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Bytte av konsernsjef i TINE. I 2018 takket TINEs eiere av Hanne 
Refsholt som konsernsjef etter 14 år med betydelige resultatforbed- 
ringer. Styret har ansatt Gunnar Hovland som ny konsernsjef fra  
1. januar 2019. Hovland kommer fra stillingen som administrerende 
direktør i BN Bank ASA og har tidligere bred kommersiell ledererfa-
ring fra Fjordkraft AS, Trondheim Energi AS og TINE.  

TINES MÅL OG STRATEGI

TINE er et samvirkeselskap der overordnet mål er å skape størst 
mulig verdi av eiernes melkeproduksjon nå og i framtiden.

Styret konstaterer at konkurranseintensiteten er sterkt økende både 
fra nasjonale og internasjonale aktører, samt at forbruket av melk 
har vist fallende trend. Styret ønsker derfor å videreføre arbeidet 
med kontinuerlig tilpasning og effektivisering av hele vår verdikjede, 
samt forsterke det kommersielle fokuset på vekst og lønnsomhet 
ytterligere for å selge størst mulig volum til en best mulig melkepris 
over tid. 

Strategi TINE 2020 – Et raskere og sterkere TINE. Vi har definert  
fire ambisjonsnivåer for TINE Gruppa:
• Vi skal være forbrukers og kundens førstevalg
• Vi skal kontinuerlig effektivisere verdikjeden vår
• Vi skal bygge en resultatorientert kultur
• Vi skal være den mest bærekraftige matprodusenten i Norge

Styrets beretning

HOVEDPUNKTER  FRA ÅRET  2018

• Driftsresultatet for 2018 ble 1537 millioner kroner, likt med 2017

• Nedgang i salgsvolum i de store kategoriene, men vellykkede nylanseringer har bidratt 
positivt

• Salgsrekord for Diplom-Is og økt salg av Jarlsberg® internasjonalt

• Forbedringstiltak i hele verdikjeden har resultert i reduserte kostnader

• Byggeprosjektene i Irland og Bergen går etter planen

• Svinn i verdikjeden er betydelig redusert 

• Sommerens tørke ga store fôrutfordringer, men eierne har levert på økt melkevolum
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Første driftsår med ny strategi. 2018 var det første året med vår 
nye strategi «Et raskere og sterkere TINE». Strategien krever store 
endringer av organisasjonen. Vi har i 2018 skrevet tydelige bære-
kraftsmål inn i forretningsplanen vår, mål som også påvirker TINEs 
vekstinitiativ. Dette påvirker de valg vi gjør i verdikjeden. Endringene 
lærer vi av, og det gir oss kraft til å igangsette nye forbedringer. 

RESULTATER 2018

Driftsinntektene for TINE Gruppa ble 23,0 milliarder kroner, en vekst 
på 0,5 milliarder kroner, som tilsvarer 2,1 prosent vekst fra 2017 (2,3 
prosent vekst justert for endring i valutakurser).

For 2018 var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, 
men det var negativ volumutvikling sammenlignet med 2017. 
Iskremvirksomheten hadde god salgsutvikling og det var godt salg 
av Jarlsberg® i det internasjonale markedet i 2018. 

Driftsresultatet ble negativt påvirket av økte energi- og drivstoff- 
priser, nedskrevne anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert 
eksportstøtte og svakere norsk krone. Dette ble delvis motsvart av 
lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader. Driftsresultatet 
til TINE Gruppa endte på 1537 millioner kroner og dette var likt med 
driftsresultatet i 2017. 

TINE arbeider kontinuerlig med tilpasning og forbedring av drift og 
organisasjon. Det ble gjennom 2018 realisert forbedringseffekter 
tilsvarende 195 millioner kroner. Effektene knyttet seg primært 
til innkjøp, interne drifts- og prosessforbedringer og utvikling av 
organisasjonen. 

Regnskapet for 2018 ble totalt belastet med netto 23 millioner 
kroner i engangseffekter. I hovedsak besto dette av nedskrivning av 
anleggsmidler og omstillingskostnader i forbindelse med struktur- 
endringer med totalt 60 millioner kroner, mens gevinst fra salg av 
øvrige driftsmidler utgjorde 30 millioner kroner. Regnskapet for 2017 
ble belastet med netto 17 millioner kroner i engangseffekter. 

TINEs virksomhet består av Meieri Norge, Meieri internasjonalt og 
Annen virksomhet.

TINEs virksomhet er representert over hele Norge, og hovedkon-
toret ligger i Oslo sentrum.  Allerede i 2016 vedtok styret å flytte 
TINEs hovedkontor til TINE Meieriet Oslo, Kalbakken, for å samle 
hovedkontoret på ett sted. Det pågår ombygginger på Kalbakken 
for å legge til rette for flytting av hovedkontoret fra Lakkegata 23 til 
Kalbakken i 2020.

Hovedtyngden av de internasjonale aktivitetene foregår i USA, 
Sverige og Storbritannia. I 2018 satte TINE i gang byggearbeidet på 
nytt meieri i Irland som etter planen vil være i drift i 2020.

Driftsresultat pr. 
virksomhetsområde

MILL. NOK

2018 2017

Meieri Norge 1 324 1 417

Meieri internasjonalt 49 34

Annen virksomhet 165 87

Konsernelimineringer -1 0

TINE Gruppa 1 537 1 537

Salgsinntekter ferdigvarer
PR. SEGMENT TINE GRUPPA (MILL. NOK)

TINES fire ambisjonsnivåer
STRATEGI TINE 2020



8  |  ÅRSRAPPORT  2018

STYRETS  BERETNING

For å være forbrukers og kundens førstevalg skal TINE utvikle 
merkevarer som begeistrer, med meieriprodukter som kjerne. TINE 
Gruppa skal fortsette sitt langsiktige arbeid med å bygge merkevarer 
som kundene og forbrukerne foretrekker. Gjennom innovasjon og 
forretningsutvikling skal vi utvikle produkter og løsninger som dekker 
kundenes og forbrukernes behov. 

MEIERI NORGE

Meieri Norge inkluderer TINE SA og OsteCompagniet AS.  
Salgsinntektene i Meieri Norge for 2018 var 18,0 milliarder kroner, 
en vekst på 1,5 prosent fra 2017. Driftsresultatet for Meieri Norge 
ble 1324 millioner kroner, en reduksjon på 93 millioner kroner fra 
2017. 

Samlet ser vi en vekst på 4,71 prosent i verdi innen de kategorier 
TINE opererer i for 2018, men utviklingen i volum er svakt ned- 
adgående. TINE hadde en verdivekst på 3,01 prosent og en negativ 
volumutvikling på 2,11 prosent. TINE mister segmentandeler innen 
flere av de store meierikategoriene, særlig innen søtmelk, yoghurt og 
rømme/fløte, hvor også volum i kategoriene totalt sett går tilbake. 
Hovedårsakene til nedgangen er endrede forbrukerbehov og økende 
konkurranse. Det er likevel gledelig å se vekst i verdiandel innen 
syrnet melk, smør og desserter. I tillegg har TINE lykkes med vekst 
både gjennom YT®, Sunniva® isTe og TINE IsKaffe.

Innovasjon som treffer – helhetlige kundeopplevelser. TINE 
Meieriet Byrkjelo, Frya og Tretten fikk ærespremier på International 
Food Contest i Herning for henholdsvis Ekte Geitost, Nyt lakrisyog-
hurt og Rislunsj med pasjonsfrukt. I tillegg ble det delt ut fem gull- 
medaljer, 26 sølv og 18 bronse til TINEs meierier. Dette bekrefter  
at TINE sine produkter hevder seg godt i konkurranse med meieri- 

produkter fra våre naboland. På Oste-VM i Bergen ble det norsk 
vinner: Fanaost fra Ostegården. TINE fikk med seg seks medaljer:  
en sølv og fem bronse. TINE var én av hovedsponsorene av det vellykkede 
arrangementet, som vi ser skaper økt interesse for norske kvalitetsoster.

I 2018 lanserte vi 65 produkter til den norske forbruker, hvor YT® 
Protein var lanseringen med størst suksess. YT® har gjenerobret 
førsteplassen innen treningsmat og –drikke, og YT® leverte en verdi-
vekst på hele 1021 prosent i 2018. 

Å skape gode og helhetlige kundeopplevelser rundt våre produkter 
er viktig. I en situasjon hvor TINE mister andeler på rømme og fløte, 
har vi etablert TINE Kjøkken som samler TINE sin satsning på midda-
gen både gjennom våre produkter og vår digitale oppskriftsplattform. 
Siden lanseringen i mai har vi fått 16 prosent økning i nye brukere 
på tinekjøkken.no. Vi satser videre ved å utnytte teknologiske mulig-
heter og var først ute med stemmestyrt oppskriftstjeneste i Norge. 

Vi har økt satsningen på direkte relasjon med forbruker. I april 
lanserte vi Tid®, tjenester til hjemmeboende seniorer i form av 
ferdige middagstjenester, sosiale og praktiske gjøremål og salg av 
mellommåltider. Vi har også videreutviklet Kafékonseptet Heimatt®, 
et opplevelseskonsept for unge mellom 18-25 år, som ble lansert i 
2017, samt netthandelsløsningen for våre YT-produkter.

1,7 millioner har deltatt på TINE Stafetten. TINE er til stede på ulike 
arenaer, alt fra norske kjøkkenbord til våre satsninger mot barn og unge 
gjennom blant annet TINE Fotballskole og TINE Stafetten. TINE Stafetten 
feiret i 2018 25-års jubileum, og i løpet av de 25 årene stafetten har 
eksistert, har over 1,7 millioner elever deltatt. Vi har videreført satsning 
på kommunikasjon i egne kanaler og sosiale medier og fått anerkjen-
nelse i form av å vinne Gull-lenken for beste merkevare i sosiale medier.

