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Norsk Landbrukssamvirke vil i det følgende peke på noen prinsipielt viktige sider ved den
ordningen som nå foreslås innført. Vi viser for øvrig til TINEs høringsuttalelse.

Innledning

TINE BA er et samvirkeforetak med norske melkeprodusenter som eiere. Samvirkeforetaket
er en sammenslutning av melkeprodusenter som gjennom dette har en foredlings- og
forretningsvirksomhet med mål å skaffe avsetning for eiernes råvarer i markedet.

I tillegg har TINE blitt tildelt og har påtatt seg en rolle i gjennomføring av jordbrukspolitikken.

De foreslåtte retningslinjene med etablering av et kapitalavkastningskrav har sitt
utgangspunkt i den sistnevnte rollen. Det er derfor viktig at retningslinjene utformes med
sikte på å tilfredstille dette målet, uten å gripe utilbørlig inn i foretakets styring og virksomhet
for øvrig.

Krav om utbetaling av kapitalavkastning.

Oppbygging av kapital i samvirkeforetakene i landbruket har skjedd gjennom
samvirkeforetakets besluttende organer. Det vil si at det løpende har vært demokratiske
beslutninger om fordeling av disponibelt overskudd mellom etterbetaling og avsetning av
kapital i foretaket. Dette er et grunnleggende element i ethvert selskap. Med det forslaget
som nå foreligger vil myndighetene frata eierne denne muligheten. Eierne i samvirket med
dette miste muligheten til nødvendig kapitalavsetning til videreutvikling av selskapet.

Vi mener at formålet med ordningen i tilstrekkelig grad blir ivaretatt ved at
kapitalavkastningskravet blir synliggjort og tatt hensyn til ved prisfastsetting.

Vi finner det uakseptabelt å pålegge selskapet å utbetale en  forhåndsbestemt
kapitalavkastning, og vil sterkt gå imot dette.
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Fastsetting av kapitalavkastningen

Departementet har foreslått å fastsette et kapitalavkastningskrav med utgangspunkt i en
analyse foretatt av ECON. Det er samtidig foreslått en ny gjennomgang.

Det er en rekke elementer i en vurdering som er gjenstand for skjønn og vurdering. Dette
gjelder den foreliggende analysen og i en eventuell ny. Det er viktig at det nå skapes stabile
fortsetninger for alle parter og mest mulig ro rundt ordningen som sådan. Vi vil derfor fraråde
å sette i gang en ny analyseprosess nå.

Etterberegning

Den etterberegningsordningen som har vært praktisert til nå har vært krevende å håndtere,
både arbeidsmessig og faglig.

Det har vært en forutsetning at den ordning som nå innføres sammen med andre
kontrollregimer skal gjøre ordningen med etterregning overflødig.

Vi støtter derfor forslaget om å oppheve etterberegningsbestemmelsen.

Med vennlig hilsen
Norsk Landbrukssamvirke

Ole-Jakob Ingeborgrud
Adm. direktør
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