PROTOKOLL
for
møte i Omsetningsrådet
fredag 3. juli 2020 kl. 10:00
Video-/telefonmøte

Møtet ble hevet kl. 10:30.
Til stede:

Bjørg Tørresdal, Thea Susanne Skaug, Lars Petter Bartnes,
Marit Haugen, Kjersti Hoff, Trine Hasvang Vaag, Arnfinn
Hongseth, Anne Jødahl Skuterud, Ola Hedstein, Bjørn-Ole
Juul-Hansen og Ann Elise Hildebrandt (vara for Anne Berit
Aker Hansen)

Forfall:

Anne Berit Aker Hansen

Fra
Landbruksdirektoratet:

Nina Strømnes Rodem, Elsebeth Hoel, Jørn Rolfsen, Lise
Wirstad Dynna, og Ellen Karin Solevåg

Saksliste
066/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden…………………………………………………….2

067/20

Melk - Revidert budsjett 2020 - oppfølging av vedtak i sak 65/20…………………4

Landbruksdirektoratet

Saksnr.:
066/20
Behandling:
03.07.2020

Sektor:
Alle
Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtebehandling
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksdokumenter sendt ut elektronisk til medlemmer og varamedlemmer. Dokumentene er
også lagt inn i skyløsningen Jottacloud. Vedlegg er kun tilgjengelig her.
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Beskrivelse
I forbindelse med behandling av revidert budsjett for markedsreguleringen og forslag til
omsetningsavgift på ku- og geitemelk for andre halvår 2020, vedtok Omsetningsrådet i sak
65/20 den 22. juni 2020 at likviditeten i fondet ved utbetaling for solgte melkekvoter i
januar 2021 skal sikres ved at Tine stiller et nødvendig beløp til disposisjon for fondet frem
til merverdiavgiften for salget er tilbakebetalt til fondet. Tine legger i henhold til vedtaket
frem et forslag til avtale.
Landbruksdirektoratet har mottatt forslag til avtale fra Tine 26. juni 2020, og det har i
ettertid vært samtaler om avtaleteksten mellom Tine og Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet legger til grunn revisors tilbakemelding angående signering av
avtalen og diskusjonen i Omsetningsrådets møte 22. juni, og anbefaler at
Omsetningsrådets leder, Bjørg Tørresdal, gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av
Omsetningsrådet. Videre legger vi til grunn at Omsetningsrådet må delegere myndighet til
Landbruksdirektoratet til gjennomføring av tilbakebetalingen av lånet i avtalens punkt 4.
Landbruksdirektoratet vurderer at vedlagte forslag til avtale mellom Tine og
Omsetningsrådet sikrer likviditeten i fondet ved utbetaling for solgte kvoter i januar 2021
frem til merverdiavgiften for salget er tilbakebetalt til fondet. Landbruksdirektoratet
innstiller på at Omsetningsrådet godkjenner avtalen.
Hjemmel
Forutsetninger
Vedlegg
Avtale for sikring av likviditet 30.6_
Møtebehandling
Leder Bjørg Tørresdal foreslo at protokollen frigis ved møteslutt og at avtalen som er inngått
er offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Det var enighet i rådet om dette.
Med dette ble saken enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling.
Vedtak
Omsetningsrådet godkjenner forslag til avtale mellom Tine SA og Omsetningsrådet om
overføring av et beløp fra Tine i januar 2021 for å sikre likviditeten i fondet for
omsetningsavgift for melk.
Omsetningsrådets leder, Bjørg Tørresdal, gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av
Omsetningsrådet.
Omsetningsrådet delegerer til Landbruksdirektoratet å gjennomføre utbetalinger omfattet
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av punkt 4 i denne avtalen.
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Melk - Revidert budsjett 2020 - oppfølging av vedtak i sak 65/20
I forbindelse med behandling av revidert budsjett for markedsreguleringen og forslag til
omsetningsavgift på ku- og geitemelk for andre halvår 2020, vedtok Omsetningsrådet i sak
65/20 den 22. juni 2020 at likviditeten i fondet ved utbetaling for solgte melkekvoter i
januar 2021 skal sikres ved at Tine stiller et nødvendig beløp til disposisjon for fondet frem
til merverdiavgiften for salget er tilbakebetalt til fondet. Tine legger i henhold til vedtaket
frem et forslag til avtale.
Landbruksdirektoratet har mottatt forslag til avtale fra Tine, og det har i ettertid vært