Forbrukers og 
kundens førstevalg

STYRETS  BERETNING
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Verdivekst for søtmelk, men capitakonsumet fortsetter å 
gå tilbake. Segmentet melkebaserte drikker økte i verdi, både på 
søtmelk, syrnet og smaksatt melk, men god volumvekst innen syrnet 
og smaksatt melk greide ikke å demme opp for volumnedgang innen 
søtmelk. I 2018 sank capitaforbruket av melkebaserte drikker med 
1,62 prosent,  og TINE har mistet andeler innen søtmelk. TINE driver 
verdiveksten innen syrnet melk og vokste i tillegg tosifret med 151 
prosent innen smaksatt melk.  Både nylanseringen Tinemelk® med 
smak og Litago® leverte gode resultater i det smaksatte segmentet, 
mens Biola® leder an utviklingen innen det syrnede segmentet og 
har vokst i alle dagligvarekjeder. Styrk® har økt med 33,51  prosent 
i verdi og har vekst i alle tre undersegmentene søtmelk, smaksatt 
melk og syrnet melk.

Sunniva® er Norges foretrukne juicemerke. For forbrukerne er 
det mange alternativer til melkebaserte drikker og juice er ett av dem. 
I 2018 så vi igjen verdivekst i juicekategorien. Sunniva® har prestert 
bra, særlig i volum, men også i verdi og er Norges mest foretrukne 
juicemerke. Utviklingen innen mer forfriskende smådrikker har også 
vært god, både gjennom Sunniva® isTe og TINE IsKaffe.

Vi ser en stadig økende etterspørsel etter plantebasert mat- og drikke, 
og den plantebaserte serien Gryr® representerer følgelig en viktig sats-
ning for Sunniva® og TINE Gruppa. De to første Gryr®-produktene ble 
lansert i september 2018 og spesielt Gryr® Til Matlaging (plantebasert 
alternativ til fløte) har blitt godt tatt imot av forbrukerne. 

Verdivekst for både Norvegia® og Jarlsberg®. Ostesegmentet er i 
vekst, faste hvite oster har vokst med 3,31 prosent i verdi. Vi har lykkes 
godt med merkevarebyggende aktiviteter på Norvegia® og Jarlsberg® 
og tatt merkene inn i ny brukssituasjon med lansering av ostestaver. 
Totalt sett hadde TINE en vekst ut av butikk på 931 millioner kroner 
innen ost i 2018, men tapte andeler i både volum og verdi, hoved- 
sakelig på grunn av tilbakegang i brunostsegmentet. I samarbeid med 
Meny har TINE utviklet Norsk Alpeost som har blitt tatt godt imot av 
forbrukerne. I tillegg har vi lansert flere unike produkter for kjedene. 

Mellommåltider har vokst, drevet av konsum på farten. Innen 
mellommåltider var yoghurt den største driveren av vekst i verdi med 
1131 millioner kroner. Vi ser også en prosentvis stor vekst innen andre 

mellommåltidsprodukter som grøter, kvarg og puddinger. Veksten av 
produkter som spises hjemme har stagnert, mens forbruket av produk-
ter tilpasset «på farten-situasjon» har vokst.  Go’morgen® har vokst 
med 2,11 prosent i verdi, og i 2018 lanserte vi Go’morgen® Shakes på 
drikkeflaske. TINE Rislunsj™ har levert godt på grøttrenden og vokste 
med hele 23,11 prosent i volum og 28,21 prosent i verdi. TINE tapte 
andeler i yoghurtsegmentet i 2018, men vi ser en positiv trend når 
det gjelder utvikling i volumandelen for TINE Yoghurt. Stadig flere 
bruker yoghurt som kos, som betyr god vekst for TINE Yoghurt Nyt. 
Barnesegmentet har vokst, og lanseringen av Sprett® klemmeposer 
med yoghurt til barn solgte over forventning. 

Dagligvare i endring. Økt kundeorientering og felles verdiskapning 
er viktig både innen dagligvare og innen kiosk, bensin og service- 
handel (KBS). Ikke minst er det viktig når det gjelder produktutvikling og 
lansering av nye konsepter og kategorier. Ambisjonen er mer tilstede- 
værelse og tett dialog med kundene.  TINE ble kåret til årets leverandør 
2018 i alle COOP sine kjeder. Det er laginnsatsen der mange i hele 
TINE er involvert som ligger bak slike resultater. Kjedenes egne merke-
varer hadde en stabil verdiutvikling i TINEs kategorier. Egne merkevarer 
er størst når det gjelder kategoriene juice og ost, men marginal i andre 
TINE-kategorier. 

NorgesGruppen har allerede overtatt arbeidet med eksponering i 
butikk, og hos REMA 1000 ble eksponeringshjelpen avviklet fra årsskif-
tet. COOP meldte i slutten av november at industriens varefremmere 
fratas sine arbeidsoppgaver fra 1. juni 2019. TINEs salgsapparat vil 
dessverre måtte reduseres som følge av endringen, men samtidig 
vil salgsapparatets rolle innen rådgivning og salgsutvikling bli enda 
viktigere.

TINE vokste innenfor smaksatte melkedrikker og forfriskende drikke 
i KBS-kanalen med sterke merkenavn som TINE IsKaffe, Litago®, 
Sunniva® isTe og Isklar®. Den varme sommeren var en viktig årsak 
til veksten. Mat blir en stadig viktigere del av salget i kiosker og 
bensinstasjoner. TINE har et godt samarbeid med kundene innenfor 
KBS-kanalen med fokus på å drive felles vekst.

TINE Partner i nye kjeder og salgskanaler. TINE Partner, som er 
salgskanalen til storhusholdningsmarkedet, har ambisjon om å skape 
sterke kunderelasjoner gjennom verdiskapende samarbeid.  Det var 
derfor hyggelig å få anerkjennelse fra våre kunder for godt samarbeid, 
blant annet ved å bli kåret til årets leverandør i Studentsamskipnaden 
og årets matleverandør i Thon Hotels. 

Fotnoter
1 Kilde: Nielsen ScanTrack, Norge Total DVH, Ref.nr.01088874, 

Dato:15.01.2019 
Tine Kategoribase (diverse kategorier). Ikke i henhold til Nielsens 
standard varegruppehierarki, Value Sales ’000, +/- Value Sales 
’000 YA, Value % Chg YA, Volume Sales ’000, +/- Volume Sales 
’000 YA, Volume % Chg YA, 2017, YTD TY, siste 4 uker og YTD 
YA, week 52, 2018. (Copyright © Nielsen.)

2 Kilde: melk.no. Melk totalt med import.

Ambisjonen er mer 
tilstedeværelse og tett 
dialog med kundene.

 

DAGL IGVARE  I  ENDRING
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I et marked med økende konkurranse var det gledelig å kunne inngå 
avtale om levering av meieriprodukter til Gress-gruppen. Fra oktober 
2018 ble et bredt utvalg av TINEs produkter igjen å finne på hoteller, 
restauranter og kantiner på blant annet Scandic Hotels, Compass 
Group Norge og Radisson Hotel Group.

Underernæring blant eldre er et økende samfunnsproblem og en stor 
utfordring for helse- og omsorgsektoren.  TINE vil være med å sikre 
eldre god ernæring og bidra til bedre matomsorg og økt matglede.  
E+® er en serie mat og drikke tilpasset behovene for dem som har 
liten appetitt. Produktene har til nå vært tilgjengelig på sykehus og 
sykehjem.  Høsten 2018 inngikk TINE Partner avtale med Apotek 1 
om tilgang til E+® i kjølehyller på nærmere 300 apotekutsalg.  I tillegg 
er det inngått samarbeid med Boots Homecare om levering av E+® til 
hjemmeboende, foreløpig på Østlandet. Gjennom «Mat for Livet»-
programmet arbeider TINE Partner tett med helseinstitusjoner med 
formål å gi økt kompetanse om mat, ernæring og god matomsorg. 

TINE Partner Industri med positiv salgsutvikling. TINE Partner 
Industri har i 2018 bygget ny organisasjon og implementert ny strategi 
for å møte framtidens konkurransesituasjon, kundenes forventnin-
ger og utvikling i markedet. TINE Partner Industri hadde i 2018 en 
meget positiv utvikling i salg av meieriprodukter til næringsmiddel- 
industrien. Den norske forbruker synes i økende grad å foretrekke 
ferdiglagde norske matvarer som supper, sauser og salater. De 
kundene som forsyner dagligvarekjedene med denne type produkter 
nyter godt av denne utviklingen. Vi ser videre tegn på en økende 
grad av videreforedling av fisk i Norge. Dette er en gledelig utvikling 
for TINE og for næringsmiddelindustrien. 

TINE legger til rette for et godt mat- og drikketilbud i skolen.
Med Skolelyst.no tilbyr TINE et godt mat- og drikketilbud gjennom 
skolehverdagen. Foresatte kan bestille produkter til barna sine hver 
dag, og de kan bestille flere ulike produkter gjennom dagen og uken. 
Elevene kan i tillegg til melk velge mellom yoghurt, havregrøt, smoothie, 
fruktdrikke og fruktbiter. Det er i dag ca 200.000 elever som benytter 
seg av dette tilbudet.

TINE tar samfunnsansvar innen flere områder med Skolelyst.no:
• Ernæring: TINE tilbyr sunne produkter i tråd med ernæringsstrate- 

gien for 2018 og Helsedirektoratets retningslinjer
• Sosial utjevning: TINE deler ut 2000 gratis abonnement til elever 

som ikke har råd til å delta i skolemelkordningen
• Skolelystfondet: Alle skoler kan søke om midler til aktiviteter som 

bidrar til økt skolelyst fra skolelystfondet
I tillegg ble det lansert et nytt design med fokus på læring på melke-
kartongene fra høsten 2018 i samarbeid med Matematikksenteret 
og Nasjonalt senter for Mat, helse og fysisk aktivitet.

MEIERI INTERNASJONALT

Meieri Internasjonalt hadde i 2018 salgsinntekter på 2,9 milliarder 
kroner, en vekst på 2,2 prosent fra 2017 (3,8 prosent vekst justert 
for endring i valutakurser). 

Driftsresultatet i 2018 ble 49 millioner kroner, en økning på 15 milli-
oner kroner fra 2017. Hovedårsaken til økningen i driftsresultatet 
var bedret inntjening i USA og Sverige. 

