: Bjørn Lande, TINE Meieriet Tunga, 7005 Trondheim.  
Mobil: 480 52 939. E-post: bjorn.lande@tine.no  
 

Nord-Norges Meierifolks Forening 
(Nordland, Troms og Finnmark) 
82 medlemmer. 
Styret:  
Leder: Monica Rødsjø, TINE Meieriet Sømna, 8920 Sømna.  
Mobil: 481 48 804. E-post: monica.rodsjo@tine.no  
Nestleder/kasserer: Turid Rolfsen, TINE Meieriet Sandnessjøen, Alstenvn. 51, 8805 
Sandnessjøen. Mobil: 909 39 991. E-post: turid.rolfsen@tine.no 
Styremedlem: Arnold Kjoshaug, TINE Meieriet Storsteinnes, Meieriveien 21, 9050 
Storsteinnes. Mobil: 901 23 473. E-post: arnold.kjoshaug@tine.no 
 
 
 
 

HOVEDSTYRET 2021-2023 
Hovedstyret har siden Landsmøtet 2021 hatt følgende sammensetning: 
Leder: Næringsmiddelteknolog Oddgeir Schei, TINE Meieriet Tunga, Bromstadvegen 68, 
7047 Trondheim. Mobil: 952 22 866. E-post: oddgeir.schei@tine.no 
Nestleder: Meierist Ketil Schjei, TINE Meieriet Verdal, Melkevn. 1, 7650 Verdal. 
Mobil: 970 87 321. E-post: ketil.schjei@tine.no  
Hygiene-/cip-spesialist Hans Kjetil Kvålshagen, Addcon Nordic AS, Hydrovegen 55,  
3936 Porsgrunn. Mobil: 951 02 300. E-post: hans.kjetil.kvalshagen@addcon.com 
Leder planlegging og avrop Turid Rolfsen, TINE Meieriet Sandnessjøen, Alstenvn. 51,  
8800 Sandnessjøen. Mobil: 909 39 991. E-post: turid.rolfsen@tine.no  
Operations Manager Trine Alkholt, Molofeed A/S. Eidsvågveien 150, Eidsvåg i Åsane. 
Mobil: 902 80 296. E-post: alkholt@yahoo.no 
Fagspesialist meieriteknologi Knut-Arne Ljødal, TINE Meieriet Oslo.   
Mobil: 917 57 097. E-post: knut-arne.ljodal@tine.no. 
Fellestillitsvalgt: Jeffrey Thomas, TINE Meieriet Byrkjelo. 
Mobil: 954 78 044. E-post: jeffrey.thomas@tine.no 

 
Vararepresentanter i nummerrekkefølge: 

1. Fredrik Svalestad (tidl. Olsen), TINE Meieriet Jæren. Mobil: 413 90 208. 



2. Hege Merethe Liaskar, TINE Meieriet Ørsta. Mobil: 476 54 975. 
3. Kåre Ivar Stormoen, TINE Meieriet Oslo. Mobil: 415 07 821. 
 
Fellestillitsvalgt: 

Jeffrey Thomas, TINE Meieriet Byrkjelo, 6826 Byrkjelo.   
Mobil: 954 78 044. 
 
Komitéen for æresbevisninger 
(Personlige vararepr. i parentes). 

Per-Roger Bringsvor, Stjørdal (Anne Elisabeth Lie, Ski) 
Morten Gjefsen, Lillehammer (Svein Bekken, Kleppe) 
Gunnar Bakkene, Kleppe (Bente Reklev, Ørsta).  
 
Komitéens oppgave er å innstille overfor hovedstyret på æresmedlemmer samt kandidater til 
foreningens fortjenstmedalje. Funksjonstiden er 4 år. 
 

Gullmedaljeinnehavere 
 

Ett medlem er p.t. innehaver av NMLs høyeste utmerkelse.  År for tildeling i parentes. 
 

Sverre Sørbø, Alvdal (1990). 
 

NMLs sekretariat 
Adresse: Nils Hansens vei 8. 0667 Oslo.  Tlf. 23 00 27 10.   
E-mail: firmapost@nml.no   Hjemmeside: www.nml.no  
 

Generalsekretær Jostein Kolberg, e-mail: jostein.kolberg@nml.no  Tlf: 905 54 420. 
Økonomiansvarlig Margrethe Rones, e-mail: margrethe.rones@nml.no Tlf: 922 01 988   
Sekretær Anne Bergman, e-mail: anne.bergman@nml.no  Tlf: 905 94 093  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROTOKOLL FRA NMLs LANDSMØTE 2021 
 
Norske Meierifolks Landsforening holdt sitt 94. ordinære landsmøte på Jægtvolden 
Fjordhotell på Inderøy lørdag 13. november 2021. 
 

