Kornbøndenes
Interesseorganisasjon
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KiO
Onsdag den 13. februar kl. 14.00, Schweigaardsgate 34E, 5. etasje
Program:
Fra kl 13:30
Kl 14:00-15:30

Kaffe serveres
Fagmøte:
• Kornøkonomi fremover – i lys av krisepakka og avlingsskadeordningen
o Kjersti Hoff, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag
o Bjørn Gimming, Norges Bondelag

Fra kl 15:30

Pause med kaffe og litt å bite i
Når du har bestemt deg for å komme: Send en uforpliktende SMS til 957 69 860 så vi
kan justere serveringen etter antall.

Kl 16:00

Årsmøte

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO fremmer imidlertid
krav og gir innspill, både til jordbruksoppgjøret, og i siste arbeidsår også til krisepakka i forbindelse med
tørken sist sesong.
Hva synes du om jobben som er gjort i 2018 i disse sakene? Kom på årsmøtet – med ros eller ris!
Årsmøtet avsluttes seinest 18:00
Vel møtt!
Styret i KiO

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av to medlemmer til å skrive under
protokollen
4. Årsmelding, regnskap og budsjett
5. Innkomne forslag
6. Kontingent

7. Valg:
- Leder for ett år
- To styremedlemmer for to år
- 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge
- Revisor, med varamann
- Ett nytt medlem til valgkomiteen
8. Fastsettelse av honorar, etterskuddsvis til
styret
9. Forslag til arbeidsprogram
10. Andre saker nevnt i innkallingen
- Orientering om vedtekter

ÅRSMELDING KiO
Styret, valgt på årsmøtet i 2018 (eller tidligere):
Leder:
John Lilleborge, Østfold – 1 år
Styremedlemmer: Håkon Tørrestad, Vestfold, 2 år
Rune Sandsether, Buskerud, 2 år
Ottar Kjus, Akershus, 1 år
Ole Albert Bøhn, Akershus, gjenstår 1 år
Styret konstituerer seg selv.

Informasjon

Varamedlemmer:
1. vara:
Erik Skaare, Hedmark
2. vara:
Hans Ole Øwre Klomstad, Sør-Trøndelag
3. vara:
Magne Ystgaard, Nord-Trøndelag

Møteoversikt 2018
15.01 Styremøte – Skype
14.02 Årsmøte KiO
05.03 Styremøte KiO – forberedelser til møter 5.3.
05.03 Møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, forhandlingsutvalgene og Landbruksog matdepartementet
18.04 Årsmøte og fagseminar Norske Felleskjøp
09.10 Høring i næringskomiteen på Stortinget om Prop.
119 S (Tørkeproposisjonen – tillegg til
jordbruksoppgjøret)
10.12 Styremøte KiO

Revisor:

Arne Ingvar Dobloug

Vara:

Ole Schjerpen

Valgkomite:
Valgt 2016
Valgt 2017
Valgt 2018:

Herman Henaug, Akershus, leder
Jomar Leira, Sør-Trøndelag
Ole Peder Hubred, Oppland

Medlemsbladet På Kornet kom med to nummer i perioden.
Årsmeldinga gikk i trykken i februar. Den ble lagt ut på
hjemmesiden og sendt til alle, sammen med kontingentkravet.
Hjemmesida er blitt oppdatert gjennom året.
Facebooksida er også blitt brukt. Vi har benyttet muligheten
til å promotere FB-sida vår, mot kornprodusenter.

Styrets arbeid har for øvrig gått via mail og telefon gjennom
året.

Antall medlemmer
KiO har 226 betalende medlemmer pr. 31.12.2018

KiO har i tillegg vært representert på ulike møter sentralt og
lokalt gjennom 2018, blant annet Kornkonferansen og Korn
2018.