Meieri Internasjonalt utgjorde i 2018 13 prosent (på nivå med 2017) 
av konsernets salgsinntekter og er basert på salg av merkevarer fra 
TINE og andre osteprodusenter. TINE har datterselskaper i Sverige, 
Danmark, Storbritannia, USA og Irland. Wernersson Ost AB distribu-
erer og selger varer i Sverige, Danmark og Finland. Norseland Ltd. 
er vårt britiske datterselskap, og Norseland Inc. opererer i USA og i 
Canada. I øvrige markeder går salget av TINEs spesialoster gjennom 
utvalgte distributører.

Jarlsberg® er i dag TINEs største merkevare internasjonalt og selges 
i 16 land, inkludert Norge. Jarlsberg® produseres ved våre norske 
anlegg, på vårt eget Alpine Cheese Co. i Ohio, USA, samt gjennom 
vår leieproduksjon hos Dairygold Ltd. i Irland. Det totale internasjonale 
salget av Jarlsberg® hadde en vekst på 9,6 prosent sammenlignet 
med 2017. 

Merkevareeksport og salg 
Meieri Internasjonalt

MERKEVAREEKSPORT TOTALSALG*

TALL I TONN 2018 2017 2018 2017

USA 6 328 6 049 16 680 15 846

Australia 1 842 1 648 2 464 2 475

Canada 1 426 1 566 1 815 1 818

Storbritannia 589 516 7 117 6 994

Sverige/Danmark 502 425 17 325 16 824

Andre markeder 348 423 941 984

Total 11 035 10 626 46 343 44 940

*Merkevareeksport er salg ut av Norge. Totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle 
merkevarer.
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TINEs datterselskap i USA, Norseland Inc. har, til tross for sterk 
konkurranse, greid å opprettholde og befeste sin posisjon som 
ledende leverandør innen Spesialost-kategorien. Salget av Jarlsberg® 
er styrket i USA som følge av flere markedsaktiviteter og målrettet 
markedsføring mot den amerikanske forbrukeren. I tillegg til å selge 
TINEs merkevarer, selger Norseland Inc. også merkevarer på vegne 
av andre produsenter (partnere).

Styret i TINE har besluttet å gjøre videre oppkjøp i Lotito Foods 
Holding LLC. Som en konsekvens av dette økte eierandelen til 66,67 
prosent (tidligere 33,33 prosent) 2. januar 2019. TINE har også 
forpliktet seg til å kjøpe seg opp til 90 prosent innen 2023. TINE 
har en opsjon på de resterende 10 prosent som kan utøves i 2024. 
Oppkjøpet gjennomføres gjennom Norseland Inc. Norseland Inc. 
har nå lagt bak seg det andre virkeåret som deleier i Lotito Foods 
Holding LLC i New Jersey. Norseland Inc. har siden 2007 samarbeidet 
med Lotito Foods Holding LLC om skiving og pakking av Jarlsberg®. 
Gjennom investeringen i Lotito Foods har Norseland Inc. fått en 
styrket markedsadgang til storhusholdningsmarkedet. Videre har 
samarbeidet også styrket innovasjonen for Jarlsberg®. Dette har gitt 
innpass i nye produktområder i tilstøtende kategorier i handelen. 

Norseland Ltd. i Storbritannia leverte et resultat for 2018 som var litt 
lavere enn i 2017. Dette var i hovedsak drevet av høyere råvarekost-
nader.  Norseland Ltd. sine merkevarer som Ilchester, Applewood® og 
Mexicana® beholder sin posisjon i det britiske markedet. Jarlsberg® 
styrket sin markedsposisjon til tross for hard konkurranse i kate-
gorien. Eksporten fra Norseland Ltd. har vært stabil gjennom året.

Wernersson Ost AB i Sverige hadde i 2018 solid vekst i salgsinn- 
tektene og en god bedring av driftsresultatet. Wernersson har 
opplevd press på marginene grunnet svekkelse av svensk krone mot 
euro, selv om dette ble delvis kompensert av prisøkninger. Sverige 
var også i 2018 det største internasjonale markedet for brunost.

ANNEN VIRKSOMHET

TINEs Annen virksomhet omfatter produksjon og salg av nærings-
middelprodukter som iskrem og frosne desserter, margariner, grøter 
og ferske ferdigretter. Virksomheten foregår i hovedsak i de hel- og 
deleide datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS.

Salgsinntektene i Annen virksomhet ble 3,0 milliarder kroner, en 
økning på 236 millioner kroner fra 2017. Driftsresultatet for Annen 
virksomhet ble 165 millioner kroner, en økning på 78 millioner kroner 
fra 2017. Det er i hovedsak stor etterspørsel etter iskrem i Diplom-Is 
som forklarer økningen i resultat i Annen virksomhet, men også 
bedret inntjening i Fjordland.

Varm sommer og iherdig innsats ga kraftig økning i is- 
salget. Diplom-Is AS hadde rekordsalg sommeren 2018. Det skyldes 
god mottakelse av nylanseringer og kampanjer, samt en fantastisk 

etterspørsel etter iskrem gjennom sommeren. Tilsvarende salgstall 
for hele sommeren har selskapet aldri oppnådd tidligere. Både i mai, 
juni og juli hadde Diplom-Is AS en økning på godt over 20 prosent. 
En velfungerende organisasjon, ikke minst produksjons- og logistikk-
apparatet, sørget for å produsere og levere is gjennom sommeren. 
Den varme sommeren kombinert med effektiv drift i Diplom-Is AS 
og i døtrene Isdalen AS, Kulinaris AS og Laguna Produkter AS ga et 
langt sterkere resultat enn i 2017. I tillegg har Diplom-Is AS fortsatt 
den høye innovasjonstakten med en rekke lanseringer i markedet.

Salgsvekst i Fjordland AS. TINE eier 51 prosent av Fjordland AS, 
et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg 
innenfor kategoriene fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desser-
ter i det norske markedet. Fjordland AS hadde flere produktlanserin-
ger og et betydelig markeds- og aktivitetstrykk i 2018. Det resulterte i 
god vekst i salgsinntekter, spesielt innenfor Ferdigretter og Spiseklare 
Mellommåltider. Fjordland AS fusjonerte i 2018 datterselskapene 
Matvarehuset AS, Matlyst AS og Transporty AS med Matvarehuset 
AS som overtakende selskap. Matvarehuset økte salgsinntektene 
innen salg av måltidsløsninger til kommunale og private institusjoner. 
Datterselskapet Safari Næringsmidler AS hadde også god utvikling 
innen catering- og selskapsmarkedet. 
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Ambisjonen for effektive verdikjeder skal oppnås gjennom konti-
nuerlig forbedring og tilpasning av kapasitet i hele verdikjeden. Det 
digitale skiftet og ny teknologi skal hjelpe oss i forbedringsarbeidet. 
Både innen produksjon og logistikk jobbes det med prosjekter for å 
ta i bruk ny teknologi. 

Sammen med Felleskjøpet AS etablerte TINE selskapet Mimiro AS 
i juli 2018. Det nye selskapet, som ble satt i virksomhet 1.januar 
2019, skal bruke data fra landbruket til å øke bøndenes produkt- 
ivitet og lønnsomhet. Målet er å utvikle verdens beste styrings- 
system for bøndene og gjøre Norge til et testlaboratorium for 
verdens melkeprodusenter.

LOGISTIKK OG DISTRIBUSJON

TINE Logistikk omfatter tanktransport, distribusjon, mellomtransport 
og lagerdrift. Etter siste organisasjonsendring er all transport samlet 
i TINE Logistikk. Planlegging og tilpasning av logistikk- og transport- 
tjenester er vesentlig for at TINE skal lykkes. I 2018 hadde TINE en 
leveringsgrad av alle produkter til kunder på hele 98,4 prosent. Det 
setter TINE i verdensklasse. Samtidig er vraking av ferdigvarer på 
grunn av holdbarhet redusert med 23 prosent i forhold til 2017. 
Forbrukerne får bedre holdbarhetsdato, noe som fører til mindre 
kasting av mat. Det er positivt både for miljøet og økonomien.

Ingen er så nær og lokal som TINE. TINE distribuerer melk og 
andre ferske produkter direkte fra meieri til butikker, skoler, barne-
hager og andre kunder. Det skal TINE fortsette med fordi det sikrer 
forbrukerne de ferskeste produktene og den beste kvaliteten. TINE 
har meierier i hele landet. Den kortest reiste melka kommer fra TINE.

Salg av distribusjonstjenester utvikles. I 2018 er det gjennomført 
flere forbedringsprosjekter i TINE Logistikk og nye prosjekter er satt 
i gang med mål om 5 prosent effektivisering hvert år. Denne effek-
tiviseringen kommer fra to type initiativer: Lokale tiltak hvor ansatte 
og ledere jobber med kontinuerlig forbedring og større sentrale 
prosjekter med utspring i digitalisering. TINE tilbyr landsdekkende 
distribusjonstjenester til andre aktører med spesielt fokus på fersk 
mat. Fra 2018 tilbys elektronisk sporing og bedre digitale verktøy 
for booking.

Utfordrende biodrivstofftilgang. TINEs transportvirksomhet 
står for ca. 71 prosent av TINEs klimagassutslipp.  Myndighetenes 
opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff og reklassifise-
ring av råstoffet PFAD3 til biprodukt, førte til redusert tilgang på bio- 
diesel HVO4 og sterkt økende priser på produktet. TINE ble derfor 
nødt til å redusere bruken av biodiesel med økte klimagassutslipp 
som resultat. I dag er ca. 10 prosent av drivstofforbruket diesel med 
en andel innblandet HVO på 20 prosent eller mer.

Vi opplever at det fortsatt er en vei fram til de gode miljøløsningene 
for transport av tungt gods er tilgjengelig. De nærmeste årene vil 
det hovedsakelig være biodiesel som i et visst volum vil være tilgjen-
gelig. Vi forventer økt tilgang på biogass. Les mer om #Kukraft på 
side 14.
 
