Landbrukets
Utredningskontor

Omorganiseringen
av
kom og kraftforsektoren

Bjørn Strøm

RAPPORT 3 - 1996
&LANDBRUKS

<y SAMVIRKET

~NORGES

TJ.rBONDELAG

Forord
Denne rapporten tar utgangspunkt i den omorganiseringen av korn og
kraftf6rsektoren som har funnet sted i Norge etter avslutningen av
GATTs (WTO) Uruguayrunde. Rapporten fokuserer på de
institusjonelle løsninger som er valgt, samt hvilke maktrelasjoner som
nå og i nærmeste framtid kan kan komme til å prege korn- og
kraftf6rbransjen i Norge.
Prosjektet har blitt utviklet og gjennomført på oppdrag fra Norske
Felleskjøp. Likefullt er Landbrukets Utredningskontor faglig ansvarlig
for de vurderinger og konklusjoner som er gjort i rapporten.
Vi takker Norske Felleskjøp for et interessant oppdrag.

Oslo, august 1996

Bjørn Strøm
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Innled ning

Omorganiseringen av den tidligere Statens Kornforretning ble
gjennomført i 1995 . Den utløsende årsak for denne omorganiseringen
var inngåelsen av GATT-WTO-avtalen. Avtalen hadde innvirkning
ettersom landbruksvarer gjennom forhandlingene i GATT var blitt
gjenstand for forpliktelser på det handelspolitiske området.
Kvantitative importreguleringer skulle erstattes med tollsatser, og i
denne sammenheng ville opprettholdelse av statlige handelsmonopoler
være uforenelig med avtalen. Statens kornforretning måtte enten
awikle kjøpeplikten for norsk korn eller sin posisjon som monopolist
på å importere kom og kornprodukter.
Selve omorganiseringsprosessen gikk hurtig sett i relasjon til
omorganiseringsprosesser i andre statlige virksomheter.
Hovedinnholdet i omorganiseringen er et klarere skille mellom staten
som forvalter og staten som forretningsaktør. Dette medfører bl.a.
endring i "tilknytningsform" mellom stat og statlige virksomheter. Valg
av tilknytningsform er et spørsmål om hvilke politiske mål som trekkes
opp for virksomheten og gir opphav til spørsmålet om - hvordan
samsvarer de politiske mål med de løsninger som er valgt?
Makt - definert som produktet av interesse for ressurser/objekter og
kontroll over ressurser/objekter vil være en dimensjon i all samhandling
mellom forskjellige aktører. I vår sammenheng er det først og fremst
virkning av å endre "tilknytningsform" mellom stat og statlige
virksomheter som vil danne utgangspunktet for hvordan de valgte
institusjonelle løsninger har betydning for maktrelasjonene i sektoren.
I forlengelsen av problemstillingen som kretser rundt maktrelasjoner
reiser også spørsmålet seg om hvilke konsekvenser dette har for
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konkurransesituasjonen i sektoren. I den grad endrede
tilknytningsformer og valg av institusjonelle løsninger påvirker
maktrelasjonene må vi forvente at dette også har innvirkning på
konkurransesituasjonen. Når de valgte løsninger verken innfrir politiske
mål eller bidrar til en ønsket utvikling i sektoren, hvilke andre løsninger
er til rådighet med hensyn til tilknytningsformer og
institusjonsutforming?
En del av problemstillingene vil i første rekke bli gjenstand for en
teoretisk tilnærming ettersom eksempelvis endrede maktrelasjoner i
bransjen neppe har utløst de store endringer i konkurransesituasjonen i
løpet av snaue 12 måneder. Dermed vil det i første rekke være
potensiell makt og mulige endringer i konkurransesituasjonen supplert
av faktiske endringer som er grunnlaget for denne analysen.
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Omorganiseringen av Statens
kornforretning

2.1

Statens kornforretning 1928-1995

Side 3

Kornloven fra 1928 har vært bærebjelken i omsetningsregimet for
korn- og kornprodukter i Norge. Utgangspunktet var at den norske
stat gjennom sin kornforretning tok monopol på import og eksport av
korn, samt kjøp og salg av norskprodusert korn. Plikten til å kjøpe
norskprodusert korn (kjøpeplikt) korresponderte med en kjøperett.
I tillegg har Staten fastsatt prisen for norsk korn - enten gjennom
forhandlinger med bøndene (Jordbruksforhandlingene) eller direkte
gjennom lovgivning.
I 1951 skaffet Staten seg tilsvarende rettigheter med hensyn til kraftfar.
Dette gjaldt både import, eksport og kraftf6r tilvirket av norsk korn.
I årsmeldingen fra Statens kornforretning for 1995 har Andreas
Hompland skrevet en artikkel under overskriften "Stat+ korn=
Sant". Hompland konkluderer med at "stat og korn vil alltid henga
saman. Den som trur at korn er, har vore, eller kan bli bare forretning,
klarar ikkje å skilje klinten frå kveiten". Karakteristikken er uten tvil
riktig med hensyn til perioden fram til 1995, og sannsynligvis er det
grunn til å tro at Staten fortsatt vil spille en betydelig rolle i den norske
kornsektoren.

LU-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftforsektoren

Side 4

Slik sett var Staten - enten direkte eller indirekte - både regelgiver,
forretningsmessig aktør og forvalter i den norske kornsektoren. Med
unntak av prisfastsettelsen var det Statens kornforretning som ivaretok
samtlige av disse funksjoner i en og samme organisasjon. Dermed
hadde kontakten med kornprodusentene karakter av å være
forvaltningsmessig framfor forretningsmessig. Slik sett kan vi neppe si
at situasjonen var preget av en kunderelasjon. Staten var kornkjøper
via et forvaltningsorgan . Prisen ble fastsatt i forhandlinger mellom
"norske bønder" og Staten - eller av Staten alene - der landbrukets
faglige organisasjoner var "kornselger".

2.2

Tilknytningsformer

Med tilknytningsformer i staten menes den måten en statlig virksomhet
er forankret til den utøvende statsmakt på, det vil si til regjering og
departement. Gjennom fastlegging av tilknytningsform bestemmer en
grunnlaget for og virkemåten til de styrings-, kommunikasjons-, og
kontrollrelasjoner som må finnes mellom det politiske ansvarlige nivå,
og det utførende nivå. (NOU 5: 1989). De viktigste
tilknytningsformene er forvaltningsorganer (eksempelvis direktorater),
forvaltningsbedrifter (eksempelvis NSB) og statlige selskaper
(eksempelvis Statoil).
"En og samme rettslige tilknytningsform kan gi muligheter for
ulike grader av styring og betydelig variasjon i faktiske
virkemåter" (NOU 5: 1989).
Valg av tilknytningsform er - og har vært - gjenstand for omfattende
debatt i prosessen med å fornye offentlig sektor. Den mest omfattende
debatt til nå ser ut til å ha kretset rundt Televerket. Det var imidlertid
også en betydelig debatt i forbindelse med omgjøringen av NRK til
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stiftelse. Videre pågår diskusjonen om tilknytningsformer for
postverket og NSB.
Et hovedtrekk ved de løsninger som anses som aktuelle er at de i stadig
økende grad skiller ut konkurranseutsatt forretningsdrift fra oppgaver
av mer forvaltningsmessig karakter. Det har imidlertid vært betydelige
tilpasninger i argumentasjonen for endrede tilknytningsformer.
Eksempelvis argumenterte styret i NRK for en overgang fra
forvaltningsbedrift til stiftelse ut fra økonomiske- og
konkurransemessige hensyn, mens myndighetene vedtok omdanning til
stiftelse med en kulturpolitisk begrunnelse - integritet og uavhengighet
skulle sikres.
Hermansenutvalget (NOU 1989:5) pekte på en rekke forhold som det
måtte tas hensyn til i forhold valg av tilknytningsform. De pekte bl.a.
på samordningshensyn hvor det måtte være:
"- 1)

indre sammenheng: i statens virksomhet ogtiltak som

grenser til hverandre.
- 2)

prioriteringer og avbalansering av verdier og hensyn
som står i motsetning eller i konkurranseforhold til
hverandre, og

- 3)

ensartethet og likebehandling mellom de ulike
institusjonene som inngår i statens virksomhet"

Videre pekte utvalget på effektivitetshensyn. Løsningene måtte
reflektere kostnadseffektivitet gjennom størst mulig frihet og
fleksibilitet i ressursdisponeringen, og de ulike ressursene må være
priset på en måte som reflekterer deres alternativverdi. Videre ble
formålseffektivitet - noe som må sies å være av særdeles stor betydning
for statlig foretaksomhet - vektlagt. Med formålseffektivitet mente
utvalget at:
LV-rapport 311996
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"den enkelte statsinstitusjon ved konstitueringen får fastlagt et virkefelt
som angir på hvilke område av samfunnslivet den skal kanalisere et
statlig engasjement - de grunnleggende verdier virksomheten skal ha
sin basis i, og dels det som skal søkes oppnådd ved virksomheten"
(NOU 1989:5). Det vises bl.a. til at i enkelte situasjoner vil
institusjonen stå overfor et marked, og da vil markedsreaksjoner gi
informasjon om hvorvidt produktsammensetningens kostnader/priser er
som de bør være. Dette kan kobles til formålseffektivitet. Det heter at
ved:
" .... å oppnå høy formålseffektivitet gjennom å
markedsrette organisasjoner og de interne
styringssystemer. Dersom det ikke er mulig å basere
seg på markedsreaksjoner og det også er vanskelig å
finne egnete former for brukermedvirkning , har en
mulighet til på et pragmatisk grunnlag å utvikle
målstyringssystemer med basis i målindikatorer og
resultatmål som reflekterer de grunnleggende formål"
(NOU 1989:5).
Uten å ta stilling til hvorvidt staten skal drive forretningsvirksomhet
eller hvilke type forretningsvirksomhet stateen bør involvere seg i heter
det i utvalgsinnstillingen at:
"I den utstrekning staten engasjerer seg i næringsdrift,
er det etter utvalgets oppfatning viktig at
virksomhetene organiseres best mulig på det samme
grunnlag som det private foretak drives på" (NOU
1989:5).
Dette bildet modifiseres blant annet av omtalen av Statoil, hvor det
pekes på at selskapet både har en forretningsmessig side og en side
som knytter seg til forvaltning av petroleumsressursene som et ledd i
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en samlet petroleumspolitikk. Et interessant trekk er at dette formelt er
endret som følge av EØS-avtalen der eksempelvis forvaltning av
statlige eierandeler skal skilles fra den mer ordinære driften av
selskapet. Videre skal alle konsesjoner som blir gitt til Statoil være
konkurransebasert og med en åpen mulighet for å vurdere
tildelingskriterier. Slik sett skal Statoil i dag utelukkende være en
ordinær forretningsaktør. Dette har imidlertid ikke utløst noen egen
debatt om å endre tilknytningsformen mellom staten og selskapet,
eksempelvis i form av delvis privatisering (Hydro modellen). Imidlertid
har selskapet selv indirekte satt spørsmålet på dagsorden. Interne
drøftinger i selskapet om omorganisering av skipsfartsaktiviteten slik at
denne blir skilt ut i et eget selskap med eid sammen med andre
interesserte partnere (del eierskap).
Konklusjonen til Hermannsenutvalget med hensyn til statlig
næringsdrift var at:
"Utvalgets hovedsynspunkt er at selskapsformen bør
velges når staten engasjerer seg i næringsvirksomhet
på et generelt økonomisk og forretningsmessig
grunnlag. Utvalget mener selskapsformen bare bør
benyttes når statens styringsinteresse er begrenset til
de overordnede strategiske spørsmålet staten må
forholde seg til i egenskap av eier, eventuelt deleier"
(NOU 1989:5).
I forlengelsen av denne erkjennelsen trekker utvalget opp diskusjonen
om forskjellige selskapsformer. De peker på at valget her står mellom
statsaksjeselskaper, eller aksjeselskaper med statlig deltagelse og et
rent statsselskap. I forbindelse med sist nevnte tilknytningsform viser
Hermannsenutvalget til behovet for en ny lov om statsforetak. Dette
blir fulgt opp gjennom NOU 1991 : 8 - Lov om statsforetak. Denne er
utformet med tanke på "virksomhet som er et ledd i en overordnet
LU-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftforsektoren

Side 8

samfunnsmessig målsetning hvor det i praksis vanskelig kan tenkes at
staten kan fri seg fra ansvaret fra virksomheten og for at kreditorene
får dekning" (NOU 1991 : 8).
Når det gjelder spørsmålet om selskapsform er Hermannsenutvalget
klar med hensyn til preferanser gitt visse forutsetninger.
Statsaksjeselskapet betraktes som en hensiktsmessig organisasjonsform
for forretningsdrift. Det heter at:
"Utvalget mener at statsaksjeselskapsformen er
hensiktsmessig og bør benyttes når staten engasjerer
seg i næringsvirksomhet der de forretningsmessige
hensynene etter forutsetningene skal være overordnet i
den løpende driften" (NOU 1989: 5).
Utvalget presiserer at det dreier seg om områder der de
forretningsmessige hensyn er overordnede, og at selskapsformen er
mindre hensiktsmessig hvis også sektorpolitiske mål skal ivaretas.
I den grad aksjeselskapsformen velges vil det i følge utvalget i stor
utstrekning være et hensiktsmessighetsspørsmål om det skal være et
hel- eller deleid selskap. Det heter at:
"Hvorvidt et statlig næringsengasjement kanaliseres
gjennom et heleid statlig aksjeselskap eller gjennom
de/eie og deltagelse sammen med andre interesser,
synes i dag å bli betraktet mye som et
hensiktsmessighetsspørsmål" (NOU 1989: 5 s. 51)
I forlengelsen av dette peker utvalget på at det kan være fordelaktige
aspekter ved et arrangement der også andre interesser involveres:
"Det forhold at et selskap er børsnotert, representerer
et viktig incitament til resultatorientering fordi
betjening av aksjekapitalen med utbytte og
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verdistigning ofte er en nødvendig forutsetning for å
kunne hente inn ny kapital fra aksjemarkedet. Fra et
effektivitetssynspunkt kan deltagelse sammen med
private interesser i børsnoterte selskaper således gi en
bedre sikkerhet for lønnsomhet enn statlig hel eie."
(NOU 1989: 5, s. 51)
I korte trekk kan konklusjonene fra Hermannsen utvalget
oppsummeres som at valg av tilknytningsform må tilfredsstille krav til
visse samordningshensyn og tilpasses krav til kostnadseffektivitet og
formålseffektivitet. Hvis hensikten ved statlige foretak er
forretningsdrift bør det velges tilknytningsformer som er optimale i

forhold til å gi økonomisk avkastning. Hvis hensikten er åforvalte
politiske mål må det velges løsninger som i størst mulig grad gir rom
for statlig myndighetsutøvelse.

2.3

Drivkrefter

I en diskusjon av omorganiseringsprosesser i statlig virksomhet
generelt og av Statkorn spesielt, vil det være formålstjenlig å avlegge
de forskjellige motiver og drivkrefter en innledende visitt. Motivene og
drivkreftene bak utformingen av offentlig politikk framstår ofte som
søken etter løsninger for å respondere på de behov og problemer en
står ovenfor. Hvilke løsninger som blir valgt er derimot er derimot
bestemt av den rådende ideologi. Slik sett er det to krav til de løsninger
som velges: De skal være et relevant svar på konkrete utfordringer og

problemer og de skal ha ideologisk legitimitet.
I figur 1 viser vi en skisse av forholdet mellom de elementene som
påvirker etableringen av nye regimer. Denne illustrerer at ideologisk
motiverte drivkrefter både påvirker utformingen av nasjonal offentlig
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politikk direkte og indirekte ved at det gir impulser til utformingen av
internasjonalt regelverk. Konklusjonene fra Uruguayrunden - og
resultatene herfra for organiseringen av kornomsetningen i Norge - vil
trolig etablere seg som et klassisk eksempel på dette. Utformingen av
offentlig politikk påvirkes også av nasjonale forhold og av hvilke
sektor det dreier seg. Ikke minst når det gjelder å trekke de
organisatoriske og institusjonelle konklusjoner spiller dette inn.

Internasjonale
rammebetingelser

\

~

Ideologiske
motiver

/

Utforming av
offentlig politikk

Nasjonale
tilpasninger

~

/1-------Sektorielle
tilpasninger

Valg av
institusjonelle
løsninger

v~

+
Nytt regime

Figur 1.

Skjematisk framstilling av faktorer som innvirker på
etablering av nye regimer
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Ideologiske motiver

Både internasjonalt og i Norge har vi sett en stadig økende dreining
mot å finne løsninger på politiske utfordringer ved å involvere
markedet. Særlig på 1980-tallet ble det en tiltakende debatt om
privatisering av offentlig virksomhet og myndighetenes reguleringer i
forhold til næringslivet. I Vest-Europa stod privatisering av offentlig
virksomhet særlig høyt på dagsorden i Storbritannia. I Norge opplevde
vi avmonopolisering av eter-media, utvidede åpningstider for
detaljhandelen og økt press mot næringspolitiske områder hvor det
offentlige enten gjennom direkte bidrag eller gjennom reguleringer var
en betydelig premissleverandør.
Utviklingen av en rådende ideologi med økt vektlegging av
markedsløsninger er dels et resultat av dårlige resultater gjennom
reguleringer og offentlig engasjement og dels at myndighetsdirigering
på områder i periferien av· tradisjonelle forvaltningsoppgaver delvis ble
betraktet som å være i strid med liberale politiske styringssystemer.
Dette betyr at markedsorienteringen finner sin argumentasjon både i
hensynet til økonomisk effektivitet og i hensynet til politisk legitimitet.
Statlige reguleringer og inngripen i økonomien har ofte blitt utviklet og
intensivert i perioder der staten har hatt behov for detaljert kontroll
over produksjon og produksjonsmidler. Organisering av økonomien
både under 1. og 2. verdenskrig er eksempler på denne type
situasjoner, og også gjenreisningsperioden etter 2. verdenskrig fordret
bred statlig innsats og kontroll over de samlede ressurser som kunne
disponeres. Vi finner klare eksempler på at det gjennom hele kald-krig
perioden er en betydelig statlig kontroll med nøkkelindustrier i
Vest-Europa. I så måte betydde regimeendringene i Øst- og
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Sentraleuropa at flere sektorer kunne dereguleres og at myndighetene i
større grad kunne redusere sin direkte kontroll over denne type
virksomheter. Slik sett kan framveksten av liberalt demokrati i Øst- og
Sentraleuropa ha virket til ytterligere økonomisk deregulering i
Vest-Europa.
Opprettelsen av Statens kornforretning som midlertidig foretak fant
sted under 1. verdenskrig da myndighetene måtte respondere med
tiltak for å sikre landet tilførsler av korn og regulere anvendelsen av det
som måtte være av norskprodusert korn. Avviklingen av
kornmonopolet kan også betraktes som et utrykk for at staten så en
mulighet for å nedtrappe sin direkte kontroll med kornsektoren i tråd
med en generell dereguleringstendens og et politisk ønske om å
implementere mer markedsløsninger også på dette området.