Styrets årsmelding
Styret har, siden årsmøtet i 2018, hatt 2 styremøter.
Telefon og e-post har fortsatt vært viktigste interne
arbeidsform. Styret konstituerte seg i epostutveksling som
følger (hovedansvarsområde i parentes):
•
Nestleder: Håkon
•
Sekretær: Ole Albert (protokoller/hjemmeside)
•
Kasserer: Ottar (økonomi/regnskap)
•
Styremedlem: Rune (På Kornet)
Det ble på årsmøtet 2018 vedtatt følgende om
arbeidsprogram:
Vi jobber etter samme mal som tidligere.

assistanse til de som trenger det i jobben med å verve
medlemmer.
Styret oppfordrer fortsatt medlemmer til aktiv verving.

Arbeidet i meldingsåret:
Årsmøtet 2018 ble avholdt 14. februar på Thon Hotel
Opera i Oslo. Det var ca 20 frammøtte til fagdelen av
møtet. Umiddelbart etter årsmøtet startet arbeidet med
kravdokumentet som skulle overleveres partene i
jordbruksoppgjøret.

Styret har tidligere år arbeidet ut fra følgende
arbeidsprogram:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen
a. Tollvern, herunder kostnader i
omsetningen
b. Kornpris og prisnedskriving
c. Inndekning av kapitalkostnader
Påvirke partene i jordbruksoppgjøret
Bygge allianser
Øke medlemstallet
Representere KiO i kornfora
Gi ut 2 nummer av På Kornet
Synliggjøre KiO i media

KiO er en ren interesseorganisasjon. Inntektene kommer i
all hovedsak fra kontingent. Økt medlemstall vil derfor
kunne gi økt aktivitet i KIO. Også gjennom 2018 har
medlemstallet sunket og er nå nede på et kritisk antall.
Styret oppfordrer derfor medlemmene til å snakke kornets
sak, og få fram at KiO er viktig for å holde press på
partene i jordbruksoppgjøret. Sekretariatet vil bistå med

Bilde: Årsmøtedeltakerne fulgte nøye med på
fagforedragene.
• Bedret økonomi / påvirke partene i
jordbruksoppgjøret
Arbeidet for å bedre økonomien i kornproduksjonen blir
naturlig nok i et regulert system som det norske, i stor grad
rettet mot jordbruksoppgjøret. Innspill og krav til
forhandlingspartene har derfor vært en svært viktig del av
KiO sitt arbeid også i 2018.
Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble
presentert for Norges Bondelag, Norsk Bonde- og

Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet, på møter 5.
mars.
På forhånd ble kravene diskutert med markedsregulator, Norske
Felleskjøp.
Kravdokumentet finner du på http://kio.no

jordbruksoppgjøret, å få fram feilene i erstatningsberegningene
for korn og manglene i krisepakka (se eget punkt).
I tillegg til høringen ble KiOs argumenter framført både i
Nationen og Bondebladet.

KiOs hovedfokus i 2018 har vært økonomi basert på reelle
kostnader. Vederlag til kapital må skilles fra vederlag til arbeid,
da førstnevnte blir stadig større i et moderne jordbruk, både i
primærleddet og i foredlingsindustrien vi eier gjennom samvirke.
I tillegg må jordleie behandles som en kostnad for aktive bønder,
da jordeier i hovedsak har gått ut av næringen, så kostnaden ikke
kan finnes igjen som inntekt hos andre bønder.
De konkrete økonomiske kravene kan summeres slik:
1. Inntektsberegningene må baseres på reelle kostnader
2. Vederlag til arbeid holdes adskilt fra vederlag til kapital
3. Gjenanskaffingsverdi på nødvendige investeringer må inn i
kapitalgrunnlaget
4. Det må beregnes positiv realrente også på egenkapital på
eget gårdsbruk
5. Jordleie må behandles som en kostnad for aktive bønder
6. Det må korrigeres for egenkapitalavkastning i
samvirkebedriftene
7. NB og NBS må bryte forhandlingene dersom staten mener
at lik inntektsutvikling skal måles i prosent
8. Et netto inntektsløft tilsvarende en prisøkning på 60 øre/kg
– utover kostnadsdekning – for å tette inntektsgapet.
Jordbruket og Staten ble enige om en jordbruksavtale for 2018.
For korn betydde det en prisøkning på 10 øre for matkorn og 8
øre for fôrkorn, per kg, i tillegg til økning i arealtilskudd for sone
1 og 3. KiO var ikke tilfreds med resultat for korn, og leder John
Lilleborge kommenterte enigheten slik:
«Det er uakseptabelt å inngå avtale uten kronemessig lik
utvikling. Det hjelper ikke hva Stortinget vedtar når jordbruket
går i kne for mindre. Landbrukets forhandlingsutvalg har ikke
forhandlet frem en krone til korn, utover statens tilbud»
KiO deltok ikke på høringene om jordbruksoppgjøret.
• Krisepakka/ påvirke partene i jordbruksoppgjøret