TINE fortsatte overgangen til nye biler med Euro VI-motor5 og utslippet 
av NOx ble redusert med 27 prosent i 2018. 

INDUSTRI OG STRUKTUR

Søtmelk hadde en ytterligere salgsnedgang i 2018. TINE arbeider 
derfor strukturert med kontinuerlig forbedring innen alle områder 
for å gjøre produksjonen så kostnadseffektiv som mulig. 

TINE har i 2018 fortsatt arbeidet med gjennomføring av framtidig 
produksjonsstruktur for brunost og kremost. Brunostproduksjonen 
er flyttet fra TINE Meieriet Elnesvågen og TINE Meieriet Ørsta til TINE 
Meieriet Byrkjelo og TINE Meieriet Lom & Skjåk. På TINE Meieriet 
Ørsta er det gjort forberedelser i bygg og utstyr for overtakelse av 
kremost fra TINE Meieriet Hardanger våren 2019. Det gir grunnlag 
for mer effektiv produksjon av kremost og brunost. Samtidig påfører 
dette omstilling for flere medarbeidere.

TINEs styre vedtok i juni 2018 å bygge ut TINE Meieriet Storsteinnes 
med nytt ysteri og lager, en investering på 180 millioner kroner. Det 

Effektive verdikjeder

 Ingen er så nær og 
lokal som TINE. Den 
kortest reiste melka 
kommer fra TINE.

 

LOGIST IKK  OG D ISTR IBUS JON
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vil også øke kapasiteten fra 28 millioner liter til 40 millioner liter kumelk 
og sikre mottak av geitemelk. I desember ble byggeprosjektet satt i 
gang. Produksjonen på nytt ysteri er planlagt å starte i august 2020. 

Det nye meieriet i Bergen er under bygging og arbeidet går i samsvar 
med planen. Meieriet kommer til å være Norges mest klimavennlige 
meieri og skal være i drift fra sommeren 2019. Det er i gang et eget 
organisasjonsutviklingsprosjekt for å sikre riktig bemanning og riktig 
kompetanse.  

TINEs styre besluttet i desember 2017 å investere 77 millioner euro 
i bygging av produksjonskapasitet for Jarlsberg® i Irland. Målet er 
å utvikle Jarlsberg® videre som internasjonal merkevare etter at 
subsidiene for eksport av norskprodusert ost blir faset ut i 2020. 
Anlegget bygges ved siden av Dairygolds anlegg i Mogeely i Irland. 
Selv om dette blir TINEs meieri er likevel prosjektet basert på et 
samarbeid med Dairygold, Irlands største meieriselskap basert på 
samvirke. TINE skal kjøpe melk av Dairygold, og Dairygold kjøper 
tilbake fløte og myse. I tillegg blir det samarbeid om vann, strøm, 
naturgass og renseanlegg. Etter planen skal den første melka inn i 
anlegget i oktober 2019 og anlegget skal være klart til å overta hele 
eksportproduksjonen i Norge når denne fases ut i 2020.

Godt miljøår i TINE Produksjon. TINEs meierivirksomhet står 
for 26 prosent av TINEs samlede klimagassutslipp. Etter svært gode 
miljøresultater i 2016, ble 2017 et mellomår med bare mindre 
endringer i klimagassutslippet. 2018 ble igjen et godt miljøår, og 
klimagassutslippet fra den norske meieriproduksjonen ble redusert 
med nesten 8000 tonn.
Meierivirksomheten har fortsatt arbeidet med å optimalisere produ- 
ksjonen med stor vekt på å redusere svinn og energiforbruk. Det er 

lagt en detaljert plan for å øke andelen fornybar energi i produksjonen, 
og målet er at TINE innen 2025 kun skal bruke fornybar energi, innen 
både produksjon og transport.

TINE Meieriet Ålesund har installert varmepumper med ny bane- 
brytende teknologi. Det erstatter naturgass med fjernvarme og redu-
serer CO2-utslippene med hele 66 prosent. Videre har økt utnyttelse 
av varmepumper ved TINE Meieriet Jæren bidratt til å redusere 
klimagassutslippet.

SEKS JON

Fotnoter
3 PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

4 HVO står for hydrogenert vegetabilsk olje, og erstatter tradisjonell 
diesel. Denne biodieselen er basert på vegetabilske oljer eller 
animalsk fett.

5 EURO-VI: En motortype som filtrerer bort partikler og NOx.

Klimagassutslippet 
fra den norske 

meieriproduksjonen ble 
redusert med nesten 

8000 tonn i 2018.
 

INDUSTRI  OG STRUKTUR

Produksjonsanlegg for Jarlsberg® i Irland. Den første melka skal inn i anlegget i oktober 2019.
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TINE skal være den mest bærekraftige matprodusenten i Norge. 
Det handler om å produsere sunn mat på en bærekraftig måte. TINE 
er svært opptatt av at bærekraftstrategien skal være naturlig inte-
grert i driften, enten det gjelder sunnere produkter eller tiltak for å 
redusere klimagassutslipp i hele verdikjeden. Vårt mål er økonomisk 
verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessige og sosiale 
omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping. 
TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store 
endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed 
en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas 
ressurser og begrense klimaendringene. TINE har siden 2010 rappor-
tert sitt samfunnsansvar og miljøarbeid i henhold til internasjonale 
standarder, Globale Reporting Initiativ (GRI-G3/G4). Det vises for 
øvrig til informasjon avgitt av administrasjonen om TINEs arbeid 
med samfunnsansvar, samt den fullstendige rapporten i henhold til  
GRI.Standards (www.tine.no).

#Kukraft reduserer utslipp i transport og matproduksjon. 
I 2017 lanserte TINE konseptet #Kukraft, et spennende miljø- 
program for å ta i bruk biogass basert på husdyrgjødsel som 

drivstoff. Utslippene reduseres med opptil 13 prosent pr. liter melk. 
Ny motorteknologi gjør det nå mulig å bruke flytende biogass på 
lastebiler med en størrelse som dekker TINEs behov. TINE har 
bestilt flere biler på flytende biogass som kommer i 2019. #Kukraft 
videreføres, og vi skal fortsatt være i spissen med å prøve ut ny 
teknologi som for eksempel hybridløsninger, elektriske løsninger og 
hydrogen. TINE vil fortsette sin ambisiøse miljøsatsing, og innen 
2025 skal det kun benyttes fornybart drivstoff og nullutslipps- 
løsninger i transporten.

TINE skal bidra til bedre folkehelse i Norge. Gjennom å tilby og 
fremme et sunt, variert og balansert kosthold for alle aldersgrupper 
skal vi bidra til å gjøre Norge sunnere. Livsstilssykdommer er et stort 
problem. Som matvareprodusent har TINE et ansvar for å bidra til 
bedre folkehelse i Norge. TINE deltar i helseministerens næringslivs-
gruppe for å jobbe systematisk og målrettet med dette.

Fornybar emballasje og endret merking. I august 2018 nådde 
vi ambisjonen om 100 prosent fornybar emballasje for søtmelk. 
Gjennom innovativ emballasje, merking og forbrukerdialog skal vi 

Den mest 
bærekraftige 
matprodusenten
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redusere matsvinnet hos forbruker. Merkingen av våre produkter 
med «Best før, ikke dårlig etter», ser vi gir resultater. Svinn innen 
yoghurt og rømme er markant redusert6.

Bærekraftig utnytting av ressursene. TINE bruker betydelig med 
ressurser i sin virksomhet. Vi må utnytte disse ressursene optimalt og 
bærekraftig, og redusere svinn og avfall til et minimum. Det er gjort 
tiltak i hele verdikjeden for å redusere svinnet. I løpet av 2018 har 
TINE redusert matsvinnet med 16 prosent. Siden 2015 er matsvinnet 
redusert med 21 prosent.

Utslippet av klimagasser er redusert med 4,5 prosent i 2018. 
TINE skal bidra til at Norges klimagassutslipp reduseres ved selv å 
redusere eget utslipp. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi øke 
energiutnyttelsen og forebygge forurensning. TINE har som mål at 
innen 2025 skal det kun brukes fornybar energi og drivstoff i virksom- 
hetens produksjon og transport. Fra 2018 er klimagassutslippet 
fra datterselskaper inkludert i klimaregnskapet, uten at historiske 
tall er korrigert. I 2018 er utslippet av klimagasser fra TINE Gruppa  
redusert med 4,5 prosent, mens utslippet av klimagasser fra TINE 
SA er redusert med 13 prosent. Klimagassutslippet fra TINE Gruppa 
er redusert med 14 prosent siden 2007.

Nærhet – melkeproduksjon i hele landet. Hensynet til klima 
og miljø blir i økende grad inkludert i kostholds- og ernærings- 
anbefalinger. Det handler ikke lenger bare om individets og befolk-
ningens ernæringsbehov, men også om hva som er bærekraftig for 
planeten. TINE er avhengig av en bærekraftig jordbruksnæring for 
å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. Vi har unik kjennskap 
og innsikt i hele vår verdikjede, fra melkegården til produktene er 
levert i butikken. TINE skal også arbeide aktivt for at landbruket når 
målsettinger om reduserte utslipp fra primærproduksjonen. Flere 
tiltak er satt i gang. Prosjekter knyttet til fôring ser lovende ut når 
det gjelder utslipp av klimagasser. 

Melkeprodusentene leverer god kvalitet. Gjennom 2018 er 95,4 
prosent av melka TINEs produsenter har levert blitt kategorisert som 
elitemelk (95,9 prosent i 2017). Elitemelk er den høyeste bedømmel-
sen melkeprodusenten kan få for sin råvareleveranse. Bedømmelsen 

er basert på objektive og målbare kriterier. Den ekstremt tørre 
sommeren ga en liten reduksjon i andel elitemelk. Høy tilgang av 
kvalitetsråvare skyldes langsiktig og målrettet arbeid for god dyre-
helse og dyrevelferd gjennom TINEs egne rådgivingstjenester og 
godt arbeid hos produsentene.