Sak 1.  Åpning 
 
Lederen, Oddgeir Schei, ønsket velkommen og overlot deretter ordet til møteleder Bente 
Reklev. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent med tilføyelse av ny sak 7 Fastsettelse 
av medlemskontingent for 2022 og 2023. Deretter ble Julia Øwre og Gunnar Salomonsen 
valgt til å underskrive protokollen.  
 
 

Sak 2.  Navneopprop 
 
Gen.sekr. Jostein Kolberg foretok navneopprop. Totalt møtte 31 stemmeberettigede inkl. 
hovedstyrets medlemmer. 
 
Deretter fikk lederen ordet og mintes de som hadde gått bort siden forrige landsmøte i 2019:   
 
Kjell Ove Bjørke (63), Gaute Nesse (79), Einar Lunde (92), Tore Bjørgen (67), Ivar 
Haddeland (74), Johan Hermann (76), Magnus Schjei (85), Erling Torp (91), Asbjørn Lillebø 
(76), Jarl Teilgård (79), Ole Kleven (93), Ottar Brattås (91), Åshild Hustoft (93), Paul 
Tronstad (90), Alain Dutard (84), Terje Garpestad (88), Asbjørn Fjærvoll (95), Hans Backer 
(91), Leif Grøsfjell (89), Svein Warberg (86), Hermod Ringset (95), Knut Erik Grindaker 
(72), Birger Stenhjem (76), Aage Juel Simonsen (87), Asbjørn Lervik (88), Rolf Nilsen (85) 
og Målfrid Solheim (65). 
   

 

Sak 3.  Lederens tale 
 
Her følger en kort oppsummering av Oddgeir Schjei sin tale til landsmøtet. Han innledet med 
å holde fram meierifagfolkenes yrkesstolthet gjennom en personlig historie om en kollega fra 
Tunga.  

Ellers konstaterte han at store deler av perioden siden forrige landsmøte har vært preget av 
koronapandemien. De fleste fysiske møter og arrangementer har blitt utsatt eller kansellert, 
mens noen har blitt holdt på teams, så som f. eks. hovedstyrets møter. Etter forrige landsmøte 
satte hovedstyret ned et utvalg som skulle se på ideer og strategier for å verve nye 
medlemmer. Blant aktuelle tiltak forelå det konkrete planer for å avholde en del av 
hovedstyrets møter rundt i meieri-Norge kombinert med stands og infomøter. Først ut skulle 
nyanlegget i Bergen være, i forbindelse med NMLs vårsamling og vedtektsfestede 
tillitsvalgtkonferanse i Bergen 19.-21. mars 2020, men som altså måtte avlyses/utsettes da 
Norge stengte ned 12. mars. Men temaet verving er likevel høyt på agendaen i NML, og det 
vil bli viktig at NML blir attraktiv for hele meieribransjen og i andre bedrifter. I TINE vil 
innsatsen først og fremst innrettes mot dem som fra før er uorganisert. Han nevnte i denne 
sammenhengen også fagmøter, f. eks. lokalt på anlegg eller i regi av lokalforeningene. På eget 
anlegg, Tunga, har de de senere årene hatt vellykkede fagmøter på ettermiddagstid etterfulgt 
av noe sosialt, fremholdt han.  



Kursing av tillitsvalgte har også lidd under koronaen, men vil bli prioritert når pandemien er 
over. Fornyelse og mer aktivitet på hjemmesiden er en annen arena som kan skape 
oppmerksomhet om NML. Videre henledet lederen oppmerksomheten på de nordiske 
meierikongressene, faglige storsatsinger, som NML er medarrangør av. I mai 2022 er det 
endelig duket for neste kongress som går av stabelen i Malmø. Kongressen skulle egentlig ha 
blitt avholdt i 2020, men er utsatt to ganger pga. pandemien. I denne forbindelse understreket 
han betydningen av det gode og tette samarbeidet med nordiske kolleger. 
 
På det internasjonale området er NML også med i AEDIL (Association for European Dairy 
Industry Learning), en europeisk sammenslutning med 15 medlemsland, som har som 
hovedformål å arbeide for felles bransjeinteresser og samarbeid over landegrensene når det 
gjelder meierifaglig utdanning og rekruttering mv. Nylig har hovedstyret oppnevnt Elin 
Simonstad Valle som NMLs representant i AEDIL. 
 

