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Hei, 
 
Vedlagt følger høringssvar fra NNN. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Moo Nerli 
Kontorsekretær 
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Høringssvar «forslag om nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av 
landbruksvarer» (IB ordningen) 

NNN organiserer arbeidstakere i mat og drikkeindustrien. En stor del av våre medlemmer jobber i 
bedrifter som benytter råvare fra den norske jordbruksproduksjonen.  
Våre tillitsvalgte melder at hvis de norske næringsmiddelprodusentene skal kunne satse på eksport 
av mat og drikkeprodukter må det legges til rette for enkle og kostnadseffektive ordninger for å sikre 
konkurransekraft.   
 
Ending av forskriften (IB ordningen) 

Endringer i IB ordningen må sikre de norske mat og drikkeprodusentene en effektiv og fleksibel 
modell.  
Modellen innrettes slik at bedriftene lett kan ta ekstra produksjon av mat og drikkevarer for eksport, i 
tillegg til eksisterende produksjon for salg innenlands. Forskriften må også tilpasses slik at det er 
praktisk mulig å benytte importert råvare på en måte som ikke utløser behov for omlegging av 
råvarehåndtering eller ekstra lagerføringskostnader hos bedriftene.   
Vi mener at det kan være riktig å legge til rette for import av råvare under IB ordningen siden det 
allikevel ikke erstatter bruk av norsk råvare, men kommer som et tillegg for å kunne gi mat og 
drikkeprodusentene økt produksjonsvolum.  
 
 
NNN organiserer alle som jobber i mat og drikkeindustrien 

 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

 
 
 

Lars Iver Wiig 
Næringspolitikk/ Rådgiver 

Tlf.: +47 90649110 
Epost: lars.iver.wiig@nnn.no 
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