2.3.2

Internasjonale forhold

GATT-avtalen fra 194 7 har vært globalt regelverk for internasjonal
handel siden avtalen trådde i kraft i 1948. Med denne avtalen som
utgangspunkt har man utviklet sektoravtaler og gjennomført revisjoner
av selve GATT-avtalen gjennom flere forhandlingsrunder. De
prinsipper som danner utgangspunktet for GATT-avtalen er:
•
•
•

prinsippet om bestevilkår: en konsesjon gitt til en avtalepart skal
gjelde for alle avtaleparter,
prinsippet om nasjonal behandling: en importert vare skal
behandles likt med nasjonale varer på det innenlandske marked,
forbud mot kvantitative importrestriksjoner: toll er eneste lovlige
importbeskyttelse.

Der finnes en rekke unntak relatert til disse prinsippene. På 1980 tallet
ble det oppnådd enighet om at det skulle åpnes en ny
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forhandlingsrunde i GATT. Blant de spørsmål som forhandlingene ville
omfatte var handel med og subsidier av jordbruksprodukter.
Den avtalen som omsider var klar ved årsskiftet 1993-94 gav som
resultat at Generalavtalen med seinere tillegg og utvidelser skulle
danne grunnlaget for en nyopprettet Verdens handelsorganisasjon
(WTO). På jordbruksområdet ble det bestemt at alle
handelsrestriksjoner skulle omgjøres til tollsatser (tarrifisering) og
reduseres, at interne subsider skulle reduseres, at eksportsubsidier
skulle reduseres og at veterinære og plantesanitære regler skulle
harmoniseres. I tillegg kom at handelen med landbruksprodukter skulle
underlegges de generelle bestemmelsene i GATT /WTO avtalen.
Dette betød at opprettholdelsen av Statens kornforretning i Norge kom
inn under bestemmelsene om statlige handelsforetak. Et poeng er at et
statlig handelsforetak ikke skal opptre diskriminerende med hensyn til å
favorisere nasjonale bedrifter, eller diskriminere mellom utenlandske
foretak. I prinsippet skal statlige handelsforetak opptre markeds- og
konkurransemessig korrekt i forhold til andre aktører.
For Statens kornforretning betød dette at de ikke lenger både kunne
være en statlige monopolbedrift og samtidig et statlig
forvaltningsorgan . Problemstillinger er omlag identisk med den som har
oppstått for så mange andre statlige forvaltningsbedrifter. Kravet er at
det skilles mellom butikk og politikk. Videre tilsa den norske ordning
at Statens kornforretning både hadde rett og plikt til å kjøpe alt
norskprodusert korn - dette kombinert med en landbrukspolitikk som
sa hvor mye de skulle betale for det norske kornet - og monopol på å
importere det kornet som myndighetene - i praksis Statens
kornforretning - til enhver tid mente var nødvendig.
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Dette systemet var i utgangspunktet å betrakte som diskriminerende
fordi det gav en automatisk preferanse for norsk korn. Det valget som
myndighetene mente å stå overfor var å beholde importmonopolet eller
beholde kjøpeplikten for norsk korn . Her valgte man - igjen knyttet
opp mot landbrukspolitikken - å awikle importmonopolet og
opprettholde kjøpeplikten.

2.3.3

Nasjonal og sektoriell tilpasning

Utgangspunktet for en nasjonal tilpasning er at Norge i
utgangspunktet hadde et statsforetak med monopol i kornsektoren.
Dette følger av kornloven fra 1928 som opprettet Statens
kornforretning og gav denne monopol på kjøp av norsk korn og import
av utenlandsk korn (jmf. 2.1 .). Tradisjon og konservering av
situasjonen var et ikke ubetydelig argument sett fra myndighetenes
side. Det heter i St. prp. nr. 48 (1993-94) hvor problemstillingen
knyttet til Statkorn for første gang blir reist at:
"Regjeringen vil med dette be om fullmakt til å arbeide
videre med å etablere et eget aksjeselskap heleid av
staten. Begrunnelsen for dette er å sikre og videreføre
den kompetanse som bedriften har etablert i sin lange
historie i det norske kornmarkedet. Statkorn har lang
tradisjon for innkjøp, distribusjon og omsetning av
korn og disponerer betydelig kompetanse som staten
bør utnytte i et framtidig åpent kornmarked"
Denne delen av omorganiseringen retter seg mot forretningsdriften,
mens forvaltningssiden videreføres i en mer direktoratliknenede form.
Den enheten som i praksis responderer på dette er Statkorn Holding
AS som er et morselskap for den statlige forretningsaktivitet i
kornsektoren. Imidlertid så myndighetene for seg økt integrasjon
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mellom de forskjellige statlige forretningsaktører. Stormøllen som var
et selskap dominert av statlige interesser skulle bli helt overtatt av
staten. Det heter i proposisjonen at:
"En samordning av det av det nye aksjeselskapet og
Stormøllen AS kan gi mulighet for å sikre verdiene i
begge selskaper gjennom en etablert og sterk
markedsposisjon. Samordning vil kunne innebære en
effektivisering i begge enheter (St. prp. nr. 48,
1993-94)
Det heter videre at:
Ved å samordne sin virksomhet er det mulig å utvikle
et betydelig norsk matvare- og kraftforkonsern som
staten har styringsmuligheter overfor. Muligheten for
integrasjon i flere ledd er avgjørende for å oppnå dette.
En ser det også som en slik samordning sikrer de
verdier staten i dag besitter gjennom de to selskapene
"(Statkom og Stormøllen AS, m.anm.).
Dette kom myndighetene tilbake til i St. prp. nr.I, tillegg nr 8 for
1994-95. Det heter at statens også har et ansvar som
konkurransemyndighet, og at det er samfunnets samlede ressurser som
i størst mulig grad skal utnyttes effektivt - ikke bare statens. Det
presiseres også at det nye selskapet kun skal delta i markedet på et
forretningsmessig grunnlag. Det heter videre at:
Virksomheten i datterselskapene skal organiseres slik
at det ikke skapes tvil om at all forretningsvirksomhet
skjer i konkurranse med og på like vilkår med andre
aktører. Styreformen vil bli lagt opp i tråd med dette.
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Stortingsflertallet sluttet opp om regjeringens politikk. Senterpartiet
var det partiet som på Stortinget gikk lengst i å skissere en annen
modell . De ønsket at Statkorn skulle bli en forvaltningsbedrift
underlagt Landbruksdepartementet. Høyre hadde et noe annet
standpunkt. De ønsket ikke et statlig holdningsselskap, men at
Stormøllen og Statkorn AS ble to separate selskaper. Begrunnelsen var
at Statkorns AS' rolle som råstoffselger og Stormøllens rolle som
råstoffkjøper ville bli sammenblandet, og at dette var uheldig innenfor
et deregulert system. De ønsket videre en plan for privatisering. FrP
støtte omdanningen til aksjeselskaper, men mente at staten burde selge
seg ut av virksomheten etter at omdanning var gjort. (Budsjett-innst. S.
nr. 8, tillegg nr. 1, 1994-95 : Innstilling fra næringskomiteen om
omdanning av Statkorns forretningsvirksomhet til statseid aksjeselskap
og eiermessig samordning med Stormøllen AS)
I stortingsdebatten ble enkelte av synspunktene utdypet. Svein
Ludviksen (leder av næringskomiteen, H) pekte blant annet på at det
kunne være en fordel å gjøre Næringsdepartementet til
generalforsamling i statsaksjeselskapene, og at det burde være en
hovedregel at slike selskaper lå under Næringsdepartementet. Videre
heter det at:
"Det er for så vidt med den samme begrunnelse om å unngå
sammenblanding av interessene at Høyre avviser
holdingselskapet. Vel argumenterer Regjeringen med at
morselskapet skal fungere som et holdingsselskap med heleide
og juridisk selvstendige datterselskap uten at dette innebærer
forretningsmessig sammenblanding, men dette vil etter Høyres
mening bare holde i teorien."
Arbeiderpartiets talsmann, William Engseth, la betydelig vekt på at
operasjonen var ment å skulle skille forvaltning og forretning. Det ble
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også framhevet at ordningen skulle bidra til "ryddige forhold" og at
arrangementet egentlig bare skulle sikre en videreføring av de
aktiviteter staten alt drev med i kornsektoren.
Venstres Lars Sponheim, som ikke er medlem i næringskomiteen,
pekte bl.a. på at det burde bli mulig for andre enn Statens
kornforretning å foreta direkte oppgjør med bøndene ved salg av korn.
Videre sluttet han seg til Høyres betenkeligheter ved å ha.Statkorn AS
og Stormøllen under samme paraply (holdingselskapet). Han pekte på
at : "dersom en først velger markedsløsninger, må en velge de som
fungerer best og gir størst effektivitet og åpenhet" . Også Venstre
slutter seg til forslaget om en plan for privatisering. (Stortingstidende s.
1584- 1593).
Selve opprettelsen av Statkorn holding AS fant sted på et
stiftelsesmøte i desember 1994. Det heter i formålsparagrafen ( § 3) at:
"Statkorn holding AS har til formål å drive
produksjon, videreforedling og omsetning av korn,
kornprodukter og kraftror og andre innsatsvarer til
landbruk og havbruk samt annen virksomhet som står i
naturlig sammenheng med dette.
Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide
datterselskaper eller gjennom deltagelse i eller i
samarbeid med andre selskaper."
I mai 1995 ble datterselskapet Statkorn AS stiftet som et
kornhandelsselskap. Stormøllen AS ble overtatt av Statkorn holding
AS ved oppkjøp av de I 0 % av aksjene som ikke var i statlig eie.
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Det nye reg ime

Det nye regimet består etter omorganiseringen av to sett statlige
institusjoner: En forvaltningsmessig og en forretningsmessig . Statens
kornforretning er den forvaltningsmessige del som har ansvaret for
utøvelsen av offentlig landbrukspolitikk generelt, og statens politikk i
kornsektoren spesielt.
På den forretningsmessige siden skjedde en rekke endringer i løpet av
1995. Samarbeidsavtaler mellom Stormøllen og en rekke bygdemøller
(Norgesf6r) ble etablert på kraftf6r siden, og på matmelsiden økte
konsentrasjonen gjennom Norgesmøllene. Slik sett virker det som om
staten har utvidet sin sfære for forretningsvirksomhet.
Når landbruksdepartementet oppsummerer omleggingen heter det at:
"Den samlede norske mølleindustri har i svært lang tid
vært preget av overkapasitet i produksjonen.
Opphevelsen av monopolet og aktørenes engasjement i
bransjen, vil føre til en sterkere grad av
kapasitetstilpasning av produksjonen. Departementet
har lagt til grunn at Statkorn-gruppen på lik linje med
de andre aktørene, skal ta del i den naturlige
utviklingen i bransjen.
Den nye markedsordningen viser allerede en høyere
intern bransjekonkurranse. Det forventes at den
omleggingen korn-, mel-, og kraftf6rbransjen har vært
inne i, ikke er avsluttet" (St. prp. nr. 72, 1995-96).
I hvilke grad det er et faktum at det er utviklet "høyere intern
bransjekonkurranse" vil det sannsynligvis kunne fremmes kvalifiserte
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innvendinger mot. Eksempelvis har Konkurransetilsynet satt søkelyset
mot økt konsentrasjon i matmel bransjen og mangfoldet på
kraftrorsiden kan neppe heller karakteriseres som økende. Likeledes
har konsentrasjonen økt på fiskeror siden. I omtalen av Stormøllen AS
pekes det på at:
"Bedriften har historisk hatt et kostnadsnivå som klart
må anses å være for høyt i forhold til et økonomisk
rasjonelt opplegg for kraftrorproduksjon og
omsetningsvirksomhet. I tiden fremover vil det stilles
økte krav til kostnadseffektivitet som basis for
lønnsom produksjon og sikre arbeidsplasser" (St. prp.
nr. 72, 1995-96).
Når det gjelder det statlige eierskapet pekes det i proposisjonen på
forhold knyttet til matvaresikkerhet og forsyningsmessige forhold i
omtalen av Statkorn AS . I forhold til begrunnelsen gitt for selve
omorganiseringen må dette sies å være et nytt og avvikende moment. I
den grad staten mener at selskapet skal ha oppgaver på siden av de rent
forretningsmessige må det stilles et spørsmålstegn ved både
selskapsform og status. Det mest oppsiktsvekkende er at denne type
politiske målsetninger knyttes til importfunksjonen.
"Siden avviklingen av importmonopolet 1. januar
1995, er det bare Statkorn AS som har valgt å
importere korn til Norge i mengder som er av
forsyningsmessig betydning. Foreløpig har hverken
privatbasert eller samvirkebasert kapital vært villig til å
gå inn på dette forretningsområdet. Det statlige
eierskapet av forretningsdriften avspeiler derfor
fortsatt en ikke ubetydelig grad av forsyningsmessig
trygghet ut fra et matvare-sikkerhetsperspektiv.
Selskapet har i fredstid ikke noen særskilte
beredskapsforpliktelser til totalforsvaret utover de
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beredskapsavtaler som måtte være inngått med Statens
Kornforretning på likeverdig grunnlag med de øvrige
markedsaktørene. Generalforsamlingen i Statkorn
Holding AS har - bl.a. ut fra et beredskapsmessig
fundament - fattet vedtak om at salg av aksjer i
datterselskapet Statkorn AS ikke kan finne sted uten
generalforsamlingsvedtak i morselskapet.
Departementet legger bl.a. i lys av de nevnte
momenter til grunn at både Statkorn Holding AS og
Statkorn AS skal eies av staten" (St. prp. nr. 72,
1995-96).
I Innstillingen fra Næringskomiteen blir kraftrorområdet viet
oppmerksomhet. Her tar komiteens flertall til orde for å redusere
overkapasiteten i sektoren, og det uttrykkes ønske om en bedre
optimalisering av produksjon og distribusjon langs kysten. I en av
flertallsmerknadene heter det at:
"aktørene må være innstilt på å vurdere nye og
pragmatiske løsninger for å få ned kostnadene i
produksjon og distribusjon av kraftror der Stormøllen
og Felleskjøpet har parallell virksomhet" (Innst. S. nr.
287, 1995-96).
Det forutsettes fra komiteflertallet at "aktørene medvirker til å finne
løsninger innenfor konkurranselovgivningens rammer" . I den grad
politikerne ønsker å legge føringer av mer praktisk betydning vil det
sannsynlig bli behov for dispensasjoner fra konkurranselovgivningen.
Kostnadsreduserende samarbeidstiltak - som skal medvirke til å
overflødiggjøre den kostnadsdrivende del av konkurransen i sektoren vil sannsynligvis være av en natur som strider mot konkurranselovens
intensjon om å fremme konkurransen basert på generelle betraktninger
om at det vil gi reduserte priser for forbruker I figur 2 er en oversikt
over statens engasjement i korn, mel og rorsektoren i Norge slik den
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framstår våren 1996.

LANDBRUKSDEPARTEMENTET

Bemyndiger

100%

Statkorn
Holding AS

Statens
Kornforretning

Norgesmøllene

Stormøllen AS

100%

100%

Nordkronen

Skiens Aktiemølle
(matmel)

Statkorn AS

Skiens Aktiemølle
(Kraftfor)

Norsk Kornforedling

Fiskå Mølle

Stavanger
Havnesilo AS

AS Oslo Havnesilo

Fritzøe Mølle
Trondheim Kornsilo AS
Hundseth mølle AS
samarbeid

Trøndelag
kraftforindustri AS
Norsk lossekontroll AS

Figur 2.

Statens engasjement i korn, mel og forsektoren. Prosent
benevning representerer grad av eierskap.
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Kjøpeplikt og importvern

To helt avgjørende faktorer for kornordningen er den statlige
kjøpeplikten og importvernet. Disse to faktorene kan vi ikke overse når
vi skal omtale og analysere den norske kornsektoren. Tilstedeværelsen
og praktiseringen av disse to ordningene har også betydning for de
betraktninger som gjøres i forholdet mellom forskjellige aktører i
kornmarkedet. Eventuelle endringer i praktiseringen eller ordningen vil
kunne ha betydelig effekt for de konklusjoner som eventuelt kan
trekkse, men dette vil i liten grad bli problematisert i denne rapporten.
Dette har sin årsak at vi i første rekke er ute etter å se effekter av den
allerede gjennomførte omorganiseringen av kornsektoren, med særlig
vekt på den statlige forretningsdrift .
Kjøpeplikten ble tidligere praktisert ved at Staten gjennom Statens
kornforretning kjøpte kornet som ble levert til de forskjellige
kornmottak og videresolgte dette til matmel og kraftfOrindustrien.
Statens kornforretning hadde både plikt og rett til å kjøpe kornet, og
eiendomsretten til kornet var statlig fra det var levert og til videresalg
hadde funnet sted. Det forhold at Statens kornforretning eide kornet
var uavhengig av hvem som eide det fysiske mottaksanlegget.
Vedkommende anlegg utførte i så måte bare en tjeneste for Statens
kornforretning. Prisen på korn var fastsatt i jordbruksavtalen, hvor det
også var tatt høyde mulighetene til pristrekk i forhold til produsert
mengde. I praksis betød dette at kornprisen kunne bli redusert dersom
det ble produsert mer korn enn forutsatt.
Den nye ordningen skiller seg fra den gamle på flere måter. For det
første eier ikke Statens kornforretning kornet. Kornet eies nå av de
som kjøper korn for eget bruk eller for videresalg. Enkelte
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mottaksanlegg inngår fortsatt avtaler med en kornkjøper og tar i mot
for denne, mens andre mottakere kjøper for egen regning. Kornkjøper
må i praksis godkjennes av Statens kornforretning ettersom
godkjenning er nødvendig for å få rett til prisnedskrivning. Den
regulering som Statens kornforretning utøver er ikke lenger i samme
grad knyttet opp mot produsentene, men i større grad blitt et sett av
reguleringer knyttet opp mot kornkjøperne.
Et element er her at oppgjøret til den enkelte bonde skjer via Statens
kornforretning, noe som kan kamuflere realitetene i den enkelte
transaksjon.
Kjøpeplikten representerer i dag en sikkerhet for avsetning av kornet,
men ikke nødvendigvis for pris. I en situasjon der produksjonen
overstiger det norske behovet vil det bli gjennomført en prisreduksjon.
Dette må imidlertid ses i lys av at tollsatsene skal gi nødvendig
beskyttelse for norskprodusert korn, og i den grad dette blir tilfredsstilt
vil det norske kornet på grunn av prispreferansen finne sin kjøper. Slik
sett kan selve kjøpeplikten virke overflødig. På den annen side
representerer den en sikkerhetsventil i tilfelle det skulle oppstå en
situasjon der tollsatsene ble utilstrekkelige for å gi kornet den
nødvendige preferanse. Kjøpeplikten bidrar også til å legitimere de
direktiver Statens kornforretning pålegger aktørene i kornmarkedet.
Dette bidrar i sin tur til konservering av strukturen bl.a. på
mottakssiden. Når Statens kornforretning i et eget brev til
mottaksanleggene presiserer at eventuelle servicetiltak ("i begrenset
omfang") til bønder ved levering av korn "kan videreføres i samme
omfang som tidligere, men begrenset til det geografiske området som