Trygg mat er resultat av godt arbeid i verdikjeden. Forutsetningen 
for tillit til TINEs produkter er en verdikjede der arbeidet med trygg 
mat står sentralt. Meieriprodukter regnes som en svært trygg mat- 
varegruppe. Ingen av TINEs tilbaketrukne produkter i 2018 hadde 
sykdomsframkallende bakterier.

Strengt antibiotikaregime gir god dyrehelse. I Norge er storfe- 
og geitehelsen i verdensklasse med fravær av alvorlige smittsomme 
sykdommer. Hyppigheten i bruk av antibiotika i melkeproduksjonen 
er en indikasjon på dyrehelsen. Arbeidet med å redusere bruken 
av antibiotika til dyr er også et viktig bidrag i arbeidet med å fore-
bygge antibiotikaresistente bakterier hos mennesker. All melk som 
kommer med tankbiler inn til TINEs anlegg blir kontrollert for innhold 
av antibiotika. I 2018 var det 82 leveranser av melk med spor av 
antibiotika (88 i 2017). Dette utgjør kun om lag 0,08 promille av 
antall leveranser. Melk som inneholder spor av antibiotika blir vraket.

Fotnote
6 Østfoldforskning; Dagligvarehandelen 18.10.2018

21 %
SIDEN 2007

Reduksjon av
klimagassutslipp*

13 %
I 2018

Reduksjon av
klimagassutslipp*

100 %
AUGUST 2018

Fornybar emballasje 
for søtmelk*

*TINE SA
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Ambisjonen om en enda mer resultatorientert kultur er avgjør-
ende for å bedre TINEs konkurransekraft. God ledelse og riktig  
kompetanse er spesielt viktig for kulturendring, og det er avgjør-
ende at TINE framstår som en attraktiv arbeidsgiver. Organisasjons- 
utvikling er en vesentlig del av de forbedringstiltak TINE har iverksatt 
for å styrke konkurransekraften. I 2018 har TINE jobbet med å innføre 
endringer i organisasjonen der målet er å styrke innovasjon og kom- 
mersiell forretningsdrift, men også styrke og forenkle samhandlingen  
i verdikjeden.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er 
en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle 
ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes 
for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet 
eller syke som følge av arbeidet.

Reduksjon i sykefravær. Sykefraværet i TINE SA ble 5,8 prosent 
i 2018. Sammenlignet med året før var dette en nedgang på 0,5 
prosentpoeng. Selv om dette er en god utvikling, nådde ikke TINE 
SA sitt mål som var satt til 5,6 prosent. TINE Gruppa fikk samlet 
et sykefravær på 5,4 prosent. TINE jobber systematisk for å bedre 
resultatet på dette området gjennom blant annet lederopplæring 
og et tett og godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og NAV. 
Enheter med høyt sykefravær blir fulgt opp spesielt.

Fortsatt for mange arbeidsulykker. Antall fraværsskader har 
økt. TINEs overordnende mål for 2018 var null arbeidsulykker med 
fravær. I 2018 hadde TINE SA 55 hendelser med fravær, og fikk ut fra 
dette en H-verdi7 på 7,2. Dette er en økning fra 2017 da vi hadde 54 
slike hendelser. I 2018 var det to alvorlige personskader i selskapet. 
En medarbeider fikk amputert ytre ledd på to fingertupper, og en 
annen falt ned fra høyden og fikk påvist bekkenbrudd.

I 2018 hadde TINE 113 personskader uten fravær. Dette er 13 mindre 
enn i 2017. 

TINE skal styrke den generelle HMS-opplæringen i 2019 ved å 
etablere et obligatorisk nettkurs for alle forretningsområder. Det skal 
også utarbeides en kampanje for å redusere «skulle bare»-hendelser, 
da disse står for 50 prosent av alle personskader.

For TINE Gruppa ble det i 2018 registrert 70 hendelser med fravær 
(H-verdi: 7,2) mot 69 registrerte hendelser med fravær i 2017 
(H-verdi: 7,1).

Registrering og behandling av uønskede hendelser, tilløp og for- 
bedringsforslag er en viktig forutsetning og et fint virkemiddel for 
å redusere arbeidsulykker gjennom godt forbedringsarbeid.  I 2018 
ble det totalt registrert 8062 slike hendelser i TINE SA. Dette er 438 
mindre enn måltallet på 8500.

Resultatorientert 
kultur
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Fotnote
7 Definisjon H-verdi: Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer.

ORGANISASJON OG MENNESKER

Ved utgangen av 2018 var det 5355 ansatte i TINE Gruppa (5476 i 
2017), hvorav 4346 var ansatt i TINE SA (4469 i 2017).

Medarbeiderundersøkelsen TINE gjennomfører årlig viste i 2018 at 
de gode resultatene fra 2017 har holdt seg eller går litt fram.

Mobilitet og omstilling. TINE har gjennomført flere store organisa-
sjonsutviklingsprosjekter de siste årene. Økt gjennomføringsevne ved 
å forenkle organisering, tydeliggjøre ansvar og styrke kompetansen  
har stått sentralt. Prosjektene har forenklet organisasjonen og har gitt 
færre nivåer. Det har også blitt tydeligere hvilken rolle den enkelte 
enhet og stilling har, og det er knyttet konkrete kompetansekrav til 
den enkeltes rolle. TINE har lagt vekt på å gjøre et godt omstillings-
arbeid. Rammene for dette arbeidet reguleres av egne retningslinjer 
for omstilling og har som hovedmål å finne en ny varig løsning i eller 
utenfor TINE for de medarbeiderne som blir berørt.

Stort mangfold i TINE. TINE praktiserer likelønn og likestilling 
mellom kjønnene. Av TINE SAs ansatte var kvinneandelen 35,4 
prosent i 2018. Ved utgangen av året var andelen kvinner i konsern- 
ledelsen 36,4 prosent. Andelen kvinner i TINEs styre, inkludert ansatt- 
representanter, var 35,7 prosent.

Samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. TINE har en 
omfattende og involverende dialog med ansatte og de ansattes 
organisasjoner. Ledelsen i TINE møter ansattes representanter blant 
annet i konsernets samarbeidsutvalg og andre fora. Rundt 65 prosent 
av de ansatte i TINE SA er organisert i en fagforening. TINE er bundet 
av fem hovedavtaler, 10 overenskomster og i tillegg særavtaler 
sentralt og på anleggene. Dialogen med de ansatte og de ansattes  
organisasjoner kommer godt til uttrykk ved nødvendige endringer 
og omstillinger, samt ved de årlige lønnsforhandlingene. Også i 2018 
gjennomførte TINE et lønnsoppgjør i tråd med sentrale føringer fra 
NHO, LO og andre arbeidstakerorganisasjoner. TINE har iverksatt 
felles opplæring av ledere og tillitsvalgte for å utvikle en avklart og 
god samarbeidsform.

Etikk er et lederansvar. TINEs etiske retningslinjer tydeliggjør 
de holdninger og den atferd TINE forventer av hver enkelt med- 
arbeider når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Lederne i TINE 
har ansvar for å gjøre sine medarbeidere kjent med TINEs etiske 
retningslinjer, samt å reflektere rundt og trene på å håndtere etiske 
dilemmaer. 

I november falt dommen i Oslo Tingrett i Tetra Pak-saken. En tidligere 
leder i TINE og en tidligere leder i Tetra Pak ble begge dømt for grov 
korrupsjon. Da saken ble kjent i 2017 valgte TINE å varsle Økokrim 
umiddelbart.

ANSATTE LEDERE

2018 Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

TINE SA 1 539 2 807 4 346 70 132 202

Datterselskaper 411 598 1 009 25 37 62

TINE Gruppa 1 950 3 405 5 355 95 169 264

Fordeling antall ansatte
kvinner/menn

Sykefravær, turnover
og H-verdi7

2018 Sykefravær Turnover %* H-verdi**

TINE SA 5,8 % 4,1 % 7,2

Datterselskaper 4,0 % 7,5 % 7,4

TINE Gruppa 5,4 % 4,8 % 7,2

* Omstilling/nedbemanning er ikke med i tallene
** Antall skader med fravær pr mill. arbeidede timer

Sykefravær, prosent
TINE GRUPPA

Arbeidsskader, ulykker med fravær, 
H-verdi7
TINE GRUPPA
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Etisk handel er næringsvirksomhet som respekterer og støtter opp 
under menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og utvikling 
i hele verdikjeden, uavhengig av landenes egen evne og/eller vilje til 
å innfri sitt ansvar for å beskytte egne innbyggere mot overgrep. TINE 
er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), og deres retningslinjer 
for etisk handel er innarbeidet i TINEs innkjøpsvilkår. 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

TINEs styre legger vekt på at selskapet skal forvaltes og styres etter 
gode overordnede prinsipper. TINE skal opprettholde tilliten hos ulike 
interessenter og sørge for at styret får tilstrekkelig og korrekt infor-
masjon om virksomheten. En viktig del av eierstyring og selskaps-
ledelse er å etablere og vedlikeholde systemer og prosedyrer som 
sikrer at lovverk, standarder og egne retningslinjer etterleves.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) gir ut den 
norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (corporate 
governance) bestående av prinsipper og retningslinjer som bidrar 
til å avklare ansvar og myndighet i større bedrifter. Anbefalingen er  
egentlig laget for selskaper som er børsnotert i Norge, men konsernets  
styre besluttet i 2010 at TINE tross dette skal følge prinsippene i 
denne anbefalingen så langt de passer TINEs selskapsform og eierskap.

I tråd med anbefalingen fra NUES har styret opprettet et revisjons-
utvalg og et kompensasjonsutvalg. Revisjonsutvalget er et forbere-
dende og rådgivende utvalg for det samlede styret i arbeidet med 
å føre kontroll med selskapets finansielle rapportering og kontroll-
systemer. Kompensasjonsutvalget er et forberedende og rådgivende 
utvalg for styret når det gjelder ansettelse og ansettelsesvilkår for 
TINE SAs konsernsjef og hovedprinsipper for kompensasjon og 
etterfølgerplaner på det sentrale ledernivå i TINE SA. En nærmere  
redegjørelse for hvordan TINE etterlever prinsippene og retningslinjene 
i NUES finnes på www.tine.no.