Etter 12. mars 2020 dreide fokuset raskt over til å handle om daglig drift og ivareta 
medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser, som det står fremhevet i vedtektene. 
I starten av koronaen vedtok hovedstyret bl. a. redusert kontingent for de av medlemmene 
som måtte bli permittert. Heldigvis viste det seg at få ble berørt. 

Ellers er lønnsforhandlinger noe av det viktigste NML er med på. Men styrelederen har 
opplevd det som utfordrende å forhandle med TINE, og ekstra spesielt i perioden med 
forhandlinger på teams. Mye virker å være forutbestemt, og det oppleves derfor som at det er 
lite å forhandle om. Men det er viktig at NML markerer sitt syn, og som et resultat av 
uenighet ble det brudd i forhandlingene lokalt både på Meierioverenskomsten og 
Funksjonæravtalen i 2021. Han kom også inn på arbeidet med et felles lønnspolitisk dokument i 

TINE, hvor NML samarbeider med de andre organisasjonene, men han uttrykte usikkerhet på om 

man lykkes med å bli enige med ledelsen om en felles lønnspolitikk i TINE.  

 

I sekretariatet har det også vært nødvendig med stor grad av hjemmekontor i koronaperioden, men 

oppgavene er fortløpende løst, og lederen benyttet anledning til å rose de ansatte for arbeidet som 

er gjort. Han trakk også fram og ga en ekstra honnør til fellestillitsvalgt Jeffrey Thomas, som gjennom 

sitt engasjement og sentrale posisjoner er en svært viktig representant for NMLs medlemmer – ikke 

bare som øverste tillitsvalgte, men også som medlem av konsernstyret i TINE. 

 

Han kom også inn på arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær, da Jostein Kolberg nærmer seg 

pensjonsalder. Heldigvis har hovedstyret lyktes med å få ansatt en ny, med solid erfaring og 

kjennskap til bransjen, men ansettelsen vil først bli offentliggjort og offisielt annonsert i desember. 

 

Han kom videre inn på at NML har startet jobben med å få fastsatt en strategi for landsforeningen 

med en påfølgende handlingsplan. Han kom inn på noen stikkord fra den første idedugnaden som 

allerede er holdt. Men betonet at arbeidet med handlingsplanen vil fortsette med styrke i tiden 

fremover. -Vi opplever sterk konkurranse fra flere andre fagforeninger som er store og har gode 

medlemsfordeler, men jeg mener vi skal kunne utfordre dem og klare å synliggjøre vår egenart 

bedre, fremholdt Schei. 

-Vi må ivareta kompetanse, tradisjon og kultur som meierifolk har bygd opp, understreket han. 

Industrien er i alle fall avhengig av oss som fagfolk, og utviklingen i verden rundt oss viser at 

fagforeningenes rolle blir viktigere enn noen gang.  

- Vi må jobbe godt sammen, og vi trenger at alle bidrar på veien videre, fremholdt hovedstyrets leder 

avslutningsvis. 



                                                                                                                                                    
Sak 4.  Styrets beretning for 2019 og 2020 

Lederen gikk gjennom beretningen for 2020 og kommenterte enkelte avsnitt nærmere. 
Beretningen for 2019 var også gjenstand for behandling, men ble ikke gjennomgått i detalj da 
den ble behandlet og foreløpig godkjent i fjorårets tillitsvalgtkonferanse. 

 

Sak 5.  Regnskap for 2019 og 2020 

Gen.sekr. Jostein Kolberg refererte regnskapet for 2020. Regnskapet for 2019 var 
gjennomgått og gitt en foreløpig godkjenning i tillitsvalgtkonferansen 2020 og ble derfor ikke 
nærmere kommentert nå. 

Leder Oddgeir Schei leste konklusjonene i Revisjonsberetningen for 2020. 

Møteleder ga ordet fritt til spørsmål og kommentarer både til regnskap og beretning.  

                                                                ------------------------------- 

Beretningene for 2019 og 2020 ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. Deretter tok 

møteleder regnskapene for 2019 og 2020 opp til votering. Også de ble enstemmig godkjent. 

  

 

Sak 6. Valg 
 
Steinar Koen, medlem av valgkomiteen, orienterte om arbeidet i komiteen og la deretter fram  
valgkomiteens innstilling, mens møteleder ledet valgene.  
 
