
 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Onsdag 30. juni 2021, kl 08.00 – kl 08.50 - Teams-møte. 
 
 

Til stedet  John Anders Lifjell (NRL) – forlot møte før vedtak i 
sak 51/21 
Morten Floor (LMD)  
Grete Sjurgard (NRL)  
Johan Martin Eira (NRL) 

Forfall Arnstein Stensaas (PRL)  
Fra Landbruksdirektoratet Tone Seppola 

Mari Vengnes (referent) 
 
 
Møteagenda 
 

Sak 49 21 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden 
Sak 50 21 Filmproduksjon – oppfølging sak 48/21 
Sak 51 21 Godtgjørelse for leders timebruk 

 
 
  



 

 

 
 
 

Sak nr. 
49/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
30.06.2021 

Tittel: 
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: --  

 
Vedtak:  Godkjent. 

 
Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 

 
 
 
 

Sak nr. 
50/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
30.06.2021 

Tittel: 
Filmproduksjon – oppfølging sak 48/21 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling: Utvalget vurderer fremlagt plan for ny filmproduksjon som nyttig, bra og 

hensiktsmessig. Det understrekes at Markedsutvalgets representanter som 
går inn i dette arbeidet må være tydelige i sine føringer og jobber aktivt med 
produksjonsselskapet og OEK/Matprat.  
 

Vedtak:  Markedsutvalget avsetter kr 700 000 til produksjon og kr 300 000 til visning. 
Midlene omdisponeres i henhold til forslag i saksframlegget.  
Prosjektgruppen (sak 48/21) tar med seg føringene gitt i møtet.  
Sekretariatet utarbeider og oversender søknad til Innovasjon Norge.  
 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut med møteinnkalling. 
 
  



 

 

 
Sak nr. 
51/21 

 Markedsutvalget for 
reinkjøtt 

Behandling: 
30.06.2021 

Tittel: 
Godtgjørelse for leders timebruk 

LDir saksnr: 
21/1750 

 
Møtebehandling:  Det er en betydelig innsats utvalgsleder har lagt i ekstraordinære 

arrangementer og aktiviteter. Det vurderes som rimelig at det kan godtgjøres. 
Det var ingen innsigelser på timetallet.  
 
Utvalget påpeker at det er uheldig at godtgjørelsen ikke kommer på samme 
kalenderår som aktiviteten ble gjennomført.  
 
 

Vedtak:  Utvalget slutter seg til innstillingen og utvalgets leder kan godtgjøres med en 
timesats på kr 500 i henhold til timelister framstilt i saksframlegg.  
 
På et senere tidspunkt så skal utvalgets leder eller andre utvalgsmedlemmer 
som har hatt ekstraordinær innsats for utvalget og ønsker godtgjørelse, levere 
timelister inne utgangen av kalenderåret.   
 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut med møteinnkalling.  
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