naturlig sogner til mottaksanlegget" Statens kornforretning, brev
24.06.96) kan dette bare begrunnes ut fra at aktørene her gjennomfører
statens kjøpeplikt. Denne type bestemmelser kan neppe begrunnes ut
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fra hensynet til den enkelte bonde, men må ses som et ledd i
konserveringen av strukturen blant aktørene i kornmarkedet.
Importvernet er endret fra å være forvaltning basert på at Statens
kornforretning til enhver tid importerte tilstrekkelig til å dekke det
behovet som ikke norske produsenter klarte å dekke til å være et
tollbasert system der hensynet til preferanse for norskprodusert korn
må balanseres mot lavest mulig pris på nødvendige importprodukter.
Systemets innebygde motsetning er klar : Tollsatsen må settes
tilstrekkebg høyt for å sikre avsetning på norsk korn, men ikke så høyt

at importert korn blir uforholdsmessig dyrt. I den gamle ordningen
kunne Statens kornforretning sørge for en utjevning slik at prisen på
korn til bruk i Norge ble omlag lik for alle kjøpere. Problemet som
oppstår ved den nye ordningen kan illustreres ved en situasjon der en
kjøper utenfor det norske kornområdet i stor grad må basere seg på
importert råstoff og dermed vil ha en høyere kostnad enn en aktør i det
norske kornområdet (hovedsakelig Østlandsområdet). Dess større
preferanse.for norsk korn dess høyere råvarekostnader får aktører
utenfor kornområdet sammenliknet med aktører innenfor. Et nytt
problem kan i så fall avledes : Høy preferanse for norsk korn vil gi økte
forkostnader i krafif6rkrevende produksjoner som igjen kan resultere i
at importvernetfor kTaf(f6rbaserte kjøttslag blir utilstrekkelig. En
eventuell redusert produksjon av kraftf6rbasert kjøtt reduserer igjen
behovet for f6r og dermed grunnlaget for norsk kornproduksjon.
Slik sett blir håndteringen av importvernet av særdeles stor betydning
for gjennomføringen av den norske kornordningen. Et element i denne
håndteringen er å predikere utviklingen i prisen på verdensmarkedet.
En preferanse for norsk korn som ville vært tilstrekkelig med uendret
verdensmarkedspris kan medføre en svekket preferanse - eventuelt
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bortfall av preferanse - gitt at verdensmarkedsprisen synker. Motsatt
vil en ikke forutsett økning i verdensmarkedsprisen gi et
uforholdsmessig dyrt importkorn, og en tilsvarende potensiell
verdistigning for norsk korn sett fra råstoffbrukerne.
Det må i denne forbindelse minnes om at WTO-bestemmelsene tilsier
at vi ikke kan endre tollsatser svært ofte. Et av prinsippene i
bestemmelsene er forutsigbarhet både for norske importører og
utenlandske eksportører. Slik sett kan ikke en større ubalanse i de
avveiningene som er gjort umiddelbart rettes opp. Der er riktignok en
"sikkerhetsklausul" knyttet til avtalen, men den forutsetter at det har
funnet sted en betydelig mer-import på grunn av omstendigheter som
betraktes som unormale. Slik sett kan tiltak i beste fall bare iverksettes
etter at problemet alt er oppstått.
For norske kornprodusenter vil det verst tenkelige scenario være at
Staten avvikler kjøpeplikten samtidig som man feilpredikerer
utviklingen av verdensmarkedsprisen på en slik måte at preferansen for
norskprodusert korn faller bort. For aktørene i det hjemlige
kornmarked vil en situasjon som skissert over være særdeles vanskelig
hvis den inntreffer etter at den norske kornhøsten er kjøpt inn. Dette
betyr at ikke bare er kjøpeplikten og importvernet betydelige parametre
i en analyse av den norske kornsektoren, men også selve praktiseringen
av ordningene må være i tråd med intensjonen og utføres med rimelig
grad av presisjon.

2.5

Oppsummering og vurdering

Den utløsende årsak til omorganiseringen av kornsektoren i Norge er
de forpliktelser som Norge påtok seg i henhold til WTO/GATT-avtalen
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som ble undertegnet i 1994. Imidlertid kunne andre type løsninger enn
de nåværende blitt valgt. En mulighet ville vært å privatisert alt som
hadde med statlig forretningsdrift i korn- og kraftf6r markedet, mens
en annen ville vært å forsøkt opprettholdt mest mulig av
styringsfunksjonene gjennom forskjellige typer statlige institusjoner og
selskaper.
De løsninger som ble valgt hviler på et formelt - og vi antar også reelt skille mellom forvaltning og forretningsmessig virksomhet. Den
forretningsmessige virksomhet er valgt organisert som et konsern med
ett morselskap som ivaretar statlige eierinteresser og datterselskaper
som er markedsaktører. Dette lar seg i utgangspunktet forsvare med
utgangspunkt i hva som er lagt til grunn når det gjelder omorganisering
av annen offentlig virksomhet i de senere år. Butikk skilles fra politikk
- eller om man vil - forvaltning fra forretning .
Bakgrunnen for de valg som er foretatt synes å være knyttet til at
myndighetene ønsket å konservere de offentlige bedrifter som er
bygget opp under en mer nostalgisk henvisning til disses lange
tradisjon. Imidlertid viser de tidlige dokumentene som kom til politisk
behandling at en faktor som "styringsmulighet" ikke var fremmed for
regiermgen.
Når det så gjelder dosering av det statlige eierskap ble Statkorn
holding opprettet med bare statlig kapital. NOU 1988 : 5 - "En bedre
organisert stat" peker på at det vil være snakk om et
hensiktsmessighetsspørsmål hvorvidt et statlig aksjeselskap skal være
heleid eller deleid . Utvalget legger ikke skjul på at flere eiere - og
gjerne børsnotering - vil stille selskapet overfor en situasjon der krav til
forvaltningen av selskapets kapital sannsynligvis vil være strengere enn
uten slikt eierskap. Hvis hensikten er å skape fortjeneste og utbytte til
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eierne kan det argumenteres for at flere aktører burde fått tilgang til
eiersiden - eneten fra kornsektoren eller mer institusjonelle investorer.
Vi må her understreke at internasjonale forpliktelser tilsier at det er
vanskelig å tillegge Statkorn Holding andre funksjoner enn rent
forretningsmessige .
Det samme resonnementet kan gjøres gjeldende for Statkorn AS. Det
forhold at dette selskapet er heleid av Statkorn Holding AS kan neppe
betraktes som resultatet av en hensiktsmessighetsvurdering. Riktignok
er det anført - i ettertid - at Statkorn AS som den mest betydelige
importør av korn har en viss beredskapsmessig verdi . I den grad dette
knyttes opp til nødvendigheten av statlig heieierskap kan det stilles
spørsmålstegn ved om dette selskapet kun er tiltenkt
forretningsmessige oppgaver. Beredskapsmessig forhold forutsettes å
ivaretas av myndighetene direkte, og i den grad dette skal delegeres til
private eller offentlige forretningsmessige aktører må det skje i tråd
med normale retningslinjer. Det ble også valgt å gjøre Stormøllen AS
om til et heleid statlig selskap. Dermed kunne det se ut som om staten
hadde funnet det "hensiktsmessig" med 100% eierskap over de statlige
aktører i sektoren. Imidlertid kan dette neppe sies å være en
konsekvent strategi. Omorganiseringen av matmel divisjonen i
Norgesmøllene gav en eierandel på 60 prosent. På fiskeff>rsiden har
staten valgt å gå inn som minoritetsaksjonær. Slik sett bærer løsningene
mer og mer preg av pragmatikk, noe som må sies å styrke inntrykket
av at det her er snakk om forretningsmessige aktiviteter. I så måte kan
det hurtig bli spørsmål om å vurdere hensiktsmessigheten av 100
prosent statlig eierskap i de andre delene av konsernet. Slike
vurderinger finner også sted i andre deler av den offentlige bedrifsfære.
Det er nevnt muligheten for at andre interesser kan komme inn på
eiersiden i Statoil, og Statoil selv omorganiserer deler av sin
virksomhet i selskaper hvor også andre interessenter inngår på
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eiersiden (shipping). I den grad konklusjonene fra NOU 1989: 5 "En
bedre organisert stat" skal praktiseres bør sannsynligvis
eierskapsspørsmålet fortløpende bli vurdert såvel i korn- og
kraftfOrsektoren som i andre sektorer. Stortingets merknader til
organiseringen av Statkorn konsernet bærer også preg av at det åpnes
for pragmatiske løsninger på den forretningsmessige siden. I Statkorn
holding AS sin årsberetning heter det bl.a. at:
"Målet har vært solide og markedstilpassede bedrifter,
ikke at Statkorn Holding skulle være eneeier. Derfor
eier Statkorn Holding nå bedrifter sammen med et
børsnotert aksjeselskap, privateide selskaper og
landbrukssamvirket".
Det gis heller ikke ved noen anledning noen begrunnelse for hvorfor
forskjellig eierskapsdosering er benyttet i ulike sammenhenger.
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3

Fø rstehåndsomsetningen av korn maktrelasjoner

3.1

Maktbegrepet

"Makt er et ord som dekker mange ulike begrep", med disse ord åpner
Gudmund Hernes en av klassikerne fra det norske
maktutredningsprosjektet på 1970-tallet (Makt og avmakt, 1975). Det
er åpenbart at med et slikt utgangspunkt vil det være et betydelig
arbeid før vi står overfor et operasjonalisert begrep som kan nyttes som
et verktøy for å analysere fenomenet makt.
Hernes peker på at et aspekt ved makt er evnen til å realisere sine
interesser. Dette er en beskrivelse som ikke tar stilling til hvordan
denne evnen er fundert . Videre kan man se makt som en evne til å få
andre til å gjøre hva en vil - selv om de yter motstand - ved hjelp av
straff eller belønning. Sanksjoner blir stikkordet i denne sammenheng,
utøvelse av makt blir enten å tilbakeholde goder inntil ens interesser
blir realisert, eller til å pålegge noen ulemper ut fra samme
resonnement. I så måte framstår makt ikke bare som noe en har, men
som også utøves, I en slik sammenheng vil en aktør i stor grad sette inn
sine ressurser på de områder som er viktigst for ham og hvor innsatsen
har størst effekt. Vi kan se dette dette som realiseringsaspektet - en
aktør handler med utgangspunkt i de muligheter han har til å
frambringe ønskede virkninger.
Der finnes også andre maktaspekt. Der finnes et informasjons- og
kunnskapsaspekt der en kan oppnå fordeler ved å være i besittelse av
kunnskap om forhold som ikke andre har og dermed evne og selektivt
avgi informasjon for å oppnå ønskede resultater. Francis Bacon
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formulerte den klassiske læresetningen om at "kunnskap er makt" og
det moderne informasjonssamfunnet har neppe bidratt til å svekke
gyldigheten av utsagnet.
Et forhold som maktutøvere må ta i betraktning er at teknologiske og
materielle forhold kan medføre begrensninger for de beslutninger som
kan treffes. Teknologi kan begrense maktutøvelsen. Eksempelvis var
Kennedys mål om at amerikanerne skulle bli de første til å sette et
menneske på månen ikke teknisk realiserbart da målet ble formulert .
Et annet aspekt med makt er avmaktsituasjoner. Eksempelvis kan en
situasjon oppstå der man ikke har oversikt over hvordan andre aktørers
disposisjoner innvirker på ens egen situasjon. En annen situasjon som
gir avmakt er der aktører ikke har klare interesser - og om de har - ikke
er i stand til å gi dem et organisert og konsentrert uttrykk. Motstykke
til en slik situasjoner er der det finnes klare målrettede aktører. Makt er
gjort operativ, den med hensikt å oppnå et konkret mål. I denne
sammenheng tar vi ikke stilling til hvorvidt aktørens mål er
allmennyttig eller egennyttig, men konstaterer bare at der er.definert et
mål som aktøren akter å virkeliggjøre ved hjelp av de ressurser som
han har til disposisjon. Vi må anta at en målrettet aktør vil velge de
mest effektive midler for å nå sine mål. Er det usikkerhet om hvilke
midler som gir størst grad av måloppnåelse vil en målrettet aktør søke
å skaffe seg de nødvendige kunnskaper for dermed å redusere sin
usikkerhet. En variant av dette er at aktøren søker seg fram ved å
kontrollere resultatene av tiltakene, og dermed tilstrebe en mer
rendyrket rasjonell adferd . I tilfellet vi har med en rasjonell aktør vil vi
måtte forvente at aktøren er i stand til å rangere sine mål, liste opp
alternative muligheter for å nå dem og fastsette hvilke sannsynlighet
det er for å nå dem.
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Hernes (I 975) vektlegger makt og maktrelasjoner i form av at dette
dreier seg om kontroll og interesser i et bytteforhold. Hva man har
interesse av og hva man kontrollerer er av avgjørende betydning for
ens posisjon i et bytteforhold og dermed også for ens makt.
Selve maktrelasjonen kan innarbeides i følgende formulering basert på
interesser og kontroll:

"Jo større interesse en hendelse eller sak har i forhold
til andre, jo mer vil han sette inn på å oppnå det han
ønsker. Jo større kontroll andre har over utfallet, jo
mer vil han avhenge av dem for å kunne realisere sine
interesser"(Hernes, 1975).
Dermed står vi med nok en læresetning: "Jo mer intense ens ønskemål
er, jo mer makt har de som kan tilfredsstille dem" . Et annet aspekt er
forholdet til sanksjoner. Man må med andre ord i forhold til A-B spørre
etter både hva A kan gi Bog hva A kan nekte B (og vice versa).
Det kan oppstå problemer for aktører som kommer i en situasjon der
man har motstridende egeninteresser på ulike "delmarkeder" . Dette vil
føre til et krysspress hvor ens makt blir redusert - i verste fall oppstår
en avmaktsituasjon - ettersom en ikke kan få gevinst på samtlige
"delmarkeder" samtidig.
Ser vi makt i et perspektiv der aktører møtes i forskjellige former for
bytterelasjoner må vi ta stilling til om forholdet er:
1) - preget av at aktørene har felles eller motstridende
interesser, og
2) - om bytteforholdet mellom dem er likevektig eller skjevt,
symmetrisk eller asymmetrisk.
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Perspektivet har imidlertid en vesentlig begrensning når det gjelder å
analysere maktrelasjoner - det er ytre rammebetingelser for
bytteforholdet det i mange tilfeller ikke kan forhandles om. Dette
gjelder i første rekke institusjonelle grenser - gjerne i form av lover,
regler og forvaltningspraksis - som setter grenser for transaksjoner og
dermed virker regulerende i forhold til maktutøvelse. Et eksempel er
konkurranseloven og dens bestemmelser i forhold til adferd for foretak
som defineres som innehaver av en dominerende stilling i sitt marked.
Her har lovgiverne lagt begrensninger for hvordan en aktør som har
betydelig kontroll over ressurser andre har interesse for kan utøve
denne kontrollen i en markedsmessig (maktmessig) sammenheng.
Denne ytre ramme setter en begrensning for hva det kan "forhandles"
om på markedsplassen. Hernes har skildret maktrelasjonen i markedet:
"En bedrift vil være mer avhengig av en annen jo
viktigere råvarer denne leverer, og jo større
markedsandel leverandøren har. Hvis markedet er
bortimot "fullkomment" er leverandørens
markedsandel forsvinnende liten og deres direkte makt
over kjøperen vil grense mot null." (Hernes, 197 5)
Det er den første situasjonen som er forsøkt kompensert gjennom
offentlig lovgivning (konkurranselovgivning), hvor hensikten er å
tilstrebe en mer symmetrisk situasjon for bytteforholdet enn hva den
rene kontroll-interesse relasjonen skulle tilsi .
Hvordan kan en aktør selv øke sin mulighet til å realisere sine
interesser. I følge Hernes er det to hovedstrategier for dette. For det
første kan en aktør forsøke å tilvinne seg makt over den han er
avhengig av. Eksempelvis er norske bønder avhengig av et meieri for å

få levert sin melk. I erkjennelse av at det var viktig å ha kontroll med
melkemottakerne som aktør bygget norske bønder opp et
samvirkebasert meierisystem hvor melkeprodusentene blir eiere av
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mottaksleddet. Den andre strategien er å øke sin uavhengighet - eller
redusere sin interesse for ressurser andre kontrollerer. Et eksempel fra
landbruket illustrerer dette: Det vil være i bøndenes interesse å sikre at
det er tilgjengelige landbruksmaskiner fra flere leverandører slik at det
er konkurranse både på priser, service og lagerhold av reservedeler.
Risikospredning er et tilsvarende virkemiddel. Best er eksempler fra
finansverden hvor opsjoner og futures er instrumenter som skal
redusere usikkerhet og dermed redusere aktørens avhengighet av en
gitt utvikling. I privatøkonomien kjenner vi situasjonen i det vi står i en
situasjon der vi skal velge mellom å "binde renten" (øke
forutsigbarheten/redusere gevinst og taps muligheter) eller å basere oss
på flytende renter i håp om framtidig rentefall . En aktør vil også søke å
øke andres interesse for det han kontrollerer. En produsent av matvarer
vil forsøke å overbevise sine omgivelser om at nettopp hans produkt er
viktig av spesifikke årsaker (eksempelvis ernæringsmessige- og
helsemessige forhold) .
Et av de eksempler som brukes i Maktutredningens sluttrapport er
landbruksrelatert. Eksempelet er hentet fra datidens Polen hvor
landbruksinteressene søkte økt anerkjennelse fra myndighetene
samtidig som de hadde kontroll med landets matforsyning.
Myndighetene hadde betydelig interesse for matforsyningen, og full
kontroll over vilken goder som kunne bli landbruket til del. Dess
viktigere matforsyningen ville bli for myndighetene, dess større
mulighet ville polske bønder få til å realisere sitt ønske om økt
anerkjennelse. I den grad myndighetene hadde hatt mulighet til å sikre
matforsyningen gjennom andre kanaler (ved import) ville
sannsynligheten for å oppnå målet for bøndene blitt tilsvarende
redusert. I figur 3 gjengis maktutredningens figur
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Eksempler på interesse og kontroll ved enkel maktutøvelse fra Maktutredningen (1982):

Landbruksprodukter

Polske bønder

Polske myndigheter

Anerl<jennelse

NOU 1982: 3

Figur 3.

Maktrelasjon mellom polske bønder og polske
myndigheter (ca. 1980)

Uansett hvilke strategi en aktør velger vil intensjonen være å øke sin
sluttkontroll over sine interesser i forhold til utgangspunktet. Hernes
nevner selv vertikal integrasjon i næringslivet, markedsdeling eller
representasjon i regulerende organer som eksempel på slik atferd. Igjen
et relevant eksempel fra landbruksvirksomheten - at bøndene gjennom
sine samvirkeorganisasjoner er villig til å gjennomføre offentlig politikk
for å balansere forbrukerpriser og produsentpriser, er fundert på å få

LU-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftforsektoren

Side 35

økt sluttkontroll med hensyn til den pris bonden kan oppnå for sine
produkter.
Sosiologen Vilhelm Aubert har pekt på sammenhengen mellom makt
og profitt, og legger til grunn rollene til forskjellige aktører når han
hevder at:
"Hvis vi primært ser på profitt som motiv, blir maktspørsmålet i høy
grad et spørsmål om hvem som har makt, hvilke utdanning de har,
hvordan de er rekruttert, og hvilken kontroll de er utsatt for. Ut fra
dette synspunktet er arbeidsdelingen mellom staten og det private
næringsliv av meget stor betydning. Gjennom sine sanksjonsmidler
skulle da embetsmennene som, ut fra den karrieresituasjon de er i, ikke
er drevet av profittmotivet, opptre som en effektiv motvekt mot
uheldige utslag av de næringsdrivendes profittmotiv."
I lys av at makt defineres som produktet av ens interesser og ens
kontroll (NOU 1982: 3) kan Auberts betraktning stå som et
sammendrag av problemstillingen knyttet til staten som
forretningsaktør - eller statlig maktutøvelse motivert av profitt.
I det videre skal makt forstås som produktet av interesse og kontroll
slik Hernes framstilte dette, med vekt på å avdekke det potensielle
avhengighetsmønster som kan oppstå i relasjonene mellom ulike
aktører. Vi vil fokusere på tiltak som kan øke og redusere aktørenes
interesse og kontroll for å redusere ønsket avhengighet av andre
aktører.
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Den norske kornbransje

Den norske kornproduksjonen foregår hovedsakelig i østlandsområdet.
Totalt produseres det et sted mellom 1, 1 og 1, 4 millioner tonn korn (se
tabell 1). I tillegg har det i de senere år også blitt produsert noe
oljefrø.Omsetningsverdien vil variere noe fra år til år, men vil normalt
kunne bevege seg i nærheten av 3 milliarder kroner.

Tabe/11.
Norsk produksjon av korn og oljefrø (1000 tonn)
1989
Korn, totalt
-- hvete
-- bygg
-- havre
-- rug
Oljefrø

1993

1995

1.180
140
614
423

1.360
356
618
374

-----

13

15

1.271
328
575
356
16
16

I tillegg til den norske produksjonen er det en betydelig import av korn
og andre produkter til bruk i matmel- og kraftf6r industrien. Det
importeres mellom 400.000 og 500.000 tonn årlig.
Når det gjelder den norske produksjonen ble denne tidligere tatt i mot
av forskjellige aktører på vegne av Statens kornforretning. Gjennom
reorganiseringen av kornsektoren blir disse aktørene kornkjøpere i en
mer opprinnelig betydning av ordet. Kornkjøperne blir eiere av kornet,
men oppgjøret med den enkelte bonde skjer via forvaltningsorganet
Statens Kornforretning. Evnen til å motta og lagre korn er i denne
sammenheng av vesentlig betydning. Felleskjøpene og Bygdemøllene
var i utgangspunktet de som hadde størst kapasitet på mottak av norsk
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korn med omlag 40-45 prosent hver. Hovedtyngden av anlegg befinner
seg på Østlandsområdet, men det er betydelige importanlegg langs
kysten.
Når det gjelder anvendelse av korn til f6r har Felleskjøpene tradisjonelt
vært den største aktøren. De står for nærmere 70 % av
kraftforproduksjonen, mens bygdemøllene står for omlag 20 prosent.
Det nå hel-statlige Stormøllen AS har en produksjon som er i overkant
av 10 prosent.
Utgangspunktet for den nye ordningen er at Staten - her representert
ved Statens kornforretning - har kjøpeplikt på korn, men skal selv ikke
eie kornet i juridisk forstand . Det betyr at skal kjøpeplikten
gjennomføres må kornmottakere kobles til en kornhandler. I teorien
kan vi tenke oss minst tre typer av aktører: Lokale møller som i stor
grad er medlem i Norkorn, Felleskjøpene og Statkorn AS. Vi
forutsetter også i den videre diskusjon at det fortsatt vil være tollsatser
som gir preferanse for norskprodusert korn og at kjøpeplikten
opprettholdes. Pr. i dag er det bare Statkorn AS, Felleskjøpet
Østlandet og Trondheim kornsilo som har latt seg registrere som
kornhandler. Det er ikke utenkelig at det kan melde seg flere aktører,
og flere av Nordkorn-møllene må sies å være i en posisjon hvor de kan
finne det interessant å være kornhandler.
Førsituasjonen kan oppsummeres med at:
- forholdet mellom bonde og kornkjøper var mer et forvaltningsmessig
enn forretningsmessig forhold,
- forholdet på mottakersiden hadde preg av å være en tjeneste utført på
vegne av Staten,
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- Statens videresalg av korn var basert på å forsyne kornkjøperne med
det ønskede kvantum,
- Konkurransesituasjonen mellom forprodusenter var preget av
regionale og lokale aktører og markeder,
- begrenset integrasjon mellom matmel og fOr produsenter
Situasjonen etter omorganiseringen kan oppsummeres ved at Statlige
tiltak har forsøkt å konservere mest mulig av relasjonene i 1.
håndomsetningen av korn. De lisensierte kornhandlerne har fått seg
tildelt en rolle hvor de gjennom kommersielle aktiviteter skal medvirke
til at statens kornpolitikk realiseres.

3.3

Kornprodusent og kornkjøper

Bondens hovedinteresse vil være avsetning og pris på det produktet
han har kontroll over. Bondens kontroll med korn/råvare kan påvirkes
gjennom hvordan han disponerer sitt areal. Et kritisk punkt er her
muligheten til å agere kollektivt. I den grad enkeltbønder øker eller
reduserer kornarealet vil dette isolert sett ikke ha nevneverdig
innvirkning på kontrollen. I den grad norske bønder evner å handle
kollektivt kan de øke - og også redusere - sin kontroll gjennom å
manipulere arealbruk og avlingsnivå i forhold til etterspørselen etter
korn. Eksempelvis vil en slik strategi kunne bidra til å øke
kornkjøpernes interesse for det som norske bønder kontrollerer - norsk
korn, og derigjennom øke kornkjøpernes avhengighet av norske
bønder. En slik situasjon motvirkes gjennom offentlig politikk.
Størrelsen på den norske kornavlingen vil ikke kunne påvirke prisen i
positiv retning hvis avlingsmengden reduseres, derimot kan produksjon
over et gitt nivå resultere i en lavere pris. Forklaringen på dette er at
import av korn vil hele tiden være et tilgjengelig virkemiddel for å sikre
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råstoff til alle typer kornforedling. Den norske avlingen vil uansett
måtte suppleres med import, og en reduksjon i den norske avlingen vil
bare ha som resultat at import volumet må økes - gitt stabilt forbruk .
Et annet forhold som spiller inn med hensynet til bondens kontroll over
korn/råvare-ressursen er graden av konsentrasjon på kjøpersiden. Dess
høyere konsentrasjon på kjøpersiden dess mer reduseres bøndenes
potensiale for makt i en markedssituasjon. Bøndene vil da ikke lenger
være generelt avhengige av å få levert sitt produkt, men bli avhengige
av spesifikke kornmottakere. Her vil igjen offentlige reguleringer spille
en avgjørende rolle for å veie opp i en slik situasjon.
Bøndenes interesse for avsetning og pris reduseres også gjennom
offentlige reguleringer. Dette betyr ikke at bøndene er uinteressert i
avsetning av sitt produkt, men at interesse her må ses i forhold til de
handlinger den utløser i forhold til de som kan garantere for
avsetningen av produktet. Den statlig garanterte kjøpeplikten - og den
tollavhengige preferanseordningen for norsk korn - medvirker til at
avhengigheten av en spesifikk kjøper bort i mot elimineres. Et annet
forhold som kan virke til å øke bondens interesse for avsetning/pris er
mulighetene for import. Dess mindre barrierene er i forhold til import
av korn, jo mer økende vil interessen for avsetning/pris være. Dette
gjelder også i noen grad eventuelle substitusjonsprodukter: Jo mer
reelle substitusjonsmuligheter, jo mer vil bøndenes interesse for
avsetning og pris øke. Igjen ser vi hvor sterkt offentlig politikk
dominerer situasjonen: Summen av kjøpeplikt, offentlig prispolitikk og
bestemmelsen av tollsatser er avgjørende for hvilke grad de andre
faktorene skal manifestere seg i relasjonen mellom bonde og
kornkjøpere.
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Dette innvirker også på kornkjøpernes kontroll i den skissere situasjon.
I den grad muligheten for å bruke pris som faktor er begrenset av
offentlig politikk, vil tilstedeværelse i form av konkrete mottaksanlegg
for korn være en viktig faktor for å manifestere kornkjøpernes kontroll .
Grad av konsentrasjon på selgersiden vil også redusere den enkelte
komkjøpers kontroll på samme måte som fragmentering på kjøpersiden
svekker kjøpernes kontroll.
Kornkjøpernes interesse for korn vil være nært knyttet til tilgjengelige
volumer i relasjon til egne behov. Hvis hensikten er å sikre råstoff til
egen foredling vil interessen for korn være orientert mot de volumer
som betraktes som nødvendige. I en situasjon med redusert
kornmengde vil interessen være økende, og avhengigheten av den
norske kornbonde må betraktes som tilsvarende økende. Interessen kan
reduseres gjennom å redusere eget aktivitetsnivå - eksempelvis
redusere egne produksjonsmål. Imidlertid vil dette være en lite attraktiv
strategi hvis den ikke korresponderer mot etterspørselen av ferdig
foredlet vare. På samme måte vil bruk av substitutter, samt
importmuligheter medvirke til å redusere kornkjøpernes interesse for
norsk korn. I det øyeblikk nye/andre aktører på kjøpersiden disponerer
på en slik måte at resultatet blir økt konkurranse om kornressursene,
vil dette bidra til økt interesse for korn fra den enkelte kornkjøper.
Også i dette forholdet spiller offentlige reguleringer inn. Formelle krav
til kornhandlerne i kombinasjon med den statlige kjøpeplikten vil kunne
gjøre en rekke av de andre faktorene mindre relevante. Tollsatser,
offentlige krav til kornhandlere og gjennomføringen av den offentlige
kornpolitikken vil være elementer som overstyrer mange andre forhold
som har potensiale for å innvirke på kjøpernes interesse for det norske
kornet.
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I figur 4 har vi satt opp maktmodellen samt de forhold som kan påvirke
aktørenes situasjon og de alternativer aktørene selv har for å påvirke
sin situasjon. Det er verdt å merke seg allerede på dette stadium at flere
av de forhold som kan påvirke aktørenes situasjon er gjenstand for
offentlige reguleringer

Faktorer som påvirker bøndenes
kontroll:
- arealdisponering
- konsentrasjon på
selgersiden
- offenHige reguleringer

Faktorer som påvirker
kornkjøpernes interesse:
- importmuligheter
- subsMusjonsmulighet
- volum/aktivitet
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden
- offenHige reguleringer

Korn/råvare

Aktør:

Aktør:

Bonde

Kornhandler

kontroll
- statlige reguleringer
og kjøpeplikt
- tilgang på mottaksanlegg

Figur 4.

3.3.1

avsetning/pris

Faktorer som påvirker
kornkjøpers kontroll:
- anlegg/mottak
- mulighet for priskonkurrans1
- offentlige reguleringer
- konsetrasjon på selgersiden
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Forholdet mellom bonde og kornkjøper

Statkorn AS og Kornprodusent

Statkorn AS skal være den aktør i Statkorn Holding sfæren som skal
drive kornhandel. Ser vi tilbake på de momenter som ble anført som
begrunnelse for å opprette selskapet var dette i hovedtrekk at den
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kompetanse og tradisjon innen kornhandelen som staten hadde skulle
forvaltes videre. Dette skulle gjøres på et rent forretningsmessig
grunnlag, hvor handel med korn skal bidra til avkastning på den
egenkapital Statkorn Holding har stilt til disposisjon. I følge
årsmeldingen var egenkapitalen i Statkorn AS på 245,5 millioner.
Årsresultatet var 45 ,5 millioner, noe som gir en kapitalavkastning på

18,5 % .
Statkorn AS er ikke selv produsent av kraftf6r eller andre kornvarer.
Dette betyr at det resultatet som kommer fram må tjenes inn på
handelsmessige transaksjoner basert på norsk- og impo1iert korn.
Bedriften skal derfor selge korn til en konkurransedyktig pris, samtidig
som oppgjøret til bonden er underlagt offentlige reguleringer. I tillegg
vil import av korn være et element som øker bedriftens fleksibilitet og
muligens inntjeningsevne. I forhold til kornimport vil det sannsynligvis
være forbundet en høyere grad av risiko. I utgangspunktet vil Statkorn
AS betrakte alle kornforedlere som kunder, men - om ikke formelt - er
det klart at de øvrige selskapene i Holding-gruppen må betraktes som
et forholdsvis sikkert marked.
Statkorns interesse for norsk korn er påvirket av de samme faktorer
som i det generelle bildet. Statkorns styrke er imidlertid kompetanse på
import - både av korn og kornsubstitutter - noe som i teorien burde
kunne redusere deres interesse for norsk korn. Dette blir motvirket av
tollsatsene, noe som igjen gjør at Statkorn AS vil måtte engasjere seg i
kjøpet av norsk korn for å kunne selge råstofftil en konkurransedyktig
pris. De vil imidlertid ha mulighet til å redusere sin interesse gjennom å
redusere sin aktivitet i form av volumer. Problemet her er at redusert
volum gir reduserte kostnadsbærere, og reduserer muligheten for en
tilfredsstillende kapitalavkastning.
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For Statkorn AS er de faktorer som kan påvirke kontrollsiden først og
fremst spørsmålet knyttet til mottaksanlegg. Statkorn AS har ikke egne
slike, men Holding-gruppen disponerer slike. Samarbeidsavtalene med
diverse bygdemøller kan betraktes som et virkemiddel for å skaffe seg
innpass på mottakssiden og dermed større kontroll over
mottakssituasjonen. Et virkemiddel - priskonkurranse - er ikke mulig så
lenge offentlige reguleringer fastsetter pris. Andre virkemidler for å øke
sin mottakskapasitet er også i store trekk underlagt offentlige
reguleringer i regi av Statens kornforretning.
I forhold til den enkelte bonde vil Statkorn AS måtte betraktes som en
hvilken som helst annen kornkjøper. De faktorer som kan øke
bøndenes interesse for samhandlingen er import- og
substitusjonsmuligheten. Den første muligheten framstår i teorien som
reell i forhold til Statkorn AS, men offentlige reguleringer i form av
tollsatser motvirker dette. Den andre muligheten er mindre relevant i
tilfellet Statkorn, ettersom det i første rekke er på selskapets kundeside
etterspørselen etter substitutter oppstår. Bøndenes kontroll kan
teoretisk manipuleres gjennom omdisponering av arealer, men dette
gjelder i forhold til kornkjøperne totalt. En konsentrasjon på
kjøpersiden kunne på sin side redusere bøndenes potensielle makt.
Imidlertid blir disse relasjonene effektivt overstyrt av offentlige
reguleringer. Kjøpeplikt og offentlig prisfastsettelse legger rammer for
aktørenes mulighet til å påvirke maktrelasjonen. Forholdet mellom de
to aktørene er illustrert i figur 5
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kontroll:
- arealdisponering
- konsentrasjon på
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- offentiige reguleringer

Side 44

Faktorer som påvirker
kornkjøpernes interesse:
- importmuligheter
- subsMusjonsmulighet
- volum/aktMtet
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Korn/råvare

Aktør:
Bonde

Aktør:
Statkorn AS

kontroll
- slatiige reguleringer
og kjøpeplikt
- tilgang på mottaksanlegg

Figur 5.

3.3.2

avsetning/pris

Faktorer som påvirker
kontroll:
- anlegg/mottak
- mulighet for priskonkurrans1
- offentiige reguleringer
- konsetrasjon på selgersiden
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Forholdet mellom Bonde og Statkorn AS

Felleskjøpet og kornprodusent

Felleskjøpet som kornkjøper vil i praksis først og fremst være
Felleskjøpet Østlandet, samt i noen grad Felleskjøpet Trondheim og
Felleskjøpet Rogaland-Agder. Imidlertid vil vi her bare behandle
fenomenet "felleskjøp" ettersom det i teorien vil være de samme
prinsipper som ligger til grunn for deres adferd som kjøpere av
norskprodusert korn.
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Hovedforskjellen mellom Statkorn AS og Felleskjøpet som kjøper av
korn er at felleskjøpene er tilvirkere av kraftror. Det betyr at det kornet
som kjøpes skal inn i en konkret produksjon og ikke primært
videreselges som råstoff. Det kan forekomme situasjoner der et
felleskjøp videreselger råkorn, men dette vil ikke være den primære
funksjonen ved kornkjøp . Hensikten vil uansett være å produsere
kraftror til en konkurransedyktig pris for å minimalisere medlemmenes
kostnader.
Felleskjøpene kan på den skisserte bakgrunn bare i liten grad redusere
sin interesse for norskprodusert korn gitt at myndighetene gjennom
tollsystemet opprettholder preferansen for norsk korn. Det er heller
ikke mulig å redusere sin aktivitet - eller volum - for å redusere sin
interesse for råstoff. Imidlertid vil substitusjonsmuligheter være en
måte å redusere avhengigheten av korn. En mulighet for felleskjøpet til
å øke kornprodusentenes avhengighet er å øke sin kontroll over
mottaksanlegg. Dette kan.gjøres ved å samarbeide med andre aktører
eller ved å overta anlegg. Bruk av pris som virkemiddel er ikke aktuelt
ettersom dette området er regulert av offentlige myndigheter.
For bøndene vil situasjonen i forhold til Felleskjøpet være som i
forholdet til en hvilken som helst annen kornkjøper.
Importkonkurranse i forhold til korn vil bare være interessant dersom
myndighetene ønsket å fjerne preferansen for norsk korn. Derimot kan
substitusjonsmulighetene være et mer relevant område i forhold til
Felleskjøpet. Imidlertid vil offentlig politikk overstyre dette området.
Når ·det gjelder bøndenes mulighet til å styrke sin kontroll over kornet i
forhold til Felleskjøpet er graden av kollektiv samhandling også her
avgjørende. Det er først og fremst gjennom arealdisponering bøndene
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selv påvirker dette forholdet, men det fordrer kollektiv opptreden.
Dette kan i sin tur motvirkes gjennom
konsentrasjon på kjøpersiden . Like fullt er offentlig politikk
avgjørende gjennom kjøpeplikt, og manglende eksportmuligheter.
Forholdet mellom de to aktørene er illustrert i figur 6.

Faktorer som påvirker bøndenes
kontroll:
- arealdisponering
- konsentrasjon på
selgersiden
- olfentlige reguleringer

Faktorer som påvirker
kornkjøpernes interesse:
- importmuligheter
- subst~usjonsmulighet
- volum/aktivitet
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Korn/råvare

Aktør:
Bonde

Aktør:
Felleskjøpet

interesse:
kontroll

Faktorer som påvirke
- statlige reguleringer
og kjøpeplikt
- tilgang på mottaksanlegg

Figur 6.