Årsmøtet ga sin tilslutning til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Turid Rolfsen og Ketil 
Schjei i hovedstyret, mens komiteens forslag på Vidar Svendsen som nytt medlem av 
hovedstyret falt. Her kom det benkeforslag fra Sønnenfjelske Meierifolks Forening om 
gjenvalg på Hans Kjetil Kvålshagen. Kvålshagen fikk 18 stemmer, mens Svendsen fikk 11. 2 
var blanke. Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer til hovedstyret fikk enstemmig 
tilslutning: 1. Fredrik Svalestad (gjenvalg), 2. Hege Merete Liaskar (ny), 3. Kåre Ivar 
Stormoen (gjenvalg).  
 
Oddgeir Schei ble gjenvalgt som NMLs leder med 28 stemmer, 3 var blanke, mens Ketil 
Schjei ble gjenvalgt som nestleder med 30 stemmer (1 blank). Som møteleder og 
varamøteleder til landsmøtet 2023 ble henholdsvis Bente Reklev og Petter Bru enstemmig 
gjenvalgt.  
 
Komite for innstilling av æresmedlemmer: 

- Per Roger Bringsvor (ikke på valg) Vara: Petter Bru (ny) 
- Gro Rømmen Anderssen (ikke på valg) Vara: Svein Bekken (ikke på valg) 
- Ottar Olden (ikke på valg) Vara: Bente Reklev (gjenvalg). 

 
Fastsettelse av honorar og godtgjørelse til hovedstyret: 

Valgkomiteens forslag: 



- Det foreslås ingen endringer i honorar til styreleder. Styreleders honorar justeres i 
forhold til lønnsutviklingen for foreningens medlemmer. 

- Det foreslås ingen endringer i honoraret til styremedlemmene. Styremedlemmenes 
honorar justeres i henhold til lønnsutviklingen for foreningens medlemmer. 

 
Godtgjørelse til landsmøteutsendingene: 

- Det foreslås ikke endringer i gjeldende praksis (kjøregodtgjørelse utbetales etter de 
til enhver tid gjeldende statens satser. Utsendingene skal reise på rimeligste måte). 

 
Valgkomiteens forslag til honorar og godtgjørelse ble enstemmig godkjent. 

 

Møteleder refererte forslag om godkjenning av revisor, som det står i vedtektene. Hovedstyret 
fikk landsmøtets fullmakt til å velge revisor. 
 
 

Sak 7.  Fastsettelse av medlemskontingent for 2022 og 2023 
 
Landsmøtet ga enstemmig sin fullmakt til hovedstyret å fastsette medlemskontingenten 

for 2022 og 2023. 
 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
Møtet slutt. 
 
                                                                                            _________________________ 
 
                                                                                             Jostein Kolberg (sign.) 
 
 
______________________              ______________________ 
   
     Julia Øwre (sign.)                                     Gunnar Salomonsen (sign.) 
                                                   

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Landsforeningens virksomhet i 2021 

 

Hovedstyrets arbeid  
Hovedstyret har i 2021 hatt 7 møter, hvorav 5 på Teams, mens 2 har vært fysiske møter på 
tampen av året. Det er behandlet og protokollert totalt 66 saker. 
 

Av saker som har vært på hovedstyrets dagsorden i beretningsåret kan nevnes: 
Organisasjonsendringer/omstillinger i TINE, lønnsoppgjørene 2020 og 2021, lønnspolitikk i 
TINE, økonomisk støtte til NMLs medlemmer i tilfelle permittering pga. streik, 
medlemsrekruttering/verving, NMLs medlemsfordeler, samarbeidsavtalen med Howden, 
NMLs landsmøte 2021 på Inderøy, vårsamling 2022, tillitsvalgtkurs, Nordisk Meierikongress 
i Malmø, NMLs medlemskontingent 2022, NMLs kompetansemidler i TINE, budsjett, 
regnskap og årsberetning, lokalforeningenes rolle og oppgaver NMLs leilighet, Meieriposten 
og Norsk Meierikalender, MP Pensjon og aktuelle pensjonsspørsmål. 
 
Representasjon eksternt 
Pr. 31.12.2021 var NML representert i følgende faste utvalg, styrer o.l.: 
 
-     TINE SA, konsernstyret: 

       Jeffrey Thomas.  
 

-     MP Pensjon: 

       Øjvin Falch, styremedlem. Vararepr.: Jeffrey Thomas. 
 

-     Nordisk Meieriteknisk Råd: 

       Petter Bru.  
 