TINES EIERORGANISASJON

TINE er et samvirkeselskap, eid av våre melkeleverandører. Ved 
utgangen av 2018 var det 10 120 eiere av TINE. Det er en reduksjon 
på 358 fra året før. Det er levert melk fra 8057 foretak som er en 
reduksjon på 324 fra året før. I løpet av året har TINE gjennomført 12 
styremøter. Faste, valgte styremedlemmer har en oppmøteprosent 
på 99. Varamedlem er kalt inn ved forfall. 
 
Eierne er organisert i 170 produsentlag. Aktive produsentlag er viktig 
for god eierstyring og høy medlemstilfredshet. I 2018 deltok 37,2 
prosent av medlemmene på årssamlingene.  Produsentlagene har 
en viktig rolle i å legge til rette for faglig og sosialt fellesskap for 
medlemmene ved at de gjennomfører fagturer, fjøsmøter og andre 
produsentlagsmøter. 

I alle eierområdene er det gjennomført opplæring for nye tillits-
valgte. Nye produsentlagsledere har fått tilbud om sentralt kurs med 
særlig vekt på gjennomgang av forretningsmessige forhold i TINE 
og rollen som produsentlagsleder. Det er gjennomført samlinger 
for alle arbeidsutvalg og egne samlinger for produsentlagsledere. 
Dette er viktige arenaer for kompetansebygging, erfaringsutveksling 
og informasjon om TINE. Satsing på dyrevelferd har vært tema på 
samlingene høsten 2018. Det har i 2018 også vært en drøftingspro-
sess med sikte på videreutvikling av eierorganisasjonen.  
 
Medlemsavdelingen har i 2018 iverksatt endringer i administrativ 
støtte til produsentlagene. Medlemssjefer følger opp produsent- 
lagene i distriktet. Produsentlagene som aktiv faglig og sosial møte-
plass for medlemmene vektlegges. Produsentlagene, med sine 
arbeidsutvalg, har også fått kortere vei til øvrige deler av TINE.  
 
TINE gjennomførte medlemstilfredshetsundersøkelse i januar 2018. 
Tilfredsheten er høy, men falt fra 79 prosent i 2017 til 77 prosent i 
2018. Det jobbes systematisk med å bedre medlemstilfredsheten.    

TINEs eierorganisasjon

PRODUSENTLAG Produsentlagene er sammensatt av TINEs medlemmer i 
nærmere avgrensede områder og utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter.

ÅRSMØTET I TINE SA Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 
110 eiervalgte utsendinger. I tillegg kommer styrets og rådets medlemmer.

STYRET  Styret består av 14 medlemmer, hvorav 10 velges av årsmøtet. 
Årsmøtet velger tre varamedlemmer i nummerrekkefølge.

LOKAL VALGKOMITÉ Valgene på produsentlagets årssamling forberedes 
av en lokal valgkomité. Medlemmer og varamedlem samt leder og nestle-
der i valgkomitéen velges av årssamlingen i produsentlaget.

KONTROLLKOMITÉEN  skal føre tilsyn med virksomheten til TINE, i 
samsvar med den til enhver tid gjeldende instruks vedtatt av årsmøtet. 
Medlemmer i kontrollkomitéen velges av årsmøtet for tre år.

SENTRAL VALGKOMITÉ  TINE skal ha en sentral valgkomité på åtte 
medlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, som velges 
av årsmøtet. Sentral valgkomité legger fram forslag for årsmøtet på blant 
annet medlemmer av styret og rådet i TINE.

RÅDET  Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret. 
Rådet består av inntil 24 eiervalgte medlemmer, fordelt med et likt antall 
fra hvert eierområde, og rådsmedlemmer valgt av de ansatte med 2/3 
av antall eiervalgte rådsmedlemmer. Rådets leder og nestleder velges av 
Årsmøtet i TINE SA.

EIERUTVALG  Hvert eierutvalg består av eiervalgte rådsmedlemmer og 
minst ett konsernstyremedlem.



19  |  ÅRSRAPPORT  2018

STYRETS  BERETNING

Årsresultatet for TINE Gruppa ble 1348 millioner kroner, en økning 
på 44 millioner kroner fra 2017. Minoritetenes andel i 2018 ble 32 
millioner kroner, og majoritetenes andel ble 1316 millioner kroner.

Finansresultat og skatt. Netto finanskostnader i TINE Gruppa 
ble 72 millioner kroner i 2018, en reduksjon på 51 millioner kroner 
fra 2017. Reduksjonen i finanskostnader var hovedsakelig drevet av 
gevinst på salg av aksjer, i tillegg til valutaeffekter.

Netto rentekostnader ble redusert fra 104 millioner kroner i 2017 til 
96 millioner kroner i 2018. Netto rentebærende gjeld økte fra året 
før, mens lavere kredittpåslag på refinansiering medførte en lavere 
rentekostnad totalt.

TINE Gruppa hadde i 2018 en netto valutagevinst på én million 
kroner, mot et tap på 21 millioner kroner i 2017. Andre finans- 
kostnader utgjorde i 2018 en inntekt på 10 millioner kroner, mot en 
kostnad på seks millioner kroner i 2017. Dette skyldes i hovedsak 
gevinst fra salg av aksjene i Landbruksforsikring.

Resultatet fra tilknyttede selskaper i 2018 var på 13 millioner kroner, 
en oppgang i forhold til fjorårets resultat på åtte millioner kroner. 
Skala AS gikk fra en negativ resultatandel på seks millioner kroner 
til en positiv resultatandel på én million kroner. Fjordkjøkken AS  
fortsatte den positive utviklingen og kan vise til en forbedring fra 
2017, mens TUN Media AS og Lotitio Foods Holding LLC hadde en 
liten nedgang sammenliknet med året før. 

Skattekostnaden for TINE Gruppa i 2018 ble 117 millioner kroner. 
Effektiv skattesats ble 8,0 prosent i 2018. Det er en marginal økning 
fra 7,8 prosent i 2017. Selskapsskattesatsen i Norge er fra 2019 
vedtatt redusert fra 23 prosent til 22 prosent. Dette har redusert 
konsernets utsatte skatteforpliktelse med 30 millioner kroner.

Sikring av valutaeksponering. TINE er eksponert mot fremmed 
valuta, hovedsakelig gjennom innkjøp i euro (EUR) og salg i amerikanske  
dollar (USD). Den norske kronen svekket seg markant i 2014 og har 
siden holdt seg på et historisk svakt nivå. Handelsvektet kronekurs 
(I-44) har i snitt holdt seg på tilsvarende nivå i 2018 sammenlig-
net med 2017, på tross av en signifikant svekkelse i årets to siste 
måneder. Den norske kronen var i snitt 2,9 prosent svakere mot euro 
og 1,6 prosent sterkere mot USD i 2018 sammenlignet med 2017. 
Begge bevegelsene har isolert sett en negativ effekt for TINE. Denne 
eksponeringen er imidlertid delvis sikret ved bruk av valutaderivater. 
Sikringsporteføljen førte til en realisert gevinst på 15 millioner kroner 
for EUR og USD i 2018 sammenliknet med 24 millioner kroner i 
2017. Sikringsbokføring av valutakontrakter ble forøvrig innført i 
2016. Se note 19.

Balanse. Balansen pr. 31.12.2018 for TINE Gruppa var 18,1 milli-
arder kroner, en økning på to milliarder fra tilsvarende tidspunkt i 
2017. Investeringsnivået økte betydelig i 2018. Høyere investeringer 
enn avskrivninger har medført en økning i varige driftsmidler på 690 
millioner kroner. TINE Gruppa hadde pr. 31.12.2018 bankinnskudd 
og pengemarkedspapirer på til sammen 1380 millioner kroner, en 
økning på 914 millioner kroner sammenlignet med 2017. Dette 
skyldes finansiering av planlagte investeringer i 2019.

Netto rentebærende gjeld pr. 31.12.2018 for TINE Gruppa var 3079 
millioner kroner, en økning på 252 millioner kroner siden utgangen 
av 2017. Den rentebærende gjelden økte med 1166 millioner kroner, 
mens bankinnskudd og pengemarkedspapirer som nevnt økte med 
914 millioner kroner sammenlignet med året før. Egenkapitalandelen 
i konsernet var 46,6 prosent ved utgangen av 2018.

Kontantstrøm. Netto kontantstrøm for TINE Gruppa fra opera-
sjonelle aktiviteter bidro med 2285 millioner kroner, en økning på 
116 millioner kroner fra 2017. Resultat før skatt viste en økning på 
51 millioner kroner. Arbeidskapitalen økte i 2018 med 42 millioner 

Finansielle forhold 
og kapitalstruktur
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kroner. Varelageret økte med 316 millioner kroner, men reduserte 
kundefordringer og leverandørgjeld kompenserte for dette og førte 
dermed til at kapitalbinding var på nesten tilsvarende nivå med 2017. 

Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter var 1,8 milliarder 
kroner, en økning på 622 millioner kroner fra 2017. Dette forklares  
hovedsakelig med strukturinvesteringer i Bergen og Mogeely i 
Irland. Investeringene i Bergen er knyttet til bygging av et nytt og  
klimavennlig meieri. 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde 434 millioner 
kroner i 2018, mens den i 2017 var -1320 millioner kroner. Langsiktig 
rentebærende gjeld var ved årsslutt 1153 millioner kroner høyere i 
2018 enn i 2017. Utbetalt etterbetaling til eierne i 2018 var 817 milli-
oner kroner, en reduksjon på 146 millioner kroner i forhold til 2017.

Estimater og fortsatt drift. De vurderinger som er gjort i konsern- 
og selskapsregnskapet for 2018 er basert på forventninger til framtidig  
inntjening og virksomhetsstruktur som eksisterte på tidspunktet 
for avleggelsen av årsregnskapet. Endringer i disse forventningene 
vil kunne medføre at verdiestimater og vurderinger som er lagt til 
grunn må justeres. Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruffet 
forhold som er av betydning for bedømmelsen av TINE SA eller TINE 
Gruppa utover det som framkommer i årsregnskapet med tilhørende 
noter. Styret i TINE bekrefter at fortsatt drift er lagt til grunn for 
årsregnskapet og at forutsetningene for dette er til stede.