3.3.3

avsetning/pris

Faktorer som påvirker
kontroll:
- anlegg/mottak
- mulighet for priskonkurrans1
- offentlige reguleringer
- konsetrasjon på selgersiden
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Forholdet mellom Bonde og Felleskjøp

Kornprodusent og Norkorn-møller (lokale aktører)

Lokale kornkjøpere vil i all hovedsak dreie seg om Bygdemøller som
har et sterkt avgrenset geografisk nedslagsfelt når det gjelder kjøp av

LU-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftforsektoren

Side 47

korn og salg av ferdige produkter. En bygdemølle er gjeme et lokalt
andelsanlegg, hvor mottak av korn og produksjon av kraftror er
virksomhetens elementer.
Det viktigste aktivum for en Bygdemølle er at de kontrollere et
mottaksanlegg. Interessen for korn er gitt ved at kapasiteten på dette
anlegget i størst mulig grad må utnyttes. Import er ikke en aktuell
mulighet, mens derimot substitusjon av korn i kraftrorproduksjonen
kan være like aktuell for en Bygdemølle som for andre kraftror
produsenter. Da reduseres imidlertid fordelen av nærhet til råstoffet.
Sett fra bøndenes side vil lett en bygdemølle betraktes som en
dominerende, men ikke enerådende aktør. Bygdemøllens avhengighet
av bonden er sannsynligvis større enn bondens avhengighet av
bygdemøllen. Eksempelvis vil nedgang i kornarealet i området til en
enkelt bygdemølle kunne ha direkte konsekvenser for den
virksomheten bygdemøllen driver. Redusert aktivitet i bygdemøllen vil
derimot ikke kunne sies å ha en direkte konsekvens for de
omkringliggende bønder. En strategi for Bygdemøllene er å innlede et
samarbeid med andre aktører, noe som også er gjort gjennom
forskjellige samarbeidskonstruksjoner. Forholdet mellom de to
aktørene er illustrert i figur 7.
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Faktorer som påvirker
kornkjøpernes interesse:
- importmuligheter
- substitusjonsmulighet
- volum/aktivitet
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Korn/råvare

- konsentrasjon på
selgersiden
- offentlige reguleringer

Aktør:
Bonde

Aktør:
Norkornmøller

kontroll
Faktorer som påvirker
interesse:
- statlige reguleringer
og kjøpeplikt
- tilgang på mottaksanlegg

Figur 7.

3.4

avsetning/pris

Faktorer som påvirker
kontroll:
- anlegg/mottak
- mulighet for priskonkurrans1
- offentlige reguleringer
- konsetrasjon på selgersiden
- nye aktører/konsentrasjon
på kjøpersiden

Forholdet mellom bonde og Norkornmølle

Oppsummering og Vurdering

Det mest iøynefalle9de ved samtlige relasjoner mellom bonde og
kornkjøper er at offentlige reguleringer gir et svært lite spillerom for
aktørene til å realisere sitt potensiale for å utøve makt over andre. Det
er svært få tiltak som kan iverksettes for at noen skal øke andres
avhengighet av seg selv.
Bøndene har et rimelig forutsigbart utgangspunkt med hensyn til
avsetning/pris, og vil derfor i liten grad komme i en situasjon hvor
deres interesse for dette forholdet blir endret, eller at de skal bli mer
avhengige av andre aktører. Når det gjelder bøndenes muligheter til å
øke sin kontroll og derigjennom sin makt er dette potensialet knyttet til
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kollektiv opptreden. Dagens situasjon mangler en arena for kollektive
beslutninger og opptreden. I den grad slik opptreden er mulig er
bøndenes disposisjoner av arealer et instrument til å skaffe seg makt i
relasjon til andre. Den manglende organisering av landets kornbønder
oppveies gjennom myndighetens reguleringer av sektoren i form av
prisfastsettelse og kjøpeplikt.
Forholdet til offentlige reguleringer innvirker også på kornkjøpernes
situasjon. Prisen er regulert, og muligheten til å drive kornhandel er
underlagt offentlige bestemmelser. Importmuligheten er begrenset
gjennom den tollbaserte preferansen for norsk korn. I all hovedsak
sitter kjøperne igjen med ett virkemiddel: Kontroll over mottaksanlegg.
Kontroll over mottaksanlegg er den faktoren som medvirker til at de
kan komme i en posisjon hvor kornbøndene i noen grad er i et
avhengighetsforhold til en kjøper. En fragmentert kjøpersiden vil
motvirke dette. Videre vil kjøpeplikt og offentlig prisfastsettelse bidra
til at den enkelte bonde neppe vil bli ubekvem i en slik situasjon. Dette
betyr at kornkjøperne i stor grad må konkurrere om den norske
kornavling uten å ha tilgang på virkemidler som gjør at den enkelte
bonde kan sies å bli særlig avhengig av den enkelte aktør.
Slik sett kan vi trekke opp følgende betraktninger:
•
•

•

Den mest egnede måten norske kornbønder kan realisere sin
potensielle makt er gjennom organisering og kollektiv handling
Offentlige myndigheter regulerer i stor grad alle forhold som er
knyttet til relasjoner i sektoren. Spørsmål knyttet til
endringer/opprettholdelse av rammebetingelser vil derfor være helt
avgjørende for aktørene.
Kornkjøperne vil bare i begrenset grad kunne gjøre kornbøndene
direkte avhengige av seg. Den mest åpenbare strategi for
kornkjøperne er å øke sin kontroll over mottaksanlegg for norsk
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korn og øke sin evne til å substituere norsk korn med import eller
andre substitutter.
Statkorn AS er den kornkjøper som i minst grad vil komme i et
avhengighetsforhold til norske kornprodusenter. En stor del av
aktiviteten er rettet mot import, og bedriften driver heller ikke
egen foredling av korn.
Felleskjøpet vil i større grad befinne seg i et avhengighetsforhold
til norske kornprodusenter. Tollbasert preferanse for
norskprodusert korn gjør kjøp av dette nødvendig for å produsere
konkurransedyktig kraftf6r. På den annen side har Felleskjøpene
kontroll over flere mottaksanlegg.
Lokale aktører er i størst grad avhengig av norske kornbønder for
å opprettholde virksomheten.

Et politisk standpunkt som i stor utstrekning ser ut til å være politisk
felleseie når vi vurderer debatten om omorganiseringen av Statens
kornforretning er at forholdet mellom bonde og kjøper skal reguleres
av offentlige myndigheter. Dette må vi kunne slå fast at myndighetene i
stor grad har oppnådd. Forvaltningsorganet Statens kornforretning
regulerer forholdet kjøper-selger gjennom de virkemidler som de
forvalter, avsetningen er sikret gjennom kjøpeplikten, kornprisen
fastsettes gjennom jordbruksoppgjøret og preferanseordningen for
norsk korn ivaretas gjennom tollsatsene. Dette medfører på den andre
siden at det ikke er særlige incitamenter for aktørene - bønder og
kornkjøpere - til å anstrenge seg vesentlig for å pleie relasjonen.
Derimot vil det for kornkjøperne kunne være fordeler å hente gjennom
oppkjøp av anlegg, allianser og samarbeidsavtaler for å skaffe seg
kontroll over en tilstrekkelig mengde av norskprodusert korn.

3.4.1

Kollektiv samhandling

Et vesentlig moment som er gjennomgående for norsk kornbransje er
at korn bøndenes interesser i all hovedsak er ivaretatt gjennom
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offentlige reguleringer og gjennom faglagenes forhandlinger med staten
om eksempelvis priser (jordbruksforhandlingene). Dagens situasjon er uten disse elementene - preget av at den enkelte bonde har liten egen
påvirkningsmulighet i relasjon til kjøper og andre aktører. Der finnes
ingen salgsorganisasjon (samvirke) for norske kornbønder, og deres
interesser ser i dag ut til i all hovedsak være ivaretatt av Norges
Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukerlag.
I den grad den nye situasjonen i kornsektoren medfører behov for økt
samhandling fra kornprodusentene vil spørsmålet om arena for en slik
samhandling dukke opp . Vi ser at alt nå diskuteres det blant enkelte
kornprodusenter hvorvidt det er behov for en egen
interesseorganisasjon, og da særlig på bakgrunn av de senere års
prisutvikling. Vårt spørsmål strekker seg videre enn problemstillingen
knyttet opp direkte mot pris. Vi tenker på hvordan kornbøndene kan
koordinere sine interesser for å sikre både avsetning, pris og generelle
rammebetingelser gjennom politiske tiltak og innflytelse gjennom
avsetningskanalen og kornindustrien.
Det første spørsmålet er om den nye ordningen i seg selv innebærer en
så ny situasjon for kornprodusentene at det er nødvendig med økt
koordinering og samhandling. I utgangspunktet har myndighetene i
stor grad lykkes med å regulere forholdet mellom kornkjøper og
kornselger på en slik måte at strukturen i systemet ser ut til å bli
konservert. Pris er fortsatt et tema i jordbruksforhandlingene, og
avsetningen skal være sikret gjennom den statlige kjøpeplikten. I den
grad det skal være meningsfullt for kornprodusentene å få del i den
videre verdiskapning på kornråstoffet må dette kunne gjenspeiles i
utbetalingspris, noe som i dag ikke er mulig. Derimot kan det anses
som ønskelig at kornprodusentene kommer i en mer direkte dialog med
kornkjøperne med hensyn til næringens rammebetingelser totalt sett.
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Videre vil det oppstå et mer direkte kundeforhold i det Statens
kornforretning ikke lenger er eier av det kornet som leveres til
mottaket. I den grad kornkjøpere og kornselgere skal kunne gi
hverandre "markedsimpulser" når pris er et ikke-eksisterende
virkemiddel gjenstår kun mulighetene for en direkte dialog. Spørsmålet
knyttet til pris har vært opphav til ·en diskusjon blant enkelte
kornprodusenter om hvorvidt det er ønskelig å opprette en egen
interesseorganisasjon for å ivareta denne type interesser. Sannsynligvis
vil denne type interesser kunne la seg artikulere gjennom de etablerte
faglagene. Det forhold at disse har forhandlingsrett med Staten om
nettopp prisspørsmål styrker denne kanalen som bærer av
kornbøndenes interesser når det gjelder prisfastsettelse. Det er lite
trolig at Staten vil akseptere en ny organisasjon som motpart i
jordbruksforhandlingene. I så fall vil en kornprodusentorganisasjon
måtte forsøke å øve innflytelse på de enkelte faglag, og spørsmålet er
om dette gjøres bedre gjennom å drive en egen interesseorganisasjon
på siden av de etablerte eller om ressursene skal kanaliseres mer
direkte inn i organisasjonene det her er snakk om.
Et annet spørsmål er hvilke situasjon som oppstår hvis den statlige
kjøpeplikten faller bort. Det lar seg hevde at kjøpeplikten er overflødig
ettersom den tollbaserte preferansen for norskprodusert korn sikrer
avsetning av dette. I en slik situasjon er det nødvendig for
kornprodusentene å hevde sine interesser både i forhold til pris og
avsetningsmulighet. Den teoretisk riktige respons i en slik situasjon vil
være å foreta en organisering med henblikk på å danne et
salgssamvirke for korn. Dette fordi behovet for kollektiv opptreden
som selgere vil være åpenbart i en situasjon der myndighetene ikke
lenger gir garanti for avsetningen. Flere av de reguleringer som omgir
sektoren ville også måtte falle vekk som følge av at den statlige
kjøpeplikten ble fjernet. Den største utfordringen i en slik situasjon ville

LV-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftforsektoren

Side 53

være å få til en organisering som fikk tilstrekkelig oppslutning og
tilstrekkelige økonomiske rammer. Kornhandel er kapitalkrevende. Et
kornsamvirke må nødvendigvis utstyres med en egenkapital for å sikre
en forsvarlig drift. Dette fordi en slik organisasjon må kunne sitte med
et visst lager av korn som de har i sitt eget eie. Imidlertid vil innslag av
kommisjonssalg for medlemmer være en mulighet. Det kan også ses på
som en betydelig kapital for et slikt kornsamvirke dersom medlemmene
aksepterer avtaler om levering til gitte tidspunkt, samt at medlemmer
og samvirkebedrift inngår langsiktige avtaler. Når det gjelder
egenkapitalens størrelse vil eksempelvis innbetaling av en andelskapital
på kr. 10.000 pr. produsent og en oppslutning på 25 .000 produsenter
framskaffe en egenkapital som er større enn hva som er tilfelle for
Statkorn AS pr. i dag. Dette ville gi en slik samvirkeorganisasjon
betydelig handlefrihet, og den ville kunne overta mye av den gamle
kornforretningens rolle når det gjelder kontrakter med kornmottagere
og kornkjøpere. Det ville bare i liten grad være behov for investeringer
i nye anlegg.
I en situasjon der kjøpeplikten blir fjernet og hvor det ikke betraktes
som aktuelt å danne et eget samvirke for kornprodusentene kan like
fullt en del tiltak gjennomføres for å sikre kornprodusentene avsetning
for sitt produkt. Det mest nærliggende er å etablere en
samarbeidsstruktur der råstoff kjøperne inngår i en koalisjon og
derigjennom garanterer for avsetning av norskprodusert korn. Her kan
et annet bondesamvirke gi et betydelig bidrag. Felleskjøpene er i dag
den største aktøren i det norske kraftff>rmarkedet, og således en
betydelig bruker av norskprodusert korn. Hvis felleskjøpene samlet
garanterer for avsetning av norsk korn garanteres også
kornprodusentene en avsetningskanal. En slik konstruksjon forutsetter
at det inngås avtaler mellom kornprodusenter, kornmottagere og
felleskjøp. Enkelte lokale samvirker av bygdemølle typen kan også gi
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betydelige bidrag innenfor en slik allianse. Når det gjelder spørsmål om
pris for kornprodusentene er det vanskelig å vurdere det som særlig
aktuelt at en slik allianse samlet gjør seg opp refleksjoner over dette
temaet. De vil først og fremst være kornkjøpere med den hensikt å
selge videre eller tilvirke egne produkter. Deres interesser i spørsmål
om pris vil naturlig komme i en strukturell motsetning til kornbøndenes
interesse. Slik sett vil faglagene, Norges Bondelag og Norges Bonde
og Småbrukarlag framstå som de naturlige arenaer for å artikulere krav
vedrørende pris. Dette er også naturlig sett ut fra at forhandlingsretten
er knyttet til de to nevnte organisasjoner.
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Med markedsaktør menenes her de som etter omorganiseringen er
kjøpere og eiere av norsk eller importert korn enten det skal brukes i
egen produksjon eller til videre salg. I vår framstilling tar vi også med
de som har potensiale for på selvstendig grunnlag å agere aktør i
markedet. På den annen side kommer vi til å forenkle bildet ved å
benytte oss av grupperinger - som i utgangspunktet vestår av
selvstendige enheter - for å illustrere typer av virksomheter og
interesseområde. Dessuten vil vi her avgrense oss til kraftrorbransjen.
Slik sett reduseres aktørmengden ytterligere. Hensikten med
forenklingene er å redusere antall relasjonspar, samtidig som vi dekker
opp det som måtte være av relevante problemstillinger.
Slik oppkjøp av norskprodusert korn foregår i dag skjer det ved at
Statens kornforretning inngår avtaler med kornmottagere som også må
ha en avtale med en kornhandler -eventuelt handle korn for egen
regning. For å bli akseptert som kornhandler må man godkjennes av
Statens Kornforretning. Dette gir en tilgang til å foreta
prisnedskrivning av det kornet som man har kjøpt. Pr. i dag er det
hovedsakelig to aktører som utgjør kornhandlerne i Norge: Statkorn.
AS og Felleskjøpet Østlandet (FKØ). I tillegg er Trondheim kornsilo
registrert som kornhandler, men disse håndterer et volum som i
nasjonal sammenheng har liten betydning.
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Andre som måtte befatte seg med håndtering av korn er å betrakte som
råvarebrukere og/eller kornmottagere. Kornmottakere må både ha en
avtale med Statens kornforretning og med en av kornhandlerne.
Statens kornforretning skal sikre seg at møllene tar i mot korn fra et
gitt område, og kornmottakerne må videre kunne dokumentere at der
er kjøpere til kornet i form av avtaler med kornhandlerne. Slik sett
sikres kjøpeplikten og dermed bondens avsetningsmuligheter.
Svært mange mottakere av korn er lokale møller og siloer
("bygdemøller") knyttet til organisasjonen Norkorn. Vi vil i det
følgende benevne dette som "Nordkorn-møller". Det må imidlertid
presiseres at Norkorn er en interesse organisasjoner for lokale møller
og siloer, og ikke en enhetlig forretningsaktør. Flere av medlemmene i
Norkorn samarbeider imidlertid forretningsmessig i "Norgesf6r"
kjeden. Flere av disse møllene har betydelig kraftrorproduksjon, mens
andre kun foretar kornmottak. Slik sett er det betydelige forskjeller
innen medlemsmassen i Norkorn.
Når det gjelder felleskjøp vil vi i tillegg til FKØ operere med
betegnelsen "kystfelleskjøp" . Dette er ment å dekke Felleskjøpet
Rogaland-Agder (FKRA), Felleskjøpet Vestlandet (FKV), Møre
Felleskjøp (MFK), Nordmøre og Romsdal Felleskjøp (NRFK) og
Felleskjøpet Trondheim (FKT). Det er åpenbart at det er betydelige
forskjeller innenfor denne gruppen, men de har til felles at de alle
opererer i såkalte underskuddsområder for korn. Det betyr at de enten
må importere fra utlandet eller få korn tilfraktet fra Østlandet. Både
FKRA og FKT har kornproduksjon i sine områder, men dette vil ikke
kunne danne basis for kornhandel av nevneverdig omfang. Imidlertid
vil flere av disse felleskjøpene ha en beliggenhet og anleggsstruktur
som gjør at det kan være interessant å forsøke seg som importør .
FKRA har signalisert interesse for denne type aktiviteter.
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Prisfastsettelse

Prisfastsettelsen på korn i 2. håndsomsetningen er i utgangspunktet
tenkt å være mer markedsrettet enn hva som er tilfellet ved 1.
håndsomsetningen. Imidlertid er det klart at offentlige reguleringer
medvirker i betydelig grad til prisfastsettelsen. De viktigste
komponentene som inngår i prising av norskprodusert korn for 2.
håndsomsetning er jordbruksavtalens kornpriser, vederlag for mottak
og lagring, samt kostnader til administrasjon og avanse til
komhandler. Nedenforstående tabell illustrerer de viktiste elementene
som inngår i prisdannelsen på korn for 2. håndsomsetning.

Tabell 2.

+
+
=

Prisdannelsen på norskprodusert korn (annenhåmlsomsetninJ!)

Kos/nad:
Pris på kom til bonde i folge
jordbruksavtalen
Prisnedskrivning
Vederlag for mottak og lagring
Administrasjon, eventuelle transaksjonskostnader og avanse til kornhandler
Markedspris for kom til bruk i
kraftforproduksjon

Bes/emmes av:
Bestemmes i jordbruksforhandlingene mellom
Staten og faglagene (NB og NBS)
Jordbruksforhandlingene
I forhandlinger mellom kornhandlere og
kommottagere (Nordkom)
I utgangspunktet prissetting ut fra den enkelte
kornhandlers kostnadsprofil

I den nye situasjonen i kornomsetningen kan det meget lett bli
situasjoner der en kornmottaker først forhandler pris for
mottakstjenester med kornhandleren, og på et senere stadium - når
mottageren har behov for korn til egen kraftf6rproduksjon - kjøper
korn til en pris som bl.a. reflekterer prisen på de tjenester de selv har
ytt kornhandleren tidligere.
Når det gjelder prisen på mottakstjenester tyder alle opplysninger på at
denne fastsettes i sentrale forhandlinger mellom
Nordkorn-medlemmene og kornhandlerne. I den grad dette
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gjennomføres systematisk virker det som om prisen på
kornmottakstjenester er underlagt et kartell. I hvilke gr<l;d det enkelte
mottaksanlegg er nødt til å følge resultatet av de sentrale
prisforhandlingene er vanskelig å bringe på det rene. Hvilke intern
disiplin det er blant kornmottakerne vites heller ikke. Vi antar at
praksis her er i overensstemmelse med bl.a. konkurranselovens
bestemmelser om prissamarbeid, til tross for at prisen gjelder en
tjeneste og ikke 1. håndsomsetning av landbruksprodukter.

4.1.2

Samhandlingsmatrise

Med utgangspunkt i de tidligere skissere aktører skal det nå settes opp
en matrise av mulig tenkelige samhandlingsrelasjoner på det norske
korn og kraftff>rråstoff markedet. Enkelte av parene i matrisen vil ikke
være mulige, noen vil ikke være sannsynlige og noen vil bare
unntaksvis være aktuelle. Like fullt kan det være nyttig å diskutere med
utgangspunkt i en matrise som også virker til å eliminere enkelte
konstellasjoner, samtidig som vi i aller høyeste grad får oss forelagte
reelle alternativer. Matrisen er bygget opp ved at aktørene i
utgangspunktet er gitt potensiale både som selgere og kjøpere. Disse er
krysset mot hverandre, og transaksjonens innhold framkommer inne i
selve matrisen.
Det må understrekes at perioden fra omorganiseringen trådde i kraft 1. juli 1995 - og fram mot kornhøsten 1996 ikke gir et
erfaringsgrunnlag som er tilstrekkelig for å vurdere alle aspekter med
de relasjoner som kan tenkes å oppstå mellom forskjellige typer av
aktører. Et forhold er at bare FKØ og Statkorn AS, samt Trondheim
kornsilo har etablert seg som kornhandlere i tråd med de muligheter
som er gitt. Imidlertid er det åpenbart at flere av de nedenfor nevnte
aktører har potensiale for å etablere kornhandel i egen regi . I denne
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sammenheng blir det derfor interessant å se også på de
samhandlingspar som pr. i dag kun er å betrakte som teoretiske, men
som kan vise seg å bli reelle i løpet av de nærmeste år.
I tabell 3 representerer vi en samhandlingsmatrise, der hvert
samhandlingspar blir tildelt ett nummer, og hvor samtlige aktører blir
forsøkt plassert på som kjøper og selgere av norskprodusert korn. De
viktigste forenklingene som er gjort er at alle de såkalte Bygdemøllene
er gruppert sammen under benevnelsen "Nordkornmøller'', mens
samtlige felleskjøp med unntak av Felleskjøpet Østlandet (FKØ) er
benevnet "kystfelleskjøp" . De nummer som er oppført i tilknytning til
det felt der relasjonen hører hjemme kan finnes igjen i
underoverskriften til omtalen av samhandlingsparet.
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Samhandlingspar: korn og kraftforbransjen
Seh?ere
Statkom AS

Norkommøller**

FKO

Kystfelleskjøp*

Stormøllen AS***

I

2
- overskudd i
forhold til eget
behov for
videresalg
7

3.
transaksjon
lite sannsynlig

4.
transakBjon
lite
sannsynlig

5.
transakBjon
ikkemulig

4.
transaksjon
lite sannsynlig

9.
- importerte
produkter

10.
transaksjon
ikkemulig

12.
- overskudd av
norsk kom til
kraftfOrprod.
eller videresalg

13

14.
- importerte
produkter

15.
transaksjon
ikkemulig

17
- overskudd av
norsk kom til
kraftfOrprod.

18.
- overskudd av
norsk kom og
eventuelle
importerte
produkter til
krallfOrprod.

19.

20.
transaksjon
ikkemulig

22.
- overskudd av
norsk kom til
krallfiirprod.

23.
- overskudd av
norsk kom og
eventuelle
importerte
produkter til
kraftfiirprod.

24.
- importerte
produkter til
kraftforprod.

25

Kiøpere:
Statkom AS

Norkommøller**

FKØ

Kystelleskjop*

Stonnøllen
AS***

6.
- importerte
produkter og
event. norsk
komtil
supplement
11.
- importerte
produkter og
event. norsk
komtil
supplement i
kraftfårprod.
16.
- importerte
produkter og
event. norsk
komtil
supplement i
KraftfOrprod.
21.
- importerte
produkter og
event. norsk
komtil
kraftfOrprod.

• Kystfelleskjøp: Benevnelsen omfatter alle Felleskjop utenom FKØ. Det kan tenkes at disse går inn i
forskjellige sarnhandlingsrelaajoner med hverandre og med andre. Det vil i all hovedsak bety FKRA som
kan tenkes å ha importert kom til salgs. og som i noen grad kan kornrne til å stå som komoppkjøper til
eget bruk i sitt område. Dessuten vil FKT muligens opptre som kjøper av norsk kom, men hvor
videresalg ventelig vil ha - om noe - beskjedent omfang.
**Nordkonunøllene behandles her som en blokk. Det er ikke usannsynlig at de vil inngå i transwjoner
også seg i mellom og med forskjellige andre aktorer i tabellen både som kjøper og selger.
*** Stormøllen vil i vår modell hovedsakelig opptre som kjøper av kom for produksjon av kraftfiir. Det
kan være tenkelig at de står som selger av ferdige produkter til andre aktører i tabellen, men dette berører
i så fall en litt armen type problemstilling.

13 av disse samhandlingsparene er i teorien interessante. Imidlertid vil
det i praksis være noen flere par som kan betraktes som lite sannsynlig.
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Det er lite trolig at Stormøllen AS vil opptre som kjøpere av råstoff fra
andre enn Statkom AS. Dette fordi den konsernmodellen som er
bygget opp forutsetter at man "samordner" virksomheten. Stortinget
forutsatte imidlertid at denne samordningen skulle underkastes
markedets lov, men incitamentene for en aktør innefor et konsern til
lojalitet overfor andre deler av konsernet må betraktes som betydelige.
Det kan vanskelig tenkes at åpen illojalitet ikke vil kunne få
personalpolitiske konsekvenser. Dette betyr at vi kan redusere matrisen
i forhold til ytterligere 3 samhandlingspar.
Sett i lys av maktmodellen er det rimelig enkelt å få øye på de mest
nærliggende motiver for kjøper og selger. Kjøper er .interessert i råstoff
til kraftf6rproduksjon til en best mulig pris. Dette skal enten inngå i
egen produksjon eller videreselges til andre som råstoff Selger vil i
utgangspunktet være prisorientert - best mulig pris vil være
hovedinteressen for en selger.
Dette er imidlertid en situasjon som krever betydelig modifisering.
Kjøpers interesse er avledet av behovet for råstoff eller vare for
videresalg. Prismessig vil - vi forutsetter en situasjon med preferanse
for norsk kom gjennom tolltariffene - norsk kom være mest
interessant, og i første omgang vil det være dette komet som kjøper vil
være mest interessert i. Imidlertid vil prisen på komet være avledet av
prisen på kom i I . håndsomsetningen, som er fastsatt av myndighetene,
samt at prisen på substitutter eller importert vare vil danne en øvre
prisgrense. Dermed vil det være begrenset for mye prismekanismer kan
ha innflytelse på transaksjonene. Kjøper kan også bare i beskjeden
grad benytte pris som virkemiddel ettersom han ikke kan risikere å
fordyre sluttproduktet (kraftf6r) slik at tap av markedsandeler
inntreffer.
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Andre forhold som kan komme i fokus som selgers interesse er sikker
avsetning, adgang for egne produkter på andre markeder og
strategiske-langsiktige målsetninger. I slike situasjoner blir selgers
intensjon forflyttet fra de rene prisbetraktninger til betraktninger som er
sammenvevet med en lang rekke andre forhold . Dess større
forutsigbarhet det er med hensyn til pris og avsetningsforhold dess
større er sannsynligheten for at aktørene vektlegger denne type
faktorer når de skal bestemme sin adferd. Dette medvirker til å gjøre
analysen mer komplisert, men sannsynligvis mer reell.
Figur 8 viser den generelle relasjonen som vi kommer til å bruke i dette
kapittelet for å diskutere de forskjellige konstellasjoner. Vi går ført opp
de momenter som kan medvirke til å påvirke den enkelte aktørs
situasjon med hensyn til interesser, kontroll og avhengighet til andre
aktører. Vi ser at det her er flere forhold som den enkelte aktør har
inflytelse over enn hva tilfellet var ved 1. håndsomsetningen. På den
annen side vil vi også finne faktorer som i betydelig grad - enten
direkte eller indirekte - er underlagt offentlig kontroll.
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Faktorer som reduserer

Pris/avsetnin

selgers interesse
- alternative kjøpere

·:*~m~i;~i~"-'l~i

::t::tø.ti:l~tr:

· alternative markeder
·offentlige prisreguleringer

.::::==.:/ ::;:::::/···

- øke egen foredling

Aktør:
kjøper

Aktør:
Selger

kontroll
Faktorer som reduserer

kjøpers interesse:
- substitutter
- import

korn/råvare

- øke egen mottakskapasit·
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

· alternative selgere

Figur 8.

4.2

Forholdet mellom kornkjøper og kornselger

Statkorn AS og Norkornmøllene (6/2)

Statkorn AS vil inngå som kornkjøper både direkte fra bønder og fra
andre aktører. Kjøp fra bøndene vil bli ordnet gjennom avtaler med
lokale mottak, mens kjøp fra andre aktører vil være basert på avtaler
om leveranser. I all hovedsak vil det være aktører av bygdemølletypen
(Nordkornmøller) som vil inngå i selgerrelasjon til Statkorn AS .
Statkorn AS vil som hovedinteresse ha ønsket om å skaffe seg en størst
mulig andel av den totale norske kornhøst. Dette fordi inntjeningen i
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selskapet vil stå i relasjon til de volumer som håndteres. Mottagere vil
som hovedinteresse ha avsetning av det kornet de har tatt i mot,
eventuelt en salgskanal for det kornet de selv ikke skal benytte i sin
egen produksjon.
Ettersom pris i dagens system ikke ser ut til å være en størrelse av
betydning for transaksjonen, og at avsetningen normalt vil være sikret
fordi det norske kornet er attraktivt, vil selger i stor grad få sine
interesser ivaretatt. Det eneste området som for selger kan betraktes
som en variabel størrelse er hvilke strategiske og langsiktige fordeler
kjøper kan gi . I denne sammenheng må Statkorn vurderes som
samarbeidspartner i forhold til eventuelle andre. Det er ingen
hemmelighet at Statkorn AS nettopp på dette området har framhevet
sin fortreffelighet ved dels å vise til sitt eierskap og dels vise til at de
ikke vil true de enkelte mindre aktørers selvstendighet. På den annen
side er Statkorn AS avhengighet av å inngå transaksjoner med
Norkornmøller begrenset av at de selv ikke har behov for råstoff til
egen produksjon, og at en stor del av virksomheten er rettet mot
import av korn og annet råstoff til kraftrorindustrien. Bygdemøllene er
heller ikke i en posisjon hvor de kan øke Statkorn AS sin avhengighet
av å handle hos dem. I den grad Statkorn AS peker på Bygdemøllenes
uavhengighet er det i stor grad også en uavhengighet som gjelder for
Statkorn AS . Figur 9 illustrerer forholdet.
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Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offen~ige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
Statkorn AS

Aktør:
Norkornmøller

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- substitutter
-import
- alternative selgere

Figur 9.

korn/råvare

Faktorer som øker
selgers kontroll:
- øke egen mottakskapasitl
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Forholdet mellom Statkorn AS og Norkornmøller

Den motsatte situasjonen - der Norkornmøller inngår som kjøpere og
der Statkorn AS framstår som selger inntreffer dersom en bygdemølle
med egen produksjon ser seg nødt til å kjøpe inn råstoff ut over hva de
får levert fra sine medlemmer. Statkorn AS vil her være i en god
posisjon på importerte produkter. I den grad det er få andre aktører
som kan dekke dette behovet og den enkelte mølle er avhengig av
råstoffet, oppstår det en situasjon der det kan være vanskelig å
redusere avhengigheten av Statkorn AS . På den annen side
representerer møllene her en avsetningskanal for Statkorn AS, og blir
derigjennom interessante. Statkorn AS sin avhengighet av disse
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møllene vil øke hvis det blir færre andre kjøpere. Hvis eksempelvis
felleskjøpene forestår sin egen import vil bygdemøllenes relative
betydning for Statkorn AS øke. En slik situasjon vil også bety redusert
kontroll over råvaretilgangen fra Statkorn AS .

4.3

FKØ og Statkorn AS (3/11 )

Samhandel mellom disse to aktørene er først og fremst aktuell når det
gjelder importert råstoff Det vil i første rekke bety at Statkorn har
rollen som importør og dermed har produkter for videresalg. Et
vesentlig moment her er at pris må betraktes som en variabel størrelse.
Statkorn AS må være prismessig konkurransedyktig både i forhold til
andre aktører og i forhold til den pris FKØ selv kan importere de
tilsvarende produkter for.
For Statkorn AS vil FKØ være en interessant samhandlingspartner
blant annet fordi dette vil bidra til å sikre en avsetningskanal for
importert råstoff. Slik sett kan det være en åpning for et samarbeid av
mer langsiktig og strategisk karakter. FKØ er interessert i en stabil
råstoff tilgang fra import-kilder til gunstige priser og Statkorn AS har
det apparatet som i teorien skulle være tilstrekkelig for å sikre dette. Et
av hovedargumentene for at det offentlige skulle videreføre
kornhandlervirksomheten var nettopp den kompetanse som var bygget
opp gjennom årene. Imidlertid er dette en situasjon som i større grad
bringer FKØ inn i et avhengighetsforhold til Statkorn AS når det
gjelder importerte råstoffer. Denne avhengigheten kan kun motvirkes
gjennom å etablere en alternativ importkanal. Dette kan skje i egen
regi, eller ved å støtte andre bestrebelser på å etablere en slik alternativ
kanal. Figur 10 illustrerer forholdet mellom aktørene.
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Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:

Aktør:
Statkorn AS

FKØ

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere

Importert korn/råvare

- øke egen mottakskapasite
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 10. Forholdet mellom Statkorn og FKØ
I et gitt tilfelle kan vi også tenke oss at de to aktørene handler
norskprodusert korn med hverandre. Imidlertid vil den normale
situasjonen være at de to aktørene konkurrerer om å få kjøpt mest
mulig av den norske kornproduksjonen. Dette kan være et forhold som
reduserer sannsynligheten for at FKØ vil binde seg til Statkorn AS på
importsiden. En slik situasjon vil gi Statkorn AS forutsigbarhet for
avsetningen på importsiden uten at FKØ på sin side kan høste en
tilsvarende strategisk fordel i forhold til andre aspekter ved
kornomsetningen i Norge. Det er feks lite trolig at Statkom AS ville
overlate til FKØ å oppfylle Statkorn AS kontrakter om kornmottak
med diverse bygdemøller i bytte for langsiktige leveringskontrakter for
importert råstoff. Videre er det lite trolig at FKØ ville se seg tjent med
åla Statkorn AS overta sine kontrakter.
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Statkorn AS og kystfelleskjøpene (16)

Denne samhandlingen kan både omfatte norskprodusert korn og
kraftrorråstoff og importert vare. Når det gjelder importsiden er
problemstillingen i denne relasjonen svært lik den som ble avdekket når
det gjaldt FKØ. Statkorn AS kan tilby importerte produkter, men de
må prismessig være konkurransedyktig i forhold til andre tilbydere og i
forhold til den pris FK'ene selv kan importere til. Det må her pekes på
at Felleskjøpet Rogaland-Agder har betydelig egen kapasitet til å motta
importert råstoff. De andre kystfelleskjøpene har også anlegg med
lossemuligheter, og dermed en mulighet til å motta importert - og
forsåvidt norskprodusert - råstoff direkte fra skip. Dette betyr også at
felleskjøpene totalt sett vil være i stand til å etablere en alternativ
importkanal.
Når det gjelder kjøp av norskprodusert korn vil kystfelle~ .jøpen ~ bJre i
beskjeden grad stå som oppkjøper i forhold til produsent. Statkorn AS
kan her tilby deler av kornhøsten på Østlandet. Muligheten for å skaffe
alternative leverandører vil være til stede. Først og fremst vil det være
en mulighet å henvende seg til FKØ. Imidlertid kan det og tenkes at
andre aktører kan inngå i slike relasjoner. Eksempelvis kan vi tenke oss
at et av kystfelleskjøpene innledet et direkte samarbeid med en mølle
eller et mottaksanlegg på Østlandet. Slik sett framstår kjøp hos
Statkorn AS som en av flere muligheter.
I den grad kystfelleskjøpene velger Statkorn AS som totalleverandør
vil dette for selger representere et betydelig volum, og således
medvirke til å gjøre Statkorn AS mer avhengig av denne
kundegruppen. På den annen side ville dette bidra til større
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konsentrasjon på selgersiden slik at Statkorn AS totalt sett fikk økt
kontroll over råvaretilførselen til disse bedriftene. Den eneste måten
kystfelleskjøpene da kan redusere denne avhengigheten er å finne
alternative selgere for norskprodusert korn og for eventuell import.
Når det gjelder den siste muligheten vil det neppe være aktuelt for
kystfelleskjøpene å avskjære seg en importmulighet. Figur 11 illustrerer
forholdet mellom aktørene

Faktorer som øker kjøpers
kontroll:
- kontroll med markedsapparat
for sluttprodukt
- kontroll med teknologisk
utvikling (FoU)
- inngåelse av langsiktige kontrakter

Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
Kystfelleskjøpene

Aktør:
Statkorn AS

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

Importert råvare
og norsk korn

- øke egen mottakskapasih
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 11. Forholdet mellom Statkorn AS og kystfelleskjøpene

4.5

Statkorn AS - Stormøllen AS (21)

Dette samhandlingsparet vil fungere gjennom at Statkorn AS er
leverandøren til Stormøllen AS . Det kan vanskelig tenkes at Stormøllen
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AS aktivt forsøker å finne alternative leverandører eller eksempelvis
forsøker seg på import i egen regi . Tankegangen bak omorganiseringen
av Statkorn var å danne et konsern hvor det bl.a. skulle høstes en
gevinst ved å samordne de forskjellige forretningsmessige statlige
aktiviteter. Stortinget presiserte riktignok at dette måtte skje innenfor
rammen av vanlig kommersiell tenkning, men det er vanskelig å
forestille seg at et datterselskap vil handle på tvers av den opptrukne
strategi i morselskapet.
Stormøllen AS vil for Statkorn AS representere en sikker
avsetningskanal i et strategisk og langsiktig perspektiv. Problemet som
kan oppstå er i en situasjonen der Statkorn AS ikke er
konkurransedyktig på leveringsbetingelser. Her vil imidlertid
eierstruktur og konsernmodellen i stor grad medvirke til å konservere
forholdet mellom kunde og leverandør. I den ytterste konsekvens kan
det tenkes at en slik situasjon medvirker til at Stormøllens produkter
taper konkurransekraft og dermed volumer. I en slik situasjon er det
imidlertid ikke bare kundeforholdet som må tas opp til vurdering, men
hovedstrategien til Statkorn holding AS .
Avhengighetsforholdet i denne relasjonen blir mindre problematisk
ettersom eierstrukturen er identisk for de to aktørene. Det forhold at
Statkorn AS kontrollerer råvaretilførselen til Stormøllen AS blir i en
slik sammenheng lite problematisk. Det forhold at Stormøllen AS har
kontroll over en avsetningskanal av interesse for Statkorn AS blir slik
sett ikke et problem, men en fordel for Statkorn AS. Figur 12
illustrerer forholdet mellom aktørene.
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Faktorer som øker kjøpers
kontroll:
- kontroll med markedsapparat
for sluttprodukt
- kontroll med teknologisk
utvikling (FoU)
- inngåelse av langsiktige kontrakter

Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
Stormøllen AS

Aktør:
Statkorn AS

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

korn/råvare

Faktorer som øker
selgers kontroll:
- øke egen mottakskapasi!E
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 12. Forholdet mellom Stormøllen AS og Statkorn AS

4.6

Norkornmøllene og FKØ (12)

Samhandlingen vil her bestå i at Felleskjøpet Østlandet ønsker å kjøpe
korn som den enkelte mølle ikke skal bruke i sin egen produksjon, eller
at FKØ ønsker å inngå en regulær kontrakt om at den enkelte
Bygdemølle tar imot korn på vegne av FKØ. Dette ut fra at FKØ vil
ha behov for å supplere sitt eget innkjøp av norsk korn og for eventuelt
videresalg ut av overskuddsområdet for norsk korn.
Den enkelte bygdemølle vil her ha som primærinteresse å få avsetning
for det kornet de tar i mot og ikke selv har bruk for. Den tollbaserte
preferansen for norsk korn er sterkt medvirkende til at denne interessen
blir ivaretatt, med mindre selve kornmottakingen, lagringen og
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transporten til kjøper skulle medføre så store kostnader at prisfordelen
til norsk korn skulle bli undergravd. Med utgangspunkt i dagens
praksis er dette lite trolig på kort sikt.
FKØs interesse er å sikre seg et supplement til sitt eget oppkjøp av
korn for at handelen med "overskuddskorn" skal få et volum som er
forretningsmessig interessant. FKØ vil også som p,artner innenfor
felleskjøp-systemet ønske å benytte denne konstellasjonen som
avsetningskanal for salg av norskprodusert korn. Dette vil føre oss
over i et annet relasjonspar: kystfelleskjøp og FKØ.
Relasjonen mellom FKØ og Bygdemøllene kan vurderes ut fra at FKØ
vil ha en betydelig kontroll med avsetningssiden - både fordi man selv
er en stor bruker av norskprodusert korn og fordi FKØ er
innfallsporten til felleskjøpsystemet og dermed representerer den
største konstellasjon av kraftfilrtilvirkere i Norge. Slik sett kan
langsiktige avtaler gi en strategisk fordel for selgere, og det faktum at
en så stor konstellasjon også er i besittelse av teknologisk kompetanse
basert på FOU kan gjøre det interessant med et utvidet samarbeid.
FKØ på sin side vil kunne havne i en avhengighetssituasjon i forhold til
Bygdemøller som kornselgere fordi de vil trenge leveranser for å innfri
sine forpliktelser i forhold til andre felleskjøp. FKØ kan heller ikke lett
redusere sin interesse for det korn bygdemøllene kan tilby. Av
alternative selgere av vesentlige kvantum vil kun Statkorn AS betraktes
som interessant, og de er i utgangspunktet opprettet for å selge korn
og kraftf6rråstoff på kommersiell basis til sluttbrukere. De havner
dermed i en konkurransesituasjon med FKØ. Import vil bare være
interessant som erstatning for norskprodusert korn dersom den
tollbaserte preferansen for norsk korn skulle bli vesentlig svekket eller
opphøre. Dette ville imidlertid like fullt ramme FKØ som alt i
utgangspunktet er en stor oppkjøper av norsk korn. Et alternativ for
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FKØ vil være å forsøke å øke egen mottakskapasitet, men dette støter
mot offentlige reguleringer.
For selgerne i Norkorn systemet er det åpenbart at deres interesse for
en spesifikk kjøper reduseres ved tilstedeværelsen av andre kjøpere.
Dette vil også være tilfellet i forholdet til FKØ. Et annet element er at
de kan øke sin egen foredling - i første rekke kraftrorproduksjon - på
basis av det kornet de har tatt i mot. I så måte reduserer de interessen
for avsetningskanal for korn, men øker selvfølgelig sin interesse for en
avsetningskanal for det ferdige kraftror. For ytterligere å øke sin
kontroll over norskprodusert korn kan man øke sin egen
mottakskapasitet, og forsøke ytterligere å samordne selgersiden. I
forholdet til FKØ kan det se ut som om det er mer sannsynlig at FKØ
blir avhengige av leveranser fra bygdemøllene enn at bygdemøllene blir
avhengig av FKØ for å avsette norskprodusert kom. Slik sett vil
strategiske vurderinger for utvikling av virksomhetene over tid tilsi at
FKØ som samarbeidspartner vanskelig kan komme i en posisjon som
tilsier at de bestemmer rammebetingelsene for sine.partnere. På den
annen side kan FKØ redusere Nordkorn-møllenes handlefrihet ved å
endre strategi: Ved å avstå fra kornhandel av typen videresalg overlates
arenaen til en aktør, noe som åpenbart reduserer handlingsrommet til
Nordkornmøllene.
Et poeng er at en del bygdemøller har en betydelig produksjon av
kraftror, og således er en konkurrent til særlig FKØ. Imidlertid vil ikke
kornmottak - eller videresalg - til FKØ redusere kostnadene i FKØs
kraftror produksjon, og avståelse fra en slik transaksjon vil heller ikke
innvirke positivt på produksjonskostnadene til en lokal mølle. Derimot
kan en tenke seg at FKØs totale kostnader kan bli redusert som følge
av at de vil komme til å håndtere større volumer. Dette vil i sin tur gi
seg utslag i billigere driftsmidler for FKØs kunder, noe som i så fall vil
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være i tråd med den nåværende landbrukspolitikk. For de lokale
produsentene av kraftror kan dette bety økt konkurranse, men alle
prissammenlikninger som er gjort på ktaftrorsiden viser at lokale
produsenter stort sett kommer gunstig ut prismessig i sitt lokale
nedslagsfelt. Det er vanskelig å se hvordan saHlarbeid på mottakssiden
eventuelt skulle endre dette. På den annen side kan det tenkes at
enkelte bygdemøller vil kunne ønske å produsere kraftror på lisens for
FKØ for å utnytte sin produksjonskapasitet bedre. Slik sett sikrer de
seg en avsetningskanal for en økt kraftrorproduksjon, mens FKØ vil
kunne frigjøre kornvolumer for salg til andre. Ulempen for FKØ må
være at dette betyr redusert produksjon på egne anlegg med mindre
man ser for seg at kraftrorvolumet totalt sett øker - eventuelt
markedsandelen til FKØ øker. Denne siste probblemstillingen illustrerer
i første rekke problemet med struktur og overkapasitet i sektoren.
Et annet moment er at de fleste av aktørene i Nordkorn-systemet har
valgt å ikke være kornhandlere, men kun påta seg å stå for
kornmottaket, og la andre være eiere av selve kornet. Dette reduserer
selvfølgelig deres interesse for avsetningskanalen , men gjør at en
tredje aktør - Statens kornforretning - vil komme på banen for å sikre
at norske bønder har mulighet til å levere korn og at kjøpeplikten
sikres.
Et forhold som sannsynligvis spiller en viss rolle når den enkelte
bygdemølle skal velge seg samarbeidspartner er følelse av komfort i
forholdet til å samarbeide med den største ikke- statlige aktør innenfor
norsk korn- og kraftrorhandel. De enkelte bygdemøller vil isolert sett
være å betrakte som små sammenliknet med FKØ, og rent psykologisk
kan det således oppstå en barriere i forholdet til et omfattende
samarbeid. Dette til tross for at det her vil være snakk om
selskapsformer som er fundert på omlag samme ide - samvirke mellom
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bønder for å oppnå stordriftsfordeler som den enkelte aldri ville være i
stand til å få på egen hånd. Det forhold at FKØ mye lettere vil kunne
komme i et avhengighetsforhold til bygdemøllene som sådan enn
omvendt ser i liten grad ut til å være reflektert i denne forbindelse.
Figur 13 illustrerer forholdet mellom aktørene.

Faktorer som øker kjøpers
kontroll:
- kontroll med markedsapparat
for sluttprodukt
- kontroll med teknologisk
uMkling {FOU)
- inngåelse av langsiktige kontrakter

Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
FKØ

Aktør:
Norkorn-møller
(Bygdemøller) ·

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

korn/råvare

- øke egen mottakskapasiÆ
- øke konsentrasjooen på
selgersiden

Figur 13. Forholdet mellom FKØ og Norkorn-møller

4.7

FKØ - Kystfelleskjøp (18/14)

Dette er en relasjon hvor det både kan inngå norskprodusert og
importert korn og råstoff, og i teorien kan vi tenke oss at transaksjonen
vil gå begge veier. Det er imidlertid overveiende sannsynlig at
hovedtyngden av transaksjoner vil være salg av norskprodusert korn
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fra FKØ til ett eller flere kystfelleskjøp, og eventuelt salg av importert
korn og råstoff fra et eller flere av kystfelleskjøpene til FKØ. Det av
kystfelleskjøpene som i·størst grad har signalisert ønske om å
viderehandle importert råvare er Felleskjøpet Rogaland-Agder
(FKRA).
Den første samhandlingsmuligheten - FKØ som selger av
norskprodusert korn til kystfelleskjøpene - vil basere seg på at de
sistnevnte vil være interessert i å få et høyest mulig innslag av
norskprodusert korn i sine kraftrorblandinger. Dette fordi norsk korn
prismessig vil være gunstigere enn tilsvarende importert korn inklusive
frakt-, mottaks-, og lagerutgifter. Det vil i overskuelig framtid kun
være to store aktører som kan levere norskprodusert korn i det
kvantum som her er aktuelt - Statkorn AS og FKØ.
I denne situasjonen vil kystfelleskjøpenes hovedinteresse være
leveranser av norskprodusert korn. I den grad det eksisterer mer enn
en leverandør vil det neppe kunne oppstå en situasjon der kjøperne ble
fullstendig avhengig av en leverandør. Sett fra motsatt side er det heller
ikke mulig å gjøre leverandørene avhengig av seg, men muligheten for
dette er økende ved økende samhandling ettersom man da
representerer et betydelig volum. Ingen av felleskjøpene er i
utgangspunktet konkurrenter på kraftrormarkedet. En rekke funksjoner
er det alt i dag inngått forpliktende samarbeid om innenfor
felleskjøpgruppen. Slik sett er et samarbeid innen kornhandelen en
utvidelse av alt eksisterende samarbeid. Kystfelleskjøpene kan gjøre
seg uavhengige av norskprodusert korn ved import, men ved dagens
system der tollsystemet er ment å gi en beskyttelse for norskprodusert
kom er dette lite attraktivt. Derimot vil eksistensen av en alternativ
selger være et element som reduserer en eventuell
avhengighetssituasjon. Figur 14 illustrerer forholdet mellom aktørene.
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Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin
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Aktør:
FKØ

Aktør:
Kystfelleskjøp

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

Importert
korn/råvare

- øke egen mottakskapasite
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 14. Forholdet mellom FKØ og Kystfelleskjøp
I den motsatte situasjonen - hvor ett kystfelleskjøp videreselger
importert korn og råstoff til kraftrorproduksjon - vil forholdet være at
FKØ vil kunne redusere sin avhengighet gjennom tilstedeværelsen av
alternative selgere av importerte produkter. Videre har FKØ en
tilleggsmulighet : De kan velge å selv stå for en betydelig del av den
nødvendige import. Kystfelleskjøpene derimot vil vanskelig komme i
en situasjon der de vil være avhengig av FKØ for å få avsetning på
importert vare. Dette fordi - hvis de velger å være egen importør - kan
nøye seg med å importere de kvanta de selv skal benytte eller som de
alt er sikret avsetning for. I den grad bare FKRA er importør, og ingen
av de andre felleskjøpene ser seg tjent med å kjøpe importert vare av
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dem vil de simpelthen importere det kvantum de selv har behov for -og
eventuelt kan selge til andre aktører. Figur 15 illustrerer forholdet.

Faktorer som øker kjøpers
kontroll:
- kontroll med markedsapparat
for sluttprodukt
- kontroll med teknologisk
utvikling (FoU)
- inngåelse-av langsiktige kontrakter

Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- o!fenHige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetn in

-

Aktør:
Kystfelleskjøp

Aktør:
FKØ

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
- egen import

Norskprodusert
korn/råvare

Faktorer som øker
selgers kontroll:
- øke egen mottakskapasite
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 15. Forholdet mellom FKØ og Kystfelleskjøp
Slik sett framstår kornhandel internt i felleskjøpgruppen som et
alternativ som gir ra utslag med hensyn til mer eller mindre strukturell
avhengighet, men som kan gi betydelige gevinster i den forstand at
gruppen totalt sett rar en bedret kontroll over råstofftilgangen. På
mange måter vil det være en utvidelse av allerede eksisterende
samarbeidsstrukturer til et nytt område. Graden av potensiell
uavhengighet vil sannsynligvis også medvirke til at partene som inngår
i transaksjonene vil være bevisste med å holde lave kostnader i
forbindelse de kostnadskrevende elementene som skal til for
gjennomføre denne type kornhandel. Det vil være et meget godt
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incitament å unngå å påføre sine samarbeidspartnere unødige
kostnader.

4.8

Norkorn-møller og kystfelleskjøp (9/17)

Det som eventuelt kan være et reelt samhandlingsmønster her er at en
eller flere bygdemøller er mottagere av korn for et kystfelleskjøp eller
selger overskudd fra eget oppkjøp og at et eller flere kystfelleskjøp
selger importert råstoff til en eller flere bygdemøller.
Få av bygdemøllene kan motta eller selge et kvantum som er
tilstrekkelig til å dekke totalbehovet hos et av kystf~lleskjøpene. I så
måte vil transaksjonen neppe gi opphav til noe avhengighetsforhold for
noen av partene. For lokale møller og mottagere vil det så lenge
tollsystemet praktiseres noenlunde likt med hva som er tilfelle i dag
være avsetningsmuligheter. For kystfelleskjøp en slik relasjon være å
betrakte som interessant, men der vil alltid være alternative selgere i
derfor i denne relasjonen være avgjørende. Figur 16 illustrerer
forholdet.
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Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
Kystfelleskjøp

Aktør:
Norkornmøller

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

Norskprodusert
korn/råvare

Faktorer som øker
selgers kontroll:
- øke egen mottakskapasitE
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 16. Forholdet mellom Norkornmøller og kystfelleskjøp
I den grad lokale møller har egen kraftrorproduksjon og trenger
supplement av importert råstoff vil det i teorien være mulig for
kystfelleskjøp å tilby en slik vare. De lokale møllenes alternativ er å
handle hos en annen importør eller forestå importen selv. Selgerne vil
sannsynligvis i første rekke være interessert i pris, samt å tilegne seg
større volumer i handelen med kraftrorråstoff Kjøpernes interesse er i
all hovedsak knyttet til å få råvare til en mest mulig konkurransedyktig
pris. Vi kan vanskelig tenke oss at andre motiver vil være
utslagsgivende i denne relasjonen. Avhengighetsforhold vil vanskelig
kunne oppstå på sikt. Den eneste situasjon som ville kunne ha
elementer av avhengighet i seg er f.eks. der et kystfelleskjøp har
importert et volum de av en eller annen grunn får problemer med å
omsette. En slik situasjonen vil bare være av midlertidig art - etter at et
eventuelt salg er en slik avhengighet eller tvangssituasjon eliminert. Et
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mer praktisk forhold knyttet til relasjonen mellom kystfelleskjøp og
Norkornmøller er at uansett hvilke vei transaksjonen foregår vil den
ene parts manglende adgang til et kystnært mottaks- og
utskipningsanlegg utelukke mange konstellasjoner. Figur 17 illustrerer
forholdet.

Faktorer som øker kjøpers
kontroll:
- kontroll med markedsapparat
for sluttprodukt
- kontroll med teknologisk
uMlding (FoU)
- inngåelse av langsiktige kontrakter

Faktorer som reduserer
selgers interesse
- alternative kjøpere
- alternative markeder
- offentlige prisreguleringer
- øke egen foredling

Pris/avsetnin

Aktør:
Norkornmøller

Aktør:
Kystfelleskjøp

kontroll
Faktorer som reduserer
kjøpers interesse:
- alternative selgere
-egen import

Importert
korn/råvare

Faktorer som øker
selgers kontroll:
- øke egen mottakskapasib
- øke konsentrasjonen på
selgersiden

