
Funksjonsbeskrivelse for markedsregulator korn 

Anbefalt av styret i Norske Felleskjøp 4. desember 2020. 

Fastsatt av styret i Felleskjøpet Agri SA 11. desember 2020 

Bakgrunn og formål 

Felleskjøpet Agri SA (FKA) er fra 1. januar 2021 markedsregulator for korn.  Rollen som 

markedsregulator har fram til 1. januar 2021 ligget til Norske Felleskjøp SA (NFK). Bestemmelsene i 

samvirkelovens § 8 (1) er bakgrunnen for endringen, som innebærer at Norske Felleskjøp avvikles 

som eget selskap.  Felleskjøpet Agri overtar de rettigheter og plikter for markedsreguleringen som 

Norske Felleskjøp tidligere hadde. 

Markedsregulering skal gjennomføres i samvirkeorganisering.  Denne funksjonsbeskrivelsen har som 

formål å sikre at markedsreguleringen for korn i Felleskjøpet Agri fortsatt utføres som en uavhengig 

rolle, herunder at alle aktører i kornmarkedet likebehandles ved gjennomføring av reguleringstiltak.  

Definisjoner og grunnlag 

Omsetningsloven og samarbeidsavtalene mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde -og Småbrukarlag 

og landbrukssamvirkene, inkl. «Samarbeidsavtale mellom partene i Rådet for 

jordbruksavtalespørsmål» ligger til grunn for markedsregulatorrollen. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om årlige 

jordbruksavtaler med basis i Hovedavtalen. Markedsregulators oppgave er å medvirke til 

gjennomføring av jordbruksavtalen. 

Omsetningsloven gir anledning til å kreve inn omsetningsavgift for å fremme omsetningen av visse 

jordbruksvarer, inkl. korn. Omsetningsrådet har ansvar for bruk av avgiftsmidlene og fastsetter 

nærmere retningslinjer for markedsbalanseringen.  

Ved behandlingen av Meld S nr 11 2016-2017 gjennom InnstS 251 2016-2017 la Stortinget til grunn 

at produsentsamvirkene fortsatt skal stå for markedsbalanseringen (markedsregulering) 

Felleskjøpet Agri er produsentsamvirke for korn.  

Bransjeforum endres ikke som følge av overføringen til FKA. Bransjeforum består av de samme 

aktørene som deltok i bransjeforum i Norske Felleskjøp og oppnevning skjer etter de samme kriterier 

som før. Det foreligger retningslinjer for Bransjeforum.  

Organisering 

Etter avviklingen av NFK og overføring av funksjonen som markedsregulator til FKA vil denne 

funksjonen bli organisert slik det er nærmere redegjort for i det følgende.  

Styret i Felleskjøpet Agri ansetter og avsetter ansvarlig for funksjonen markedsregulering og 

fastsetter dennes godtgjørelse.  Ansvarlig for funksjonen rapporterer direkte til styret for de forhold 

som gjelder markedsreguleringen. Ansvarlig for funksjonen kan ikke ha andre roller i FKA.  

Markedsreguleringsfunksjonen skal være fysisk lokalisert utenfor Felleskjøpet Agri sitt hovedkontor. 

Funksjonen skal fortsatt være lokalisert i Landbrukskvartalet i Oslo sentrum, slik Norske Felleskjøp 

har vært. Funksjonen skal være en del av et relevant fagmiljø med personalmessig oppfølging.  

Øvrige medarbeidere som arbeider med oppgaver tilknyttet markedsreguleringen er under utøvelsen 



av disse oppgavene underlagt de samme forpliktelser til uavhengighet og likebehandling som følger 

av denne funksjonsbeskrivelsen.  

Bransjeforum ledes av ansvarlig for markedsreguleringsfunksjonen.  

Styret i Felleskjøpet Agri kan velge å oppnevne et styreutvalg, som velges blant styrets eiervalgte 

medlemmer, som sitt forberedende organ for saker som gjelder markedsreguleringen.  

Styret i Felleskjøpet Agri foreslår medlem og varamedlem til Omsetningsrådet etter § 2 annet ledd i 

Omsetningsloven 

Styret i Felleskjøpet Agri har ansvar for rapportering til Omsetningsrådet for bruk av omsetningsavgift 

fra fondet for korn.  

Ansvar og oppgaver 

Markedsregulators ansvar og oppgaver endres ikke som følge av omorganiseringen. Felleskjøpet Agri 

sin operative rolle i kornhandelen endres ikke. 

Ansvarlig for markedsreguleringsfunksjonen skal sørge for at markedsreguleringen i Felleskjøpet Agri 

utføres i tråd med bestemmelser gitt av Omsetningsrådet og jordbruksavtalen.   

Til markedsregulator ligger følgende oppgaver, pr i dag og etter omorganiseringen:  

• Utarbeide prognoser for tilgang og forbruk av korn samt prisprognoser.  

• Foreslå sats for omsetningsavgift på korn 

• Prognosen er grunnlaget for å iverksette regulering, som overlagring og nedskriving. 

Markedsregulator håndtere gjennomføringen av reguleringen, som skjer i form av tilbud fra 

kornhandlerne. Markedsregulator gir anbefaling om importkvoter til Landbruksdirektoratet. 

• Rapportere prisnotering ukentlig til Landbruksdirektoratet 

• Ansvar for målprisanlegg og mottaksplikt videreføres i Felleskjøpet Agri på samme måte som 

tidligere  

Behandling av opplysninger 

Markedsreguleringsfunksjonens aktiviteter skal utføres på en slik måte at konfidensialitet sikres og at 

informasjon ikke kommer på avveie. Det er utarbeidet egne retningslinjer for 

informasjonsbehandling og det henvises til disse.  

Åpenhet 

Funksjonsbeskrivelsen for markedsreguleringen skal til enhver tid ligge tilgjengelig på 

markedsregulators del av nettsidene til Felleskjøpet Agri. 

 

 

 

 

 