- AEDIL (Association for European Dairy Industry Learning): 

        Elin Simonstad Valle 
 

-     Prof. Størens Fond:  

       Jostein Kolberg 
 
-     OU-fond NHO-NML:  
       Margrethe Rones og Jostein Kolberg 
 

 

Sekretariatet  
Sekretariatet har i beretningsåret hatt 3 heltidsansatte, slik bemanningen har vært i en årrekke. 
Foruten oppgaver knyttet til Landsforeningens virksomhet og drift står sekretariatet også bak 
utgivelsen av fagtidsskriftet Meieriposten og Norsk Meierikalender. I tillegg utføres deler av 
sekretariatfunksjonen til Norsk Meieriteknisk Forening (NMTF). Samarbeidsavtalen mellom 
NML og NMTF ble imidlertid oppsagt av NMTF i 2021 med opphør pr. 1.1.2022. 
 
På tampen av beretningsåret ble Ottar Olden ansatt som ny generalsekretær i NML med 
tiltredelse i februar 2022.   
 



Medlemssituasjonen  
Ved utgangen av 2021 var det registrert totalt 922 medlemmer mot 974 ved forrige årsskifte. 
Det ble opptatt 20 nye medlemmer i beretningsåret, 7 færre enn foregående år.  
 
Tabellen nedenfor viser medlemssituasjonen pr. 31.12.2021.  
____________________________________________________________ 
Lokalforeninger Antall medl. Aktive og passive    Pensjonister 
     totalt             medlemmer     og studenter 
___________________________________________________________ 
Sønnenfjelske 276 192   85 
Sør  228 145   82 
Vest 128   91   37 
Midt-Norge 208 137   71 
Nord-Norge   82   49   33 
____________________________________________________________ 
                                     922                     614                                308 
___________________________________________________________ 
 
 

Medlemskontingenten 
Følgende satser har vært gjeldende i 2021:  
- Aktive med forsikring     kr 8.364 
- Aktive uten forsikring     kr 6.660,-  
- Passive med forsikring    kr 4.464,- eventuell advokatforsikring: + 600,- 
- Passive uten forsikring    kr 2.760,- eventuell advokatforsikring: + 600,- 
- Pensjonister                     kr    450,- eventuell advokatforsikring: + 600,- 
- Studenter                         Gratis 
 

Kontingenten til lokalforeningene (kr. 175,-) er inkludert i ovennevnte satser. 

 

Den kollektive forsikringsordningen  
De fleste av medlemmene er omfattet av NMLs kollektive forsikringsordning. Ordningen blir 
man automatisk med i dersom man ikke innen 14 dager etter innmeldingen i NML skriftlig 
har reservert seg.  Alle nye medlemmer får rutinemessig skriftlig melding om dette 
umiddelbart etter at søknaden om innmelding er godkjent. Ved første gangs opptak kreves 
ikke egenerklæring. Melder man seg derimot ut av ordningen og senere vil inn igjen, krever 
forsikringsselskapet egenerklæring på lik linje med private/individuelle ordninger. 
 

NML har i en årrekke hatt forsikringsavtale med Tryg Forsikring, og ordningen består av en 
gruppelivsdel og en ulykkes-/invaliditetsdel.  
 
NMLs kollektive forsikringsordning:   

 
Gruppelivsdelen er en ren dødsrisikoforsikring med en forsikringssum på kr 325.000,- t.o.m. 
det år man fyller 50 år. F.o.m. fylte 51 år t.o.m. 60 år trappes dekningen årlig ned med 5 
prosent. F.o.m. fylte 61 år er forsikringssummen fast på kr 162.500,- til fylte 67 år, da 
ordningen opphører. Forsikringen kommer til utbetaling dersom den forsikrede dør før fylte 
67 år, uansett årsak.  
 



Ulykkes-/invaliditetsdelen er lik for alle, uansett alder, og har en dekning på kr 1.000.000,- 
ved 100 prosent varig, medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet utbetales en 
forholdsmessig del av summen. Forsikringen kommer til utbetaling ved ulykkesskade, 
uavhengig av om skaden har skjedd i arbeid eller fritid, i inn- eller utland. 
 

I tillegg dekkes behandlingsutgifter etter ulykkesskade på inntil kr 50.000,-.  
 

Øvrige medlemsfordeler på forsikringer 
Etter NMLs utmelding av YS med virkning pr. 1.1.2016 ble det inngått en ny medlemsavtale 
på forsikringer med Tryg. Som en del av Tryg-avtalen har NML-medlemmene også fått sitt 
eget "forsikringskontor", NML Partnerservice i Tryg, tlf. 55 17 17 70, hvor medlemmene er 
sikret rask kontakt med selskapets forsikringskonsulenter. 
 