Korn ble ikke tilgodesett i krisepakka (Stortingsprop. 119
S – tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018, som følge av
tørken). Dette selv om erstatningsbeløpene per kg korn
medførte økte tap jo større avlingsreduksjonen var. KiOs
stemme kom godt fram i media i den forbindelse.
KiO deltok også i høringen i Stortinget 9. oktober, og
hadde to hovedfokus:
- Statens sparte kostnader ved lavere norske kornavlinger
- Konsekvenser for kornbonden av at erstatningssatsene er lavere
enn generell kornpris
KiOs innspill i høringen kan du lese på kio.no, og hele høringen
ligger i Stortingets nett-TV-arkiv.
• Alliansebygging
KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser.
• Arbeid i 2018
KiO har normalt mye aktivitet i starten av året fram til
stortingshøring om jordbruksavtalen. Mens det i 2017 ble jobbet
med regjeringens stortingsmelding for jordbruket, «Endring og
utvikling», i starten av året, ble hovedfokuset i 2018, utover

John Lilleborge

Håkon Tørrestad

Faksimile fra Nationens nettside
• Representere KiO i kornfora
KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i januar
med 2 styrerepresentanter og sekretæren. I tillegg var vi på Korn
2018 og årsmøte i NFK.
• På Kornet/ informasjon
På Kornet kom ut med 2 nummer i 2018:
Nr 1: I april – før forhandlingene
Nr 2: I desember – om erstatningsordningen mm
Hjemmesida er blitt fornyet i 2018 og blir jevnligere oppdatert,
men kan fortsatt ha mer aktivitet. Send tips til styret eller
sekretariatet hvis du ønsker at KiO skal ta opp saker og legge ut.
Facebooksida trenger også mer aktivitet.
Noe stoff ble også sendt pr e-post, gjennom året, til de
medlemmer vi har mailadressen til. Vi samlet inn mange
mailadresser i løpet av 2017. Mottar du fortsatt ikke mail,
mangler vi rett adresse. Send da mail til kio@kio.no så vi kan
sende deg medlemsinformasjon.
• Rekrutteringsarbeid
I 2018 har vi ikke hatt noen kampanjer.
Tilbud til nye medlemmer: Kr 200 for 1. år. Gi gjerne potensielle
medlemmer den beskjeden.
• Synliggjøre KIO gjennom media
KiO har vært godt synlig i media i 2018. Dette skyldes gode
argumenter i viktige saker, ikke minst i debatten om nevnte
krisepakke.
• Sekretariatsarbeid
Sekretariatet har i 2018 bestått av ansatte i kornavdelingen i NLR
Innlandet: Harald Solberg: Sekretær for styret og redaktør av På
Kornet, Knut Erling Røhnebæk: Administrative oppgaver og
Morten Berntsen: Oppfølging av hjemmeside og På Kornet.

Totalt oppgir sekretariatet å ha brukt ca 150 t på arbeidet
for KiO i 2018.

Rune Sandsether

Ole Albert Bøhn

Ottar Kjus