Figur 17. Forholdet mellom Norkornmøller og kystfelleskjøp

4.9

Oppsummering og konklusjon

Med utgangspunkt i matrisen som ble introdusert i punkt 4.1.2. har vi
gått gjennom forskjellige relasjonspar i 2. håndsomsetning av korn. Et
viktig moment i denne forbindelse er at tiden som er gått fra
omorganiseringen av norsk kornhandel ikke gir et erfaringsgrunnlag
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som tilsier at alle de gjennomgåtte relasjoner er utprøvd. Til nå er det
kun to kornhandlere av betydning på det norske marked - Felleskjøpet
Østlandet og Statkorn AS. Imidlertid er det klart at langt flere aktører
har potensiale for å etablere seg som selvstendige kornhandlere. Dette
har vi i en viss grad tatt høyde for i den gjennomførte diskusjon.
Et moment er selve prisdannelsen på korn i annenhåndsmarkedet. Flere
av de elementene som inngår i prisdannelsen er underlagt enten
offentlig eller privat regulering. Offentlig regulering er i første rekke
relatert til at prisen på korn er bestemt gjennom jordbruksavtalen, mens
den private reguleringen består i sentrale prisforhandlinger mellom
Nordkorn-medlemmene og kornhandlerne om prisen på
mottakstjenester. En annen offentlig regulering av betydning er at det
ikke er kornhandlerne som bestemmer hvor bonden skal levere kornet,
men forvaltningsorganet Statens kornforretning. Slik sett skaper
offentlige reguleringer et markedsmessig potensiale for en rekke
mindre aktører. Den private reguleringen er av kartelliknende karakter,
og vi anser den til ikke være i strid med norsk konkurranselovgivning.
Når det gjelder de forskjellige relasjoner ser vi at Statkorn AS er den
eneste rene kornhandler. De vil ha en sikker avsetningskanal i
Stormøllen AS, ettersom kornsernorganiseringen av Statkorn-systemet
neppe tillater Stormøllen å havne i strid med konsernets strategi. Dette
er i tråd med Stortingets formuleringer om "samordning" av de statlige
interessene, men hvor det kan oppstå en situasjon hvor det er i strid
med Stortingets krav om at forholdet skal være "forretningsmessig". Et
annet kjennetegn ved Statkorn AS er at selskapet i veldig liten grad
inngår i relasjoner hvor de kommer i et avhengighetsforhold til andre
aktører. Det nærmeste et avhengighetsforhold de kan komme er ved
inngåelse av samarbeid med Norkornrnøller om håndtering av den
norske kornhøsten. Dette gjelder også der Norkornmøller eventuelt
ville velge å kjøpe og eie kornet for videresalg. Imidlertid er ikke
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Statkorn AS avhengig av denne type transaksjon for sin virksomhet i
betydningen av eget råstoffbehov. Målet til Statkorn AS
er høyest mulig profitt gjennom et størst mulig volum. Imidlertid har
Statkorn en betydelig del av sin virksomhet knyttet til
importvirksomhet, og som i 1995 var en betydelige bidragsyter til det
gode resultatet for selskapet. Dette betyr at uansett hvem som er
partner for Statkorn AS vil partneren lett bli mer avhengig av Statkorn
AS enn hva Statkorn AS kommer til å bli av partneren. Slik sett er den
omtale som Statkorn AS har gitt av seg selv som en partner som ikke
truer andres uavhengighet i minst like stor grad relevant når
betraktningen skal gjøres motsatt vei.
Den andre store kornhandleren i det norske marked er FKØ. I
utgangspunktet har de behov for et betydelig kornvolum til bruk i egen
kraftrorproduksjon. Slik sett vil avhengigheten av mottaker eller
leverandør bli betydelig, uten at kornmottaker eller leverandør vil
opparbeide en tilsvarende avhengighet av FKØ. I den grad FKØ
kjøper korn for videresalg vil avhengigheten i noen grad avta, med
mindre de har konkrete kontrakter å oppfylle. I så fall kan FKØ risikere
å måtte innfri sine kontrakter med korn de hadde hatt behov for i egen
produksjon, for så å kjøpe eller importere råstoff fra andre kilder til
priser som lett kan bli mindre gunstige.
Forholdet mellom de to store kornhandlerne vil være preget av
konkurranse med hensyn til å skaffe seg mest mulig av det norske
kornet. På importsiden vil det derimot ikke være et slikt
konkurranseforhold. Imidlertid vil FKØ lett komme i en situasjon der
de blir den avhengige part av Statkorn AS, og da særlig hvis det ikke
blir etablert en alternativ importkanal. Slik sett vil FKØ kunne unngå
eller redusere denne avhengigheten ved selv å etablere en importkanal
eller ved å medvirke til at andre gjør det.
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Kystfelleskjøpene har til felles at de har sin virksomhet i
"underskuddsområdet" for norsk korn, hvilket betyr at de må skaffe
seg råstoff til sin kraftrorproduksjon ved å kjøpe korn fra
"overskuddsområdene" og ved å importere. Hovedalternativene for å
skaffe seg norskprodusert korn er kjøp fra enten Statkorn AS eller
FKØ. Alternativer til Statkorn AS når det gjelder import vil de i stor
grad måtte etablere selv. Dette gir en samarbeidsmulighet mellom
felleskjøpene, hvor kystfelleskjøpene etablerer en importkanal og hvor
FKØ etablerer seg som kornhandler for norsk korn. Dette gir i liten
grad opphav til avhengighetsforhold, og vil således medvirke til at de
forskjellige aktivitetene utøves til lavest mulig kostnader. Dette fordi
pris - i tillegg til den strategiske gevinst ved økt egenkontroll over
råstoffiilførselen - vil være den kritiske faktoren i en slik relasjon.
En annen viktig faktor utgjøres av Nordkornmøllene - enten de
etablerer seg som kornhandlere eller ikke - ved at de har kontroll over
en betydelig del av mottaksapparatet for det norskproduserte kornet.
Hvem de selger til - eller mottar korn for - vil kunne ha betydelig
innvirkning for de andre aktørene. Et moment ser ut til at pris er
eliminert som konkurransemessig fenomen når det gjelder å utføre
selve mottakstjenesten på vegne av en kornhandler. Det ser heller ikke
ut til at pris på korn er et incitament for å vurdere samhandlingspartner.
Dette kan imidlertid endre seg når det er høstet flere erfaringer ved det
nye systemet. For møllene i Nordkorn-systemet er i så måte situasjonen
interessant. Offentlige reguleringer har gitt svært mange av dem en
posisjon som aktører de kunne hatt problemer .med å etablere på
egenhånd. Videre vil de - på grunn av preferansen for norsk korn vanskelig komme i en situasjon der det oppstår spesiell avhengighet av
en spesifikk kjøper. I tillegg vil enkelte av dem være i en posisjon hvor
de kan øke egen tilvirkning av kraftror, og dermed bli ytterligere

LV-rapport 311996

Omorganiseringen av korn og kraftlorsektoren

Side 85

mindre avhengig av avsetningskanal for det norske kornet. e vil
imidlertid bli mer avhengig av avsetning av kraftroret. De kan også øke
sin mottakskapasitet for norsk korn, og dermed sin kontroll over denne
varen. I forholdet til FKØ - og andre råstoffbrukere (f.eks.
kystfelleskjøpene) kan det etableres relasjoner hvor kjøperne blir mer
avhengige av selgerne enn selgerne blir av kjøperne. Dette betyr at
hverken FKØ eller andre råstoffbrukere kan redusere handlefriheten til
de lokale møllene. Unntaket er FKØ som gjennom endret strategi kan
redusere handlefriheten til Nordkornmøllene - ved å avstå fra
kornhandel for videresalg overlates arenaen til Statkorn AS og
medfører at handlingsrommet for selger blir redusert ved at det kun
gjenstår en avsetningskanal av betydning.
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Oppsummering og konklusjon

Omorganiseringen av korn og kraftroromsetningen i Norge ble utløst
av konklusjonene fra GATTs Uruguayrunde i desember 1993.
Hovedelementene i omorganiseringen er at bestemmelsene om et
kornmonopol fra kornloven i 1928 ble awiklet, og at det ble etablert
tollsatser for korn og kraftrorråstoff til erstatning fra det generelle
forbudet mot å handle med denne type produkter for andre enn Statens
kornforretning. Staten garanterer fortsatt bøndene avsetning for kornet
(kjøpeplikt), og prisen til bonde fastsettes i jordbruksavtalen.

5.1

Tilknytningsform

Et vesentlig tema i omorganiseringsprosessen var hvordan Statens
engasjement i sektoren skulle håndteres. I utgangspunktet hadde staten
en aktør - Statens kornforretning/Statkorn - som både utførte
forvaltningsmessige og forretningsmessige oppgaver. Sett i forhold til
andre statlige etater som både hadde forretningsmessig virksomhet og
forvaltningsmessige oppgaver som har gjennomgått endringer i
tilknytningsformen til Staten kunne vi forventet betydelig diskusjon om
dette. Både i Televerket, i postverket og innenfor elektrisitet og
kraftforsynings sektoren har det vært betydelig uro i forbindelse med
denne type gjennomgang. Dette skjedde imidlertid ikke. Sannsynligvis
fordi de ansatte i Statens kornforretning alt i utgangspunktet ikke var å
betrakte som statstjenestemenn. Debatten om tilknytningsform kan
tilbakeføres til 1980-tallet, og gjennomgsmelodien i denne debatten er
å skille statlig forretningsdrift fra offentlig forvaltning - eller butikk fra
politikk om en vil. Debatten her har gått i hvorvidt selskapet skal
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privatiseres, delprivatiseres, være et statlig aksjeselskap eller et
statsforetak.
For kornsektoren velger myndighetene å skille ut forretningsdriften fra
forvaltningsbiten gjennom å opprette et heleid statlig morselskap
(Statkorn-holding AS) for å lage et konsern for statlige interesser i
kornhandelen. Morselskapet oppretter et heleid datterselskap for
kornhandel (Statkorn AS), et heleid datterselskap innenfor
kraftf6rproduksjon og omsetning (Stormøllen AS) og et 60 prosent
eiet selskap for matmelsektoren (Norgesmøllene). Videre engasjerer
konsernet seg innenfor fiskef6r gjennom minoritetsinteresser. I
debatten om tilknytningsformer gjorde man spørsmålet om hel- eller
deleierskap til et hensiktsmessighetsspørsmål. Det ble imidlertid
understreket at flere interessenter - og gjerne også børsnotering innvirker positivt på selskapenes resultater. Hensikten med statlig
forretningsdrift er å sikre best mulig avkastning på innsatte offentlige
midler gjennom en høyest mulig profitt. Derfor virker det ikke
innlysende at Statkorn holding skal være 100 prosent statlig. Det er
heller ikke framført argumenter som tilsier hvorfor de 10 prosent av
aksjene i Stormøllen AS som var i privat eie måtte kjøpes opp av
Statkorn holding. Doseringen av Statlig eierskap i Statkorn AS er
sannsynligvis også i overkant av hva hensiktsmessighetshensyn tilsier er
nødvendig. Derimot ser det ut til at det i matmel og fiskef6rsektoren er
vurdert som mer hensiktsmessig med hensyn til innslag av andre eiere både som majoritets- og minoritets - interessenter. Det er vanskelig å
se konsistensen i den statlige opptreden her, og det forutsettes at det
fra statlig hold fortløpende foretas vurderinger i forhold til doseringen
av statlig eierskap i de her nevnte bedriftene.
Det har vært framført synspunkter i retning av at statlig eierskap har en
viss betydning av beredskaps- og forsynsingsmessige grunner. I fall
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dette er en reell begrunnelse for doseringen av statlig eierskap må vi
påpeke at man i så fall har lagt forvaltningsmessige oppgaver inn i
statsaksjeselskapene hvilket var forutsetningen ikke skulle skje. I så fall
burde man valgt en tettere tilknytningsform. Det er også tvilsomt om
en slik begrunnelse kan dekke inn våre forpliktelser i forhold til WTO.

5.2

Førstehåndsomsetningen av korn

Når det gjelder 1. håndsomsetningen av korn har myndighetene valgt å
forsøke å konservere mest mulig av de strukturer som omkranser dette
området. I så måte vil spørsmål knyttet til politiske rammebetingelser
være helt avgjørende for aktørene. Gjennom den statlige kjøpeplikten
kan ikke bøndene komme i en avhengighet til en eller flere
kornkjøpere. Bøndene som enkeltindivider har imidlertid liten
innflytelse på rammebetingelser og andre forhold knyttet til
kornhandel. Deres maktpotensiale ligger i kollektiv opptreden, noe
som dagens ordning med importvern og kjøpeplikt ikke gir
incitamenter i forhold til.
Kornkjøpernes mulighet til å trygge sine interesser er knyttet til
kontroll over mottaksanlegg. Pris er ikke en variabel faktor i
bestrebelsene på å kjøpe korn, ettersom disse bestemmes gjennom
jordbruksavtalen. Kundeforholdet - bonde og kornkjøper - er
usynliggjort gjennom at oppgjør til den enkelte bonde finner sted
gjennom forvaltningsorganet Statens kornforretning. Dette tilsier at det
ikke er lagt opp til at partene i denne forretningsrelasjonen skal
anstrenge seg noe særskilt overfor hverandre. Snarere tvert om Statens kornforretning har påpekt at det ikke må forekomme service
eller ytelser ut over hva som er nødvendig for å motta kornet fra
bonden.
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Når det gjelder situasjonen til de to største aktørene - Statkorn AS og
FKØ - er det åpenbart at Statkorn AS vanskelig kan komme i en
avhengighetssituasjon av de norske kornprodusentene. For FKØ er
situasjonen en annen ettersom foretaket trenger norskprodusert korn til
egen produksjon av kraftror. For lokale aktører vil situasjonen være at
de i stor grad vil være avhengig av kornbøndene i sitt område for å
videreføre virksomheten.
Noe vi har understreket er at kornprodusentene på individuell basis i
svært liten grad kan sies å være i en situasjon hvor makt kan utøves.
Det er ikke før man er i en situasjon hvor det er mulig å handle
kollektivt at kornbøndene erverver seg en potensiell maktmulighet. I
denne sammenheng vil arena for kollektiv samhandling være et sentralt
punkt. Ettersom pris er en faktor som bestemmes i jordbruksoppgjøret
vil de to faglagene - Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag - være viktige arenaer. I forholdet til kornkjøperne kan
det være behov for dialog i forhold til rammebetingelser og andre
omstendigheter rundt kundeforholdet. Dette kan muligens ivaretas
gjennom de samvirkeorganisasjoner som er involvert i kornhandel enten FKØ eller møller i Nordkorn-systemet. Alternativet er en egen
interesseorganisasjon. Denne ville sannsynligvis måtte søke å påvirke
faglagene med hensyn til pris, ettersom det er tvilsomt om
myndighetene hadde akseptert en ny organisasjon ved
forhandlingsbordet i jordbruksoppgjørene.
Et vesentlig moment i vurderingene knyttet til 1. håndsomsetningen av
korn er at kjøpeplikten opprettholdes. Skulle den undergraves eller
fjernes vil det oppstå en situasjon der kornprodusentene kom i et
direkte avhengighetsforhold til kornkjøper. Den teoretisk sett riktige
respons i en slik situasjon er å etablere et kornsamvirke -en felles
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salgsorganisasjon for kornprodusentene. Hvis det ikke kan etableres en
samvirkeorganisasjon kan avsetningen sikres ved at det inngås en
koalisjon mellom råstoffbrukerne og kornprodusentene. Det er
åpenbart at felleskjøpene som store brukere av kraftrorråstoff må bidra
i betydelig grad for å sikre at avsetningskanalen blir reell. De mer
lokale aktørene - bygdemøllene i Norkorn systemet - må sannsynligvis
også knyttes tett til en slik koalisjon. På den annen side vil det være en
strukturell motsetning knyttet til pris. Løsningen her er igjen knyttet til
en arbeidsdeling i forhold til forskjellige arenaer: faglagene er de
naturlige arenaer å aggregere krav knyttet til pris for å fremme dem i
jordbruksforhandlingene.

5.3

Andrehåndsomsetningen av korn

I prisdannelsen på korn i 2. håndsmarkedet inngår både elementer av
privat og offentlig regulering. Jordbruksavtalen fastsetter pris til bonde
og sentrale prisforhandlinger fastsetter vederlag til kornmottagere fra
kornhandlere. Dette siste må betraktes som en kartelliknende tilstand,
men vi forutsetter at det ikke er i strid med den gjeldende
konkurranselov.
Det er to vesentlige aktører i det norske kornmarked i betydning av
kornhandlere - Statkorn AS og Felleskjøpet Østlandet. Den tid som er
gått siden omorganiseringen gjør at vi ikke har erfaringsgrunnlag til å
trekke vidtrekkende konklusjoner. Det er heller ikke sannsynlig at alle
aktører har presentert seg ennå. Vi behandlet derfor alle typer av
aktører utfra det potensialet de har for å drive aktiv kornhandel i egen
regi.
Det er åpenbart at den aktør som i minst grad ser ut til å kunne vikle
seg inn i et avhengighetsforhold til andre aktører er Statkom AS. Deres
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påstand om at de er den samarbeidspartner som bør velges av mindre
aktører for å sikre uavhengighet gjelder i ennå større grad motsatt vei.
Ingen av de mindre aktører kan gjøre Statkorn AS mer avhengig av seg
enn av det de blir av Statkorn AS .
For den andre store aktøren - FKØ - stiller det seg noe annerledes. De
er - gitt dagens tollpreferanser - avhengig av norskprodusert korn til
sin egen kraftrorindustri, og vil således i større grad bli avhengig av
sine samarbeidspartnere når det gjelder mottak og kjøp av
norskprodusert korn. I forhold til import kan det tenkes et samarbeid
mellom de to store kornhandlerne, men samtidig vil dette sette FKØ i
et større avhengighetsforhold til Statkorn AS enn omvendt. I så fall
kan FKØ få etablert en alternativ importkanal - enten i egen regi eller
medvirke til at andre oppretter en slik kanal. Samarbeid med ett eller
flere kystfelleskjøp framstår her som en mulighet - hvor FKØ selger
norsk korn og kystfelleskjøpene tilrettelegger en importkanal. Dette vil
i liten grad medføre avhengighetsrelasjoner, og i så fall burde det
medføre høy kostnadsbevissthet ved gjennomføringen av de ulike
transaksjon er.
Nordkornmøllene - eller bygdemøllene - vil utgjøre en viktig faktor
enten de etablere seg i kornhandel eller ikke. Dette fordi de er i
besittelse av betydelig kapasitet for mottak av korn, og offentlige
reguleringer er innrettet for å konservere mottaksstrukturen. Disse vil
heller ikke lett komme i et avhengighetsforhold til en spesifikk
kornkjøper ettersom tollnivået gir den nødvendige prisfordel for norsk
korn og dermed sikrer avsetningen for det. I forholdet til FKØ - og
andre råstoff brukere (f.eks. kystfelleskjøpene) kan det etableres
relasjoner hvor kjøperne blir mer avhengige av selgerne enn selgerne
blir av kjøperne. Dette betyr at hverken FKØ eller andre råstoffbrukere
kan redusere handlefriheten til de lokale møllene. Unntaket er FKØ
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som gjennom endret strategi kan redusere handlefriheten til
Nordkornmøllene - ved å avstå.fra kornhande/for videresalg overlates
arenaen til Statkorn AS og medfører at handlingsrommet for selger
blir redusert ved at det kun gjenstår en avsetningskanal av betydning.

5.4

Konklusjon

Den nåværende organisering av de statlige eierinteresser varierer
mellom 100 prosent statlig eierskap innen kornhandel og i
kraftrorbransjen. I matmelsektoren har staten valgt å kanalisere sitt
engasjement som majoritets interessent (60 % ) i en nyopprettet
konstelasjon, mens man innen fiskefilr har valgt rollen som
minoritetsinteressent. Det er vanskelig å se en klar konsistens i
doseringen av eierskap.
1. håndsomsetningen av korn er preget av et solid innslag av offentlige
reguleringer. Dette gir stor stabilitet for primærprodusenten, hvilket må
sies å være i tråd med politikernes intensjoner. Dette vil også kunne
oppnås med noe mindre reguleringer, hvilket kunne medvirket til større
fleksibilitet i kornhåndteringen. Enkelte av reguleringen knyttet til 1.
håndsomsetningen innvirker også på 2. håndsmarkedet, uten at dette
var intensjonen i utgangspunktet.
Det er i dag vanskelig å vurdere forholdene i 2. håndsmarkedet. Antall
aktører er svært begrenset, men vi må forvente at flere enn Felleskjøpet
Østlandet, Statkorn AS og Trondheim kornsilo vil la seg registrere som
kornhandler i framtiden. Dette gjør flere av de relasjonsparene vi har
drøftet i denne rapporten aktuelle. Imidlertid kan en rigid holdning fra
myndigheter og enkelt aktører presse fram en situasjon der 2.
håndsmarkedet igjen domineres av en aktør.
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I tilfelle av at kjøpeplikten på norskprodusert korn faller bort eller på
annen måte svekkes kan kornprodusentene få sikret tilgang på en
avsetningskanal gjennom et strukturert samarbeid med råstoffbrukerne.
Kraftrorindustrien sikrer kornbøndene en avsetningskanal, mens
kornbøndene sikrer industrien tilgang på norskprodusert korn. I en slik
situasjon forutsettes det at spørsmål om pris på korn fra bonde til
industri avklares av partene i jordbruksforhandlingene.
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