samtaler om avtaleteksten mellom Tine og Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratets vurdering av avtalen
Landbruksdirektoratet har forelagt avtalen for Omsetningsrådets revisor, Stiansen & Co
AS. Revisor har kommentert på tre forhold. Dette gjelder signatur, sikkerhet for fondet og
tilbakebetaling. Når det gjelder signering av avtalen kommenterer revisor at avtalen er
mellom Tine og Omsetningsrådet. Landbruksdirektoratet er ikke direkte part i avtalen,
men er sekretariat for Omsetningsrådet, og skal gjennomføre avtalen på vegne av Rådet.
Da synes revisor det er en fornuftig løsning at Landbruksdirektoratet signerer på at de er
kjent med innholdet, og vil bistå med gjennomføringen av avtalen. Når det gjelder
sikkerhet for fondet så er risikoen lav. Det er i første rekke Tine som tar en risiko ved å låne
ut til fondet. Avtalen gir fondet nødvendig likviditet til å betale sin merverdiavgiftsforpliktelse. Gitt at lånebeløpet i sin helhet går til betaling av merverdiavgift ved kjøp av
kvoter, og at merverdiavgiften en får tilbake i påfølgende merverdiavgiftsoppgjør betales
direkte til Tine, så mener revisor at denne kontantstrømmen er uavhengig av fondets
øvrige inntekter. Revisor påpeker at de kun har meddelt sine synspunkter på
avtaleutkastet. Deres uttalelse er ikke revisjon eller noen form for bekreftelse på at avtalen
er fullstendig og uttømmende for å sikre Omsetningsrådets og Landbruksdirektoratets
interesser, og revisor påtar seg intet ansvar på grunnlag av de kommentarer de har gitt
eller burde ha gitt til avtaleutkastet.
Landbruksdirektoratet legger til grunn revisors tilbakemelding angående signering av
avtalen og diskusjonen i Omsetningsrådets møte 22. juni, og anbefaler at
Omsetningsrådets leder, Bjørg Tørresdal, gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av
Omsetningsrådet. Vi innstiller på dette.
Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt omsetningsavgiften til 30 øre per liter for
2. halvår 2020. Landbruksdirektoratet viser til foreløpig protokoll fra møte i
Omsetningsrådet 22. juni hvor Omsetningsrådet foreslo å videreføre omsetningsavgiften
på 30 øre per liter, samtidig som likviditeten i fondet ved utbetaling av solgte kvoter i
januar 2021 sikres. Under Landbruksdirektoratets vurdering av konsekvenser av Tines
forslag til løsning med hensyn til likviditet i fondet i første halvår 2021 skriver vi blant
annet følgende:
«For at Landbruksdirektoratet skal ha tilstrekkelig sikkerhet for innbetalingen fra Tine i
januar 2021 vurderer direktoratet at det er nødvendig at Tine stiller en bankgaranti på
minimum 128 mill. kroner, samt at det inngås en bindende avtale med Tine om
innbetaling og oppgjør.»
Landbruksdirektoratet mener det er essensielt å ha tilstrekkelig sikkerhet for at
innbetalingen fra Tine i januar 2021 kan finne sted i henhold til avtalen. Vi anbefalte derfor
i innstillingen til saken 22. juni at Tine stiller en bankgaranti for det beløpet de har
forpliktet seg til å utbetale. Basert på diskusjonen i møte den 22. juni velger
Landbruksdirektoratet ikke å følge opp dette videre nå.
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Tilbakebetaling av overført beløp til Tine fremkommer ikke av Reglement for delegering av
myndighet fra Omsetningsrådet til Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet
(Omsetningsrådets delegasjonsreglement), som ble vedtatt av Omsetningsrådet 22. juni
2020. Landbruksdirektoratet mener Omsetningsrådet derfor må delegere myndighet til
Landbruksdirektoratet til å foreta tilbakebetaling til Tine i samsvar med avtalens punkt 4.
I henhold til avtalens punkt 5 og Omsetningsrådets delegasjonsreglement vil
Landbruksdirektoratet utbetale tilbakeholdt a konto utbetalinger til Tine for
avsetningstiltak for perioden januar – juni 2020 etter at avtalen er inngått.
Landbruksdirektoratet vurderer at vedlagte forslag til avtale mellom Tine og
Omsetningsrådet sikrer likviditeten i fondet ved utbetaling for solgte kvoter i januar 2021,
basert på de forutetningene som lå til grunn ved behandling av revidet budsjett 22. juni.
Landbruksdirektoratet innstiller på at Omsetningsrådet godkjenner avtalen.

