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Viktige forutsetninger for styrket 
kompetansebygging i TINE   

– Klare mål og ambisjoner 

– Tilstrekkelig med ressurser 

– Effektiv organisering. Ny organisering 01.07.12   

– Faglige kjerneområder 

– Medarbeidere som er motivert                                                        
for faglig utvikling 
 

Utviklingstrekk 

– Mindre fellesfinansiert rådgiving 

– Mer betalingsbasert rådgiving 
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Salg av fôringsrådgiving 



Ambisjon 
 Vi er den foretrukne 

rådgivingsaktør i norsk 
mjølkeproduksjon 

Vi har et klart mål om å være 
med å utvikle norsk 
mjølkeproduksjon 



Fremtidig rådgiving 

• Høyere grad av spesialisering 

• Arbeide i tverrfaglige team 

• Erfaringer fra store bruk: Det som i utgangspunktet ser ut til å 

være et problem er ikke hovedproblemