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VIRKSOMHETSBESKRIVELSE FOR TINE SA

0. Forord
Formålet med denne systemvirksomhetsbeskrivelsen av 
TINE SAs virksomhet er å gi en oversikt over helheten 
og sammenhengen i vårt styringssystem. Med dette 
menes kjennskap til hvordan TINE SA er organisert, 
hvilken strategi og prinsipper som ligger til grunn for å 
nå TINEs mål, hvilke krav som stilles til TINEs 
virksomhet og hvordan TINE løser dette ved bruk av 
ulike styringsverktøy. Temaene blir ikke utdypet i 
denne beskrivelsen. Her henvises det til underliggende 
dokumentasjon.  Beskrivelsen er egnet som 
informasjonsmateriell for nyansatte i TINE, ulike 
kundegrupper, samarbeidspartnere og myndigheter.   

1. Innledning
Systemet for virksomhetsstyring i TINE bygger på krav i 
de internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 22000. 
I tillegg ivaretas kravene i BRC og ISO 17025 for de 
anlegg som er sertifisert etter disse. Styringssystemet 
skal  sikre at TINE etterlever lover og forskrifter, at 
spesifikke kundekrav, ulike merkekrav og interne TINE 
krav overholdes.

TINE skal befinne seg i en kontinuerlig 
forbedringsprosess ut fra de krav, forventninger og 
tilbakemeldinger kundene gir.  Kundene er i denne 
sammenheng kunde/forbruker, ansatte, eiere 
(melkeleverandører) og andre interessenter.

 

2. Eiernes organisering
Melkeprodusenter som er medlemmer og leverer melk 
til TINE, er TINEs eiere. I et samvirke får eierne sin del 
av resultatet gjennom den betalingen de får for 
råmelken de leverer. Hvert medlem har en andel 
pålydende kr 500. Gårdsbruk som slutter å levere melk 
får utbetalt andelsinnskuddet; andel av 
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samvirkeformuen utbetales ikke.
Grunnplanet i eierorganisasjonen er produsentlagene 
innenfor 4 eierområder. Produsentlagene velger 
utsendinger til årsmøtet, som er det høyeste organet i 
eierorganisasjonen.  

For mer informasjon vises til vedtekter for TINE SA.

3. TINEs mål, visjon, forretningsidé, atferdsverdier og 
strategiske retning

3.1 TINEs overordnede mål

TINEs mål er:

Gi eierne en best mulig melkepris og en virksomhet med kraft til å gjøre det også  

i framtiden

TINE skal være en attraktiv arbeidsgiver ved å:

- Gi ansatte både faglige og personlige utviklingsmuligheter

- Ansatte skal oppleve at de behandles respektfullt og rettferdig

Gi våre kunder og forbrukere verdi for pengene

Gi samfunnet en bedrift som skaper bærekraftig næringsmiddelproduksjon

3.2 TINEs  Visjon
TINEs visjon er:
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"Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha"  

Visjonen er et aktivt verktøy for ansatte og eiere, og visjonen danner grunnlaget for 
utforming av både forretningsidé og atferdsverdier.

3.3 TINEs forretningsidé

TINE skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked.

TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som 

forbrukerne foretrekker, og er landets ledende leverandør av næringsmidler.

TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke.

3.4 TINEs atferdsverdier

Våre atferdsverdier er tuftet på samvirkeprinsippene, visjonen og forretningsidéen. 

Vi i TINE:

Bygger tillit 

Skaper muligheter

Tar helhetsansvar 

Oppnår resultater 

 
Atferdsverdiene er styrende i forhold til kollegaer, naturen og samarbeidspartnere. Verdiene 
og bevisstheten om etiske retningslinjer skal være en ryggmargsrefleks:

Vil beslutningen/handlingen styrke TINEs omdømme når den blir kjent?1.
Vil beslutningen/handlingen styrke det langsiktige kundeforhold/-relasjon?2.

4. Forretningsorganisasjon
TINE SA er navnet på morselskapet i TINE Gruppa. TINE Gruppa består av morselskapet 
TINE SA og heleide og deleide datterselskap.  
Forretningsorganisasjonen er bygd opp rundt følgende enheter:

Konsernledelsen:
Konsernledelsen er konsernsjefens ledergruppe.

Konsernledelsen har som oppgave å sørge for at virksomheten ledes og utvikles slik at 
en oppnår en hensiktsmessig ressursbruk, arbeidsdeling og samhandling i konsernet. De 
ivaretar helhetsledelsen i konsernet,  samt bidrar til et godt samarbeide med kunder og 
eiere. 