Tryg har egne salgskontor i hele landet, som gjerne bidrar med å informere NMLs tillitsvalgte 
og medlemmer om hva som ligger i avtalen på for eksempel medlemsmøter og lignende. 
 
Howden Forsikringsmegling AS har på vegne av NML utredet og fremforhandlet Tryg-
avtalen. I 2015 ble det inngått en ny og forsterket samarbeidsavtale mellom NML og Howden, 
som fortsatt gjelder. Avtalen regulerer samarbeidet vedr. utvikling, fremforhandling, 
etablering, implementering, drift og videre oppfølging av NMLs medlemsavtale på tilbudet 
om frivillige forsikringer til NMLs medlemmer. 

 

Meieriposten 
Landsforeningens fagtidsskrift Meieriposten utkom i tråd med utgivelsesplanen med 6 
nummer i 2021, en utgivelsesfrekvens som er vedtatt videreført også for 2022.  Opplaget var i 
fjor 1450. 
 
 

Som en støtte for redaksjonen ble det høsten 2010 nedsatt et redaksjonsråd som pr. 31.12.21 
bestod av følgende medlemmer: Direktør Gunnar Rysstad, Elopak, førsteamanuensis ved 
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU, Tove G. Devold, 
Veterinær/Spesialrådgiver Randi Therese Garmo, TINE, leder i Norsk Meieriteknisk 
Forening, forskningsleder Berit Nordvi, TINE, tidligere nestleder i NML Geir Olsen, som er 
leder av redaksjonsrådet, samt redaktør Jostein Kolberg.  I 2021 ble det avholdt 3 møter i 
rådet, hvorav 2 på Teams. 
 
 

NMLs Vårsamling 2021 
NMLs årlige vårsamling ble avholdt på Teams med to bolker på formiddagen hver av dagene 
20. og 21. april. Blant tema/orienteringer kan nevnes TINEs teknologilab., TM Frya, APS, 
LID, Greve Biogass, Cheddarlinjen ved TM Verdal, TM Setesdal og orientering ved TINEs 
styreleder Marit Haugen. 

 
 

Tillitsvalgtordningen 

Ved utgangen av beretningsåret var det i tråd med hovedavtalens bestemmelser NML-
tillitsvalgte ved nesten 40 driftsplasser/enheter, hvorav det ved flere av dem er valgt to eller 
flere som følge av medlemstallet.  Blant disse er det videre valgt 5 regionale 
hovedtillitsvalgte. Det er blant disse 5 valgt en fellestillitsvalgt på landsbasis for NMLs 



medlemmer i TINE. De år det er nyvalg, tilbys de tillitsvalgte en grunnleggende opplæring i 
det å være tillitsvalgt, roller, oppgaver samt innføring i lover og avtaler mv. 
Hovedtillitsvalgte 
NMLs fem hovedtillitsvalgte i TINE ved utgangen av 2021 var: 
Nord: Frank Jonny Kjærnes, Midt-Norge: Bjørn Lande, Vest: Jeffrey Thomas, Sør: Kjell 
Inge Robberstad, Øst: Kåre Ivar Stormoen.  Fellestillitsvalgt: Jeffrey Thomas, TINE Meieriet 
Byrkjelo.  
 

De hovedtillitsvalgte inngår i TINEs Konsernutvalg (KU) som ledes av et arbeidsutvalg på 
fem representanter, hvorav NML har en (Jeffrey Thomas). Arbeidsutvalget i KU og 
representanter for TINEs ledelse møtes jevnlig i Konsernsamarbeidsutvalget (KSU).  

 

NMLs avtaler/overenskomster  
Etter arbeidsgiversidens overgang til NHO i 2012 har NMLs medlemmer vært innplassert i 
enten Overenskomst for meieriindustrien (Meierioverenskomsten) NML-NHO Mat og Drikke 
(avtale nr. 524) eller Funksjonæravtalen NHO-NM (avtale nr. 545). 
 
Som Del I av tariffavtalene gjelder hovedavtalen NHO-YS, som NHO og NML har inngått 
tiltredelsesavtale på. 
 