Finansiell risiko i 2018 og framover. TINEs finansielle risiko 
er knyttet til endring i renter, valutakurser, energipriser og kreditt- 
markedet. Målsettingen er å begrense den finansielle risikoen, og på 
den måten bidra til stabilitet og forutsigbarhet i TINEs resultater over 
tid. Det er utarbeidet en finansiell policy for TINE som gir retnings-
linjer for hvordan denne type risiko skal håndteres. TINE SA ivaretar 
denne oppgaven for hele konsernet.

For å begrense eksponeringen mot renteendringer blir deler 
av konsernets gjeld sikret gjennom bruk av ulike rentesikrings- 
instrumenter i samsvar med vedtatt finansiell policy. Sikringsnivået 
har vært stabilt det siste året. Markedsrentene har økt i 2018, fra et 
historisk lavt nivå ved utgangen av 2017. Forventningen om høyere 
markedsrenter vil framover trolig bidra til en økning i finanskostnader. 

Samtidig har det vært en økning i kredittpåslag i finansmarkedet siste 
halvdel av 2018. Når den europeiske sentralbanken ikke lenger er en 
stor kjøper i obligasjonsmarkedet og etter hvert vil redusere balansen,  
vil dette kunne ha større utslag i kredittpåslag også i Norge.  

I TINEs regnskap er det oppført et tilgodehavende på pensjonsmidler 
gjennom pensjonskassen MP Pensjon. Midlene i pensjonskassen 
er plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom. TINEs regnskap er 
derfor også eksponert for risiko med hensyn til svingninger i disse 
aktivaklassene.

Som nevnt tidligere, er TINE eksponert for endringer i valutakurser, 
hovedsakelig EUR og USD, men også SEK, DKK, GBP, CAD og CHF. 
Gjennom den internasjonale virksomheten har TINE netto innbetalin-
ger i USD, mens import av ulike innsatsfaktorer og kjøp av maskiner 
og utstyr innebærer netto utbetalinger i EUR. En svakere krone bidrar 
til økte kostnader knyttet til innsatsfaktorer, maskiner og utstyr, som 
hovedsakelig kjøpes i EUR. Samtidig bidrar en svakere krone positivt 
på verdien av eksporterte varer og internasjonal virksomhet. TINE SA 
inngår valutakontrakter, hovedsakelig i form av terminer og opsjoner, 
for å begrense konsernets valutarisiko. TINE har også eiendeler i SEK, 
USD, GBP og EUR. Disse verdiene blir fullstendig sikret ved bruk av 
valutaderivater eller trekkrettigheter.

TINE er eksponert for endringer i energipriser. Dette følger både av 
energikrevende produksjon og, ikke minst, omfattende distribusjon. 
Energiprisene var i 2018 høyere enn i 2017, både innen produksjon 
og distribusjon. Dette har medført en økning i energikostnadene 
i 2018 sammenlignet med 2017. Prisoppgangen var i stor grad i 
2. halvår 2018, og en videreføring av dagens prisnivå vil dermed 
medføre en vesentlig økning i energikostnader også i 2019.

TINE finansierer løpende likviditetsbehov i sertifikatmarkedet og ved 
andre kortsiktige lån. Det er etablert en langsiktig låneramme hos 
anerkjente banker for å redusere refinansieringsrisiko ved låneforfall. 
Lånerammen er på totalt 1,2 milliarder kroner. Fasiliteten forfaller 
i 2022 og dekker forfall på kortsiktig finansiering innenfor ett år. 
Likviditeten i TINE vurderes som god.

TINEs kunder er grossister og enkeltkunder innenfor alle kunde- 
segmenter. Deres betalingsevne anses som god, noe som er synlig-
gjort gjennom lave tap på fordringer gjennom mange år. TINE jobber 

 Samlet sett anses TINEs 
finansielle risiko å være 

moderat.
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aktivt med å overvåke kredittgrenser på alle kunder. I tillegg gjennom- 
føres det kredittsjekk av alle nye kunder. TINE har ikke funnet behov 
for å tegne kredittforsikring mot tap på utestående fordringer. Samlet 
sett anses TINEs finansielle risiko å være moderat.

Disponering av resultatet for 2018. TINEs styre har vedtatt 
en etterbetalingspolitikk hvor målsettingen er at mellom 50 og 65 
prosent av konsernets årsresultat skal avsettes til etterbetaling til 
eierne.

Den årlige disponeringen påvirkes av nivået på kommende års invester- 
inger, men målsettingen om minst 45 prosent egenkapital skal ha 
prioritet foran etterbetalingspolitikken.

For 2018 er 63 prosent av konsernets årsresultat avsatt til etterbetaling 
til eierne. Dette gir en etterbetaling på 57 øre pr. liter mottatt melk.

TINE SA er morselskapet i TINE Gruppa. TINE SA leverte et årsresultat  
på 1237 millioner kroner. Totale eiendeler ved årets slutt var på  
17 589 millioner kroner og egenkapitalandelen var på 45,3 prosent. 
Kontantstrømmen for TINE SA følger i hovedsak den samme ut- 
viklingen som for TINE Gruppa. Det vises til egen omtale av TINE 
Gruppas kontantstrøm på side 19, og selve kontantstrømoppstillingen 
på side 30.

RAMMEBETINGELSER

Arbeidet med å styrke konkurransekraften for norsk melk og 
dens verdikjede har hatt prioritet gjennom 2018. Arbeidet er 
utført i samarbeid med NHO Mat og Drikke, Norsk landbruks-
samvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Dagligvareleverandørenes forening.

Klimapolitikk mot 2030. Høsten 2018 startet jordbruket, rep- 
resentert ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
forhandlinger med myndighetene i den hensikt å få på plass en avtale 
om jordbrukets forpliktelser for utslippsreduksjon av klimagasser. 
TINE har bidratt i jordbrukets forberedelser til disse forhandlingene og 
har understøttet arbeidet underveis. Forhandlingene ventes å være 
avsluttet våren 2019. Det har videre vært nedlagt mye arbeid med 

klimatiltak rettet mot industri og transport hvor ikke minst differens- 
iering av avgifter står sentralt.

Regelverket for markedsbalansering gjennomgås. Arbeidet 
med gjennomgang av Omsetningsrådets regelverk for markeds- 
balansering startet i 2018, og TINE deltar her i fire arbeidsgrupper 
nedsatt av Omsetningsrådet. Arbeidet ventes sluttført våren 2019. Det 
pågår også en kontinuerlig diskusjon om prisutjevningsordningen og 
andelen som brukes til konkurransefremmende tiltak.

Økningen i sukkeravgift er delvis reversert. I samarbeid med 
bl.a. NHO Mat og Drikke har TINE arbeidet for at den økte sukker-
avgiften fra budsjettforliket høsten 2017 skal reverseres. I budsjett-
forslaget ser vi at dette delvis er etterkommet, men for drikkevarer 
er avgiftsøkningen fortsatt opprettholdt. 

Økning i tollfri importkvote. I 2017 ble det enighet mellom 
Norge og EU om økning av den tollfrie importkvoten med 1200 
tonn til 8400 tonn. Deler av økningen i ostekvoten fra EU ble aktivert 
i 2018. Dette bidro til økning i den samlede osteimport, samt en 
reduksjon i prisen for kjøp av importkvoter for 2019. 

I 2018 registrerte vi en økning i handelspolitiske initiativer der gjen-
opptakelsen av bilaterale forhandlingene med Kina er framtredende. 
Forhandlingene i regi av EFTA om en handelsavtale med MECOSUR 
har vært videreført i 2018.

TINE deltar i plastinitiativ. TINE deltar i et initiativ igangsatt av 
Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen og NHO Mat og Drikke 
for å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for bruk av plast- 
emballasje der det er nødvendig av matsikkerhetsgrunner. 
Diskusjonen om engangsplast og EUs behandling av et regelverk 
for dette har også blitt behandlet innenfor dette initiativet.

Innspill til jordbruksforhandlingene. TINE har som tidligere år 
gitt innspill til de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og 
faglagene i landbruket. Ved innspillene i 2018 la TINE vekt på blant 
annet følgende:
• Varsomhet med målprisøkninger
• Sikring av ordningen med melkekvoter
• Prioritering av investeringsvirkemiddel

Den utfordrende tørkesommeren i deler av landet resulterte i tilleggs-
forhandlinger til den inngåtte jordbruksavtalen og ekstraordinær 
økning av melkekvotene. 

UTSIKTENE FRAMOVER

TINEs virksomhet er hovedsakelig basert på det norske markedet. 
Utviklingen i norsk økonomi er derfor av stor betydning. Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) legger i sine konjunkturanalyser til grunn økende 
lønnsvekst, fallende arbeidsledighet og moderat vekst i konsumet 

DISPONERING AV RESULTAT

MILL. NOK 2018 2017

Etterbetaling til eierne 829 817

Overført fra etterbetalingsfond -42 -42

Avsatt til annen egenkapital 449 446

Sum disponert 1 237 1 222

MELKEPRIS

KR/LITER 2018 2017 2016 2015 2014

Melkepris fra TINE Råvare 5,16 5,05 5,03 5,02 4,85

Etterbetaling fra TINE SA 0,57 0,57 0,66 0,59 0,43

Sum melkepris 5,73 5,62 5,69 5,61 5,28
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i tiden framover. Samtidig forventer SSB en viss styrking av den 
norske kronen som kan forsterke importkonkurransen tilsvarende.

Dagligvaresektoren består av tre innkjøpsgrupperinger som fort-
setter sine bestrebelser på å differensiere ulike butikkonsepter. Det  
forventes at leverandører deltar i denne utviklingen. Kjedene  
og grupperingenes egne merker vil bli en større konkurrent  
til tradisjonelle merkevarer enn tidligere. TINE har som ambisjon å 
møte denne utviklingen gjennom å styrke våre merkevarer og evne 
til å respondere raskere på behov fra kunder og forbrukere. Vi har 
gjort betydelige organisatoriske grep og styrket kompetansen for å 
lykkes med dette.