Konsernledelsens ansvarsområder fremgår av organisasjonskartet under.
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TINEs meierivirksomhet - TINE Drift
TINEs meierivirksomhet består av funksjonsområdene beskrevet i organisasjonskartet 
under og ledes av Konserndirektør Per Ivar Berg. Hovedoppgaven er råvareforsyning, 
produksjon av meieriprodukter fordelt på funksjonsområdene TINE Råvarehåndtering, 
TINE Faste produkter, TINE Spesial produkter, TINE Flytende produkter. TINE Forbedring 
som har fagansvaret for forbedringsarbeidet i TINE ligger også i TINE Produksjon.  Totalt 
har TINE 31 meierianlegg og 2 sentrallagrer.

For TINE Logistikk er Distribusjon og Lager samlokalisert med de fleste anleggene som 
inngår i TINE Flytende produkter. I tillegg har de 3 distribusjonsterminaler. 

Det operative ansvaret i TINE Drift er underlagt de fire funksjonsområdenes 
ledergrupper. I tillegg inngår TINE Innkjøp i TINE Drift.

Nedenfor organisasjonskart forTINE Produksjon: 
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5. TINEs policyer for sentrale styringsområder

TINEs policy for etterlevelse og kontinuerlig forbedring.

Vi følger myndighetskrav, oppfyller kontraktsfestede kundekrav og interne krav.

Vi arbeider med kontinuerlig forbedring av våre produkter, prosesser og systemer 

som en integrert del av daglig drift.

Vi lærer av våre feil, deler erfaringer, forbedrer resultater og etablerer beste praksis i 

hele verdikjeden.

TINEs policy for kvalitet og trygg mat

Vi produserer innovative merkevarer som er foretrukket av forbrukere og kunder og 

leverer disse som avtalt.

Våre beslutninger om trygg mat baseres på fagkompetanse og vitenskapelige fakta.

Vi sikrer at våre produkter er trygge å spise, og kommuniserer om trygg mat internt 

og eksternt.

TINEs policy for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

Vi mener at alle ulykker kan forebygges. Derfor er vårt mål null skader.

Vi er ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og påpeker farlige forhold så snart vi 

ser dem.
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Vårt arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved trivsel, tillit og engasjement.

TINEs policy for samfunnsansvar for ytre miljø

Vår verdiskapning skal skje i et samspill mellom virksomhetens sosiale-, 

miljømessige- og økonomiske ansvar.

Vi utnytter ressursene på en bærekraftig og optimal måte.

Vi bidrar til riktig ernæring og bedre helse

Vi styrer de aktivitetene som påvirker det ytre miljøet, og arbeider kontinuerlig med 

å redusere våre utslipp til omgivelsene.

Signerte policyer Finn-referanse: 2016-002709

6. Melkeprodusentene
Melkeprodusentene er den største gruppen av råvareleverandører til TINE og er samtidig 
eiere av bedriften. Etter vedtekten plikter meierisamvirke å ta imot all melk fra 
produsentene. Dette innebærer at alle melkeprodusentene er godkjente leverandører av 
ku-og geitmelk under forutsetning av de oppfyller kriteriene i :

"Leveringsrett og leveringsplikt"

" TINEs regelverk for bedømmelse og betaling av leverandørmelk etter kvalitet"

Med grunnlag i melkekvaliteten blir leverandøren til enhver tid vurdert.

7. Systembeskrivelse

7.1 Generelt

Styringssystemet skal sikre sammenhengen mellom ulike styringsverktøy i TINE slik at 
virksomhetens visjoner og mål, offentlige lover/forskrifter og kundekrav etterleves, og 
følges opp på en effektiv måte. 

Styringssystemet skal dekke blant annet følgende krav :

Kvalitetsstandardene ISO 9001, ISO 22000 og i tillegg BRC, FSSC 22000 og ISO 

17025 for de anlegg som er sertifisert etter disse standarder

Forskrift om internkontrollsystem for å oppfylle næringsmiddellovgivningen ( 

IK-mat ).

Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  ( 

IK-HMS )

Merkekrav (eks på merkrav som TINE har er Nyt Norge)

Kundekrav og interne krav.

Styringssystemet omfatter hele virksomhetens funksjonsområde fra rådgiving, forskning, 
produktutvikling, produksjon, distribusjon, salg og markedsføring til administrative 
oppgaver og ledelse. TINE forplikter seg til å revidere sine systemer og ha fokus på 
kontinuerlig forbedring.

7.2 Prosessbasert styringssystem

I utformingen av styringssystemet for virksomheten  har TINE en prosessbasert 
tilnærming.  Vi ser at vår organisasjon består av mange delprosesser som påvirker 
hverandre.  Dette samspillet er det viktig å ha oversikt over for å utforme en effektiv 
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organisasjon som på best mulig måte ivaretar kundens krav.

TINE sitt prosesskart er:

L1

Utarbeide mål 
og strategier

L2

Planlegge produksjon 
og distribusjon

L3

Lede og styre

L4

Måle og evaluere

K1

Kjøpe, fordele 
og omsette 

melkeråstoff til 
aktører

Kunde/
forbruker

K3

Forske og 
utvikle

K4

Produsere 
varer

K6

Distribuere 
varer

K5

Selge varer og 
tjenester

K2

Utvikle 
markedsmuligheter Fornøyd

Kunde/
forbruker

Vare klar
for salg

Salgsinfo

Idé

Kundebehov

Total salgsprognose

Nytt
produkt

Levert
vare

Forbrukerbehov

L5

Lage budsjetter

Oppdatert: 14.02.2011 utgave 3

S1

Drifte        
IKT-

system
S2

Utvikle 
personalressurser

S3

Kommunisere 
internt og 
eksternt

S4

Kjøpe inn 
varer og 
tjenester

S5

Yte 
administrativ 

støtte

S6

Vedlikehold 
og teknisk 

drift
S7

Rådgivning til 
produsentene

S8

HMS, 
kontroll og 
overvåking

S9

Følge opp 
økonomi og 
regnskap

Ledelsesprosesser

Kjerneprosesser (Verdikjeden)

Støtteprosesser

Hvordan prosessene over gjensidig påvirker hverandre fremgår av prosessbeskrivelsene i 
TINE Styring. 

7.3 Dokumenterte prosedyrer 

Standardene ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025 og BRC sine absolutte krav til 
dokumentasjon er  beskrevet i prosedyrer som er felles for TINE, det er dokumenterte 
prosedyrer på følgende områder:

Avviksbehandling, analyse og forbedring 

Dokumentstyring og registrering 

Intern systemrevisjon 

Beredskap 

Styrende dokumentasjon i TINE er lagt inn i egen database som er TINE 
Styringsdokumenter 

8. Personalpolitikk i TINE 
Personalpolitikken skal underbygge TINEs overordnede mål og strategier. Den tar 
utgangspunkt i den menneskelige verdikjeden og kjernekompetanseområdene i TINE. For 
å gjøre personalpolitikken konkret i forhold til roller og ansvar har TINE to dokumenter 
som skal bidra til å klargjøre dette: 
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Personalhåndbok
Hensikten med personalhåndboken er å gi alle medarbeidere kortfattet informasjon og 
svar på de spørsmål som vanligvis melder seg mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Håndboken er oppdatert i forhold til forskrifter, lover og avtaleverk og er tilgjengelig for 
alle.

Lederhåndbok
For å gjøre ledere i TINE bedre i stand til å utøve sitt lederskap er det utarbeidet en 
Lederhåndbok. Håndboken bygger på HR-strategien og personalpolitikken og skal være 
en hjelp og støtte til å gjennomføre personalpolitikken i praksis. Lederhåndboken er en 
”verktøykasse” som beskriver hvordan ting skal gjøres og hvilke verktøy som skal 
brukes.

9. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS i TINE Gruppa - prinsipper og organisering

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt 
arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE Gruppa skal 
oppnå sine mål om innovasjon, effektiv produksjon og 
riktig kvalitet i alle ledd.  Arbeidet skal tilrettelegges 
slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske 
eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller 
syk som følge av arbeidet. Vår visjon er at skader som 
fører til fravær skal reduseres til null.

TINE Gruppas HMS-Plakat:
HMS tankesett Vi tenker helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør.

Etikk og verdier Vi etterlever våre etiske retningslinjer og verdier, og 
HMS er en verdi i seg selv

Varsling Vi har trygghet til å si fra hvis vi ser, eller hører om, 
noe ureglementert.

Ulykker Vi tror at alle ulykker kan forebygges, og vårt mål er 
0 skader.

Nærvær/Sykefravær Vi er opptatt av våre medarbeideres helse, og 
arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet.

Ansvar Alle medarbeidere har ansvar for sin egen og andre 
medarbeideres sikkerhet.

Organisering av HMS arbeidet i TINE Gruppa
Konsernsjef er øverste ansvarlig for HMS arbeidet i TINE 
SA. Konsernledelsen (KL) er sammen med Konsernsjef 
ansvarlig for å sette overordnede mål og prioritere, 
samt følge opp dette arbeidet.

HMS sjef koordinerer HMS-arbeidet på konsernnivå, og 
rapporterer til HR Direktør. 

Konsernhovedverneombudets (KHVO) oppgaver er 
regulert i Arbeidsmiljøloven (AML), Forskrift om verne- 
og helsepersonale, og i Avtale om Hovedverneombud i 
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Tine SA. Denne velges av Konsernutvalget (KU) For mer 
utfyllende beskrivelse av Konsern- 
hovedverneombudets arbeidsform og møteplasser, se 
«Avtale om Hovedverneombud i TINE SA».  

Konsern Arbeidsmiljøutvalg (KAMU), er etablert i 
henhold til AML sine bestemmelser, og Avtale om 
Tillitsvalgtorganisering i TINE Gruppa. KAMU er et 
partssammensatt utvalg med 5 representanter fra de 
ansatte og 5 fra ledelsen. Utvalget har fast sekretær. 
Leder av KAMU velges av ledelsen og de ansatte hvert 
annet år. KAMU består av følgende representanter:

Fra ledelsen: Fra ansatte: 
Konsernsjef Hovedverneombud
Konserndirektør Produksjon Vara Hovedverneombud
Konserndirektør Logistikk Hovedtillitsvalgt
HMS sjef Omstillingstillitsvalgt

HR Direktør Tillitsvalgt valgt på fritt 
grunnlag

10  Miljø- og samfunnsrapportering

TINEs overordnede miljømål 

TINEs overordnede miljømål er at meierindustrien skal fremstå som en lønnsom og 
miljøvennlig næring med rene produkter, rent miljø og miljøvennlig teknologi som 
karakteristiske trekk.

På bakgrunn av TINEs overordnede miljømål blir det hvert år utarbeidet felles miljømål. 
Miljømål rapporteres regelmessig til Konsernledelsen og i årsmeldingen.

I tillegg må hvert anlegg årlig rapportere inn utfyllende opplysninger  om produksjons- 
og miljøparametere.  Dette gjøres gjennom "Grønt Regnskap".

Måltall og tall fra Grønt Regnskap er utgangspunkt for TINEs beretning om miljø i 
Årsmeldingen.

Internkontrollsystem 

I TINE er internkontrollsystemet for HMS en integrert del av styringssystemet.

Med internkontroll forstås systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter 
blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med fastsatte krav, i eller i 
medhold av miljø- og sikkerhetslovgivningen.

11. Beredskap
Beredskapsarbeid i TINE har som formål å forebygge konsekvenser av hendelser og 
ivareta krisesituasjoner på en effektiv, helhetlig og profesjonell måte. Det er utarbeidet 
en instruks  skal sikre at beredskapssaker håndteres likt og varsles på riktig måte. 

En beredskapssak i TINE defineres som en uønsket hendelse som kan:
sette menneskers liv og helse i fare

true økonomiske og andre forvaltede verdier/ressurser

ødelegge TINEs mulighet og evne til å gjennomføre en normal drift eller på andre 

måter true TINEs omdømme
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Det er viktig å gjøre en riktig bedømming av hva som er beredskapssaker. Noen ganger 
er det en selvfølge at en sak skal håndteres som en beredskapssak, andre ganger er det 
nødvendig med en nærmere avklaring om det er en beredskapssak eller ikke. 

Det er alltid leder for beredskapsgruppe, eller dennes stedfortreder som avgjør 
om en hendelse er en beredskapssak eller ikke.

Referanse til lovverk og standarder
Endret siden forrige utgave
Angi hva som er endret og hvorfor

Oppdatert org.kart Konsernledelsen, fjernet punkt 3.5 og 3.6 vedr Konsernstratgegi og strategisk retning 
2020, 
endret hele punkt 5  

Distribueres til (epost)
TINE.kvalitet
TINE.Forbedrings-og kvalitetsledere.Flytende Produkter
TINE.Forbedrings-og Kvalitetsledere.Faste Produkter
TINE.Forbedrings-og kvalitetsledere.Spesial