Lønnsoppgjøret 2020 
Som omtalt i årsberetningen for 2020 ble Hovedoppgjøret LO-NHO i 2020 pga. 
koronapandemien utsatt fra mars/april til august. Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri 
(NHO) ble da med Riksmeklerens hjelp enige i frontfaget - det førende oppgjøret i norsk 
arbeidsliv. Den økonomiske rammen (årslønnsveksten 2020) for oppgjøret ble beregnet til 1,7 
%. Oppgjørene i meierisektoren startet senere på høsten. NMLs forhandlinger ble imidlertid 
stadig utsatt, ikke bare pga. koronasituasjonen, men også som følge av brudd i andre oppgjør i 
meieri- og matsektoren. 
Forhandlingene fant derfor sted først i februar 2021, en historisk lang utsettelse.  
 
Etter sentrale forhandlinger (meierioverenskomsten) med NHO 9. februar og sentral-lokale 
forhandlinger i TINE (både meierioverenskomsten og Funksjonæravtalen) ble partene enige 
om følgende:  
Meierioverenskomsten: Fremforhandlet i sentralt oppgjør 9. februar 2021: 

- Generelt tillegg til alle kr 0,50 med virkning fra 1. mai 2020 
- Fagbrevtillegg til lønnsgruppe 2, kr 1,00 med utgående effekt pr. 1. mai 2020 
- Lønnsgruppe 3, tillegg på kr 1,00 med utgående effekt pr. 1. mai 2020 
- Ansiennitet «etter 6 år», kr 0,50 for lønnsgruppe 2 og 3 med utgående effekt pr. 1. mai 

2020. 
I de sentral-lokale forhandlingene i TINE 10. februar ble partene enige om ytterligere et 
generelt tillegg til alle på overenskomsten på kr 1,50 med virkning fra 1. juni 2020. 
 
Funksjonæravtalen: I sentral-lokale forhandlinger i TINE 10. februar 2021 ble partene enige 
om et tillegg på 2,1 %, hvorav minimum 1 % til alle med virkning fra 1. juni 2020. Bedriften 
skal fastsette den enkelte medarbeiders lønn individuelt etter en saklig vurdering, som skal 
omfatte:  

- Arbeidsinnsats, prestasjon, gjennomføringsevne iht. avtalte mål, 
budsjett/nøkkelresultater 

- Samhandling: Bidrar/støtter til at andre områder i forretningskjeden presterer bedre og 
bidrar til totaliteten i verdikjeden 



- Påtar seg ekstra ansvar/arbeidsoppgaver 
- Evt. skjevhetsjusteringer. 

Leder foretar saklig vurdering av kriteriene og på basis av dette utarbeides et forslag til 
lønnsøkning. Dette kvalitetssikres og kalibreres på tvers for å sikre lik behandling. HR-sjef 
har ansvar for at dette skjer, het det i protokollen. 
 
Etter lønnsforhandlingene, ifm. gjennomføringen av oppgjøret, ble det en del støy og 
misforståelser som etter NMLs syn skyldtes for dårlig forhånsinfo fra arbeidsgiver omkring 
bl.a. vurderingskriteriene. Det oppstod dessuten en tvist som følge av at de som ikke var 
ansatt på effektueringstidspunktet falt utenom og mao. ikke fikk oppgjøret som egentlig skulle 
gjelde fra 1. juni året i forveien. Dette skyldes en standardklausul som er vanlig i alle 
lønnsforhandlingsprotokoller. Men med nesten ett år mellom virkningstidspunkt og 
effektuering ble dette mye mer omfattende og med større konsekvenser enn ved oppgjør i 
«normale» tider. NML protesterte på dette, og hadde en dialog med TINE om saken. TINE ga 
ikke NML fullt medhold, men strakk seg til å flytte tidspunktet frem til 1. januar 2021, altså 
slik at alle som var ansatt da, men ikke ved effektueringen (april lønn 2021), likevel skulle 
omfattes av oppgjøret. Likevel falt mange av NMLs medlemmer utenom, noe NML selvsagt 
ikke er fornøyd med. Det var imidlertid umulig å nå helt frem i den aktuelle situasjonen, men 
NMLs hovedstyre var samstemte om at man må jobbe for at slike klausuler kuttes helt ut ifm. 
lønnsforhandlinger i fremtiden.  
 