Norske forbrukere endrer gradvis atferd. Det ser vi både på forbruks-
utvikling innen enkelte segmenter, og ved at netthandel av daglig- 
varer har økt. Nye salgskanaler skaper nye utfordringer, men også 
nye muligheter. Teknologiske endringer i hele verdikjeden skal bidra 
til at TINE mestrer utfordringene og utnytter mulighetene.

Norge er forpliktet til å avvikle all subsidiering av eksport av land-
bruksprodukter fra 2021. Endringen vil bety at behovet for melk i 
Norge vil falle i 2020 og 2021. Dette er en stor utfordring. TINE 
arbeider aktivt med å finne nye vekstområder som kan gi økt etter-
spørsel etter melk og derigjennom kompensere for noe av bortfallet 
av eksportvolum. Dette arbeidet har høy prioritet. For å lykkes med 
en slik ambisjon må ulike forutsetninger på plass for å skape vekst 
for norsk melk. Det inkluderer at konkurransekraften for norsk melk 
styrkes og at alle aktører som driver meierivirksomhet lykkes.

Melkeproduksjonen er preget av redusert antall gårdsbruk, men 
større volum pr. enhet. Vi ser så langt ingen tegn til at disse utviklings- 
trekkene endres. TINE legger spesielt vekt på at våre leverandører 
jobber med bærekraft og dyrevelferd for å gjøre norsk melk attraktiv 
som råstoff. 

Internasjonale forhold. Spenning og usikkerhet preger fortsatt den 
internasjonale situasjonen. Dette gir seg utslag i handelsforstyrrelser 
og konflikter. Storbritannia forlater EU 29. mars 2019, og den uavklarte 
situasjonen mellom Ukraina og Russland preger bildet i Europa.

TINE har virksomhet i Storbritannia og produksjon i Irland. Vi legger til 
grunn at det blir funnet akseptable handelspolitiske løsninger mellom 
EU og Storbritannia. Vi forutsetter også at det vil bli en løsning 
mellom Storbritannia og Norge, enten bilateralt eller gjennom EFTA.

TINE har også virksomhet i Nord-Amerika. Vi legger til grunn at 
eventuelle endringer i NAFTA ikke vil ha en negativ effekt for vår 
virksomhet.  Våre ambisjoner i internasjonale markeder vil bli videre- 
ført av våre utenlandske datterselskaper og vår satsing på utvalgte 
internasjonale markeder.

Bærekraft, klima og miljø. Klima og miljøspørsmål har stått 
høyt på dagsordenen og vil få betydelig innvirkning på landbrukets 
rammevilkår i årene framover. Paris-avtalen ble i 2015 vedtatt som 
en rettslig bindende avtale. Avtalen slår fast at den globale opp- 
varmingen bør holdes godt under to grader. 195 stater har forpliktet 
seg gjennom denne avtalen. Norge har sluttet seg til EUs klimaam-
bisjoner og skal kutte nasjonale utslipp med 45 prosent innen 2030. 
Det er lagt fram forslag om hvordan Norge og alle EU-land sammen 
kan oppnå målsettingen ved også å redusere utslippene fra ikke- 
kvotepliktig sektor, som hovedsakelig omfatter transport, landbruk, 
bygg og avfall.  I den nye regjeringserklæringen er det satt mål om 
45 prosent reduksjon i ikke kvotepliktig sektor. TINE er avhengig av 
en politikk som fremmer muligheten for å satse på klimavennlige 
transportløsninger slik at vi fullt ut kan levere på vår ambisjon om 
fornybar transport innen 2025. Ca. 85 prosent av klimagassutslippet 
for en liter melk er relatert til gården der melkeproduksjonen skjer. 
TINE har et helhetlig ansvar for merkevareleveransen der melke- 
bonden er en del av merkevaren. Særlig EUs krav om 40 prosent kutt 
i klimagassutslippet fra sektorene transport og landbruk vil påvirke 
TINEs virksomhet.

I årene som kommer vil TINE øke innsatsen innen agronomi, fôr- 
dyrking og fôring i arbeidet med å skape en mest mulig klimavennlig 
melkeproduksjon. Videre må det utvikles og framskaffes ny teknologi 
og kunnskap om hvordan man kan redusere eller fange utslippet av 
metangass fra melkeproduksjonen på gården.
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SOLVEIG B. RØNNINGMARIT HAUGEN ASKILD EGGEBØ ROLF ØYVIND THUNE

TROND REIERSTAD 
Leder

NILS A. DOLMSETH
Nestleder

CECILIE BJØRLO ELISABETH I. HOKSTAD

HELGE ARNE ESPELAND TOR ARNE JOHANSENELIN JOHANNE  
AARVIK

ANDERS JOHANSEN

OTTAR RÅD JARLE BOGEN
Ordfører i Rådet

JEFFREY THOMAS GUNNAR HOVLAND
Konsernsjef

Styret pr. 01.01.19
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PER IVAR BERG 
Konserndirektør Produksjon

Yrkeserfaring: Over 25 år som leder innen både norsk og internasjonal 
industriell produksjon, som f.eks. Norske Skogindustrier SA, Norske Skog 
Parenco BV i Nederland og Skala AS.

Utdanning: Sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTNU i 
Trondheim.

LARS GALTUNG
Konserndirektør Kommunikasjon og bærekraft

Yrkeserfaring: Har arbeidet med selskapskommunikasjon, rådgivning og 
posisjonering mesteparten av sitt yrkesaktive liv, har arbeidet innen media 
og hatt kommunikasjonsstillinger innen finans, energi, IT, rådgivning og 
merkevarer.

Utdanning: Hærens Krigsskole og Norges Handelshøyskole.

ATLE JACOBSEN 
Konserndirektør TINE Internasjonal

Yrkeserfaring: Ulike stillinger i FMCG-selskaper (fast moving consumer 
goods) og PepsiCo Nordic, Global Sales & Marketing Director i GC Rieber 
Oils.

Utdanning: Siviløkonom fra University of Stratclyde i Glasgow.

JOHNNY ØDEGÅRD 
Konserndirektør Rådgiving og 
medlemsservice

Yrkeserfaring: Jobbet med næringspolitikk blant annet i Norske Felleskjøp 
SA og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Utdanning: Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) med spesialisering 
innen landbruksøkonomi.

GUNNAR HOVLAND
Konsernsjef

Yrkeserfaring: Har hatt flere lederstillinger i TINE fra 1996 til 2008, sist 
som konserndirektør for salg, eksport og marin virksomhet. Fra 2008-2011 
stilling som administrerende direktør i Trondheim Kraft og etter fusjonen 
med Fjordkraft i 2010 også viseadministrerende direktør i Fjordkraft. Fra 
2011 administrerende direktør i BN Bank. 

Utdanning: Cand.agric ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), har 
MBA fra NHH, Executive Management Programme fra Insead og Artificial 
Intelligence: Implications on business Strategy fra MIT Management Sloan 
School.

Verv: Bred erfaring som styremedlem og styreleder i en rekke ulike virk-
somheter. Styremedlem i BN Bolig AS og Huseiernes Landsforbund.

KATHRINE MO 
Konserndirektør Innovasjon  
og Marked

Yrkeserfaring: Jobbet med markedsføring og merkevarebygging i norske 
og utenlandske selskaper som blant annet Statoil, Procter & Gamble Inc., 
Telenor ASA, Ringnes AS. 

Utdanning: Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) i Lausanne, 
Sveits.

Verv: Styreleder i Ostecompagniet AS og styremedlem i Norseland Inc. 
og Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no).

LISE FALKFJELL 
Konserndirektør HR og HMS

Yrkeserfaring: 17 års fartstid i TINE og har blant annet hatt roller som 
konstituert daglig leder for Sunniva Drikker AS og direktør for konsern-
utvikling, i tillegg til prosjektlederansvar for flere strategiske prosjekter.

Utdanning: Hovedfag i psykologi (cand. polit.) fra NTNU og en master i 
økonomi, administrasjon og ledelse fra ESCP/EAP og Handelshøyskolen BI.

Verv: Styreleder i Diplom-Is AS og styremedlem i MP Pensjon.

JØRN SPAKRUD 
Konserndirektør CFO

Yrkeserfaring: Ulike stillinger innenfor økonomi og finans, blant annet i 
Yara International ASA/Norsk Hydro ASA og Deloitte.

Utdanning: Siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handels- 
høyskole.

Verv: Styreleder i TINEs pensjonskasse, MP Pensjon, og i datterselskapet 
Fjordland AS, samt styremedlem i Skala AS.

Konsernledelsen pr. 01.01.19
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TERJE DØSRØNNINGEN 
Konserndirektør TINE Partner

Yrkeserfaring: Jobbet med mat og matproduksjon som kokk og kjøk-
kensjef. Døsrønningen begynte i TINE 1997 og har hatt ulike roller i FoU, 
Fjordland AS og Salg som blant annet produktutvikler, KAM, salgssjef og 
salgsdirektør.

Utdanning: Kokk, Kostøkonom

Verv: Styremedlem i OsteCompagniet AS.

VEGARD GILLEBO 
Konserndirektør Salg Dagligvare og KBS

Yrkeserfaring: 15 års fartstid i Coca-Cola European Partners Norge og 
har blant annet hatt roller som KAM i DV og KBS, Kanaldirektør KBS og 
Direktør DV og KBS. I tillegg har han hatt en viktig rolle i flere endrings-
prosjekter under sin tid Coca-Cola European Partners Norge.

Utdanning: MsC i Business Administration and Economics (Siviløkonom) 
fra Handelshögskolan ved Umeå Universitet og Universidad de Sevilla.

ANIELA GJØS
Konserndirektør Logistikk

Yrkeserfaring: Har hatt logistikk som fagområde i hele sitt yrkesaktive 
liv, blant annet i Ontime Logistics AS, Ringnes AS og i Posten Norge AS.

Utdanning: Sivilingeniør fra Silesian University of Technology, bedriftsøko-
nom fra BI, og etterutdannet på Stanford University og Insead.

Verv: Styremedlem i Tomra Systems ASA.