Lønnsoppgjøret 2021 
Alle spørsmål og diskusjoner rundt 2020-oppgjøret var slett ikke helt avklart før neste 
oppgjør, mellomoppgjøret 2021, stod for døren. Det knyttet seg derfor ekstra stor spenning til 
hvordan dette skulle gå. Partene møttes til sentral-lokale forhandlinger 3. juni 2021. Etter en 
del timers forhandlinger viste det seg at det ikke var mulig å komme til enighet. Det ble derfor 
brudd i forhandlingene. I slike forhandlinger er det imidlertid ikke hjemlet noen form for 
mekling eller mulighet for streik. Som i de fleste andre tvister lokalt i bedriften kan imidlertid 
saken sendes over til partene sentralt, til organisasjonsmessig behandling. NML i TINE gjorde 
det, og slik behandling ble gjennomført i slutten av juni – uten at det førte til endringer i 
resultatet (eller posisjonen) på bruddtidspunktet. Oppgjøret ble derfor effektuert slik stoda var 
på bruddtidspunktet. 
 
Hovedgrunnen til at NML brøt var uenighet om innretningen på Funksjonæravtalen, hvor 
NML reagerte på at så mye som 2/3 av oppgjøret skulle utgjøre potten som arbeidsgiver 
skulle fordele, spesielt ut fra de ferske og dårlige erfaringene fra 2020-oppgjøret. For 
Meierioverenskomsten var oppgjøret (tilbudet) etter NMLs syn alt for dårlig – og langt under 
frontfaget LO/NHO. NML mente det var spesielt bemerkelsesverdig at TINE som 
medlemsbedrift i NHO såpass klart fraviker det som NHO i april la føring for gjennom 
frontfagsoppgjøret.  
 
Resultatet som ble effektuert ble som følger: For ansatte omfattet av meierioverenskomsten er 
det sentralt gitt et tillegg på kr 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021.I tillegg er det 
fremforhandlet et sentralt-lokalt tillegg på kr 2,25 pr. time med virkning fra 1. juni 2021. 
På Funksjonæravtalen ble det gitt et tillegg på 2,90 % til individuell fordeling, hvorav 
minimum 1 % til alle. Bedriften fastsetter den enkelte medarbeiders lønn etter i hovedsak de 
samme kriteriene som er listet opp ovenfor, under 2020-oppgjøret. 
 
  

 



 

 

Internasjonalt samarbeid 
 
På det nordiske plan  
har det opp gjennom årene vært en etablert og god kontakt mellom de nordiske 
søsterorganisasjonene.  Dette samarbeidet holdes bl.a. ved like gjennom gjensidige 
invitasjoner til årsmøter o.l. samt ikke minst gjennom fast representasjon og deltagelse i 
Nordisk Meieriteknisk Råd (NMR) som har som hovedformål å arrangere nordiske 
meierikongresser hvert tredje år. 
 

NMR utredet høsten 2014 en ny forretningsmodell for de nordiske 
meierikongressene.  Bakgrunnen var de utfordringer man har begynt å se når det gjelder å få 
disse store arrangementene til enhver tid forankret i det enkelte lands meieriindustri – både 
praktisk og ikke minst økonomisk. 
 

Våren 2015 ble et forslag til ny forretningsmodell vedtatt. Den nye modellen innebærer bl.a. 
et felles økonomisk fundament gjennom etablering av et fellesnordisk IS (interessentselskap), 
registrert i Danmark, og med et fast sekretariat (hos Mælkeritidende/Foreningen af 
mejeriledere og funktionærer i Danmark).  Kongressene skal fortsatt gå på geografisk 
rundgang i de nordiske land. Første kongress etter den nye arrangementsmodellen ble holdt i 
København 7.-9. juni 2017. Neste nordiske meierikongress ble besluttet lagt til Malmø 27.-
29.mai 2020, men utsatt pga. pandemien, først til 2021, men da pandemien ikke var over, ble 
kongressen utsatt ytterligere et år, til 2022. 
 

NMLs representant i NMR har i en årrekke vært Petter Bru som var leder av hovedstyret til 
årsmøtet på Røros 14. september 2019. I etterkant av årsmøtet besluttet det nye hovedstyret at 
Bru fortsetter som NMLs representant ut «kongressperioden», altså til kongressen i Malmø er 
gjennomført. 
 

AEDIL 
NML deltar sammen med TINE som Norges representanter i den europeiske 
sammenslutningen AEDIL (Association for European Dairy Industry Learning). 
Organisasjonen som har 15 medlemsland, har som hovedformål å arbeide for felles 
bransjeinteresser og samarbeid over landegrensene når det gjelder meierifaglig utdanning og 
rekruttering, bl.a. gjennom utarbeidelse av felles standarder på utdanningsområdet, felles 
utdanningspass mv. i tillegg til prosjektorienterte oppgaver, kurs, etc. NML oppnevnte høsten 
2020 Elin Simonstad Valle til å representere NML i dette internasjonale samarbeidsforumet.  
 

 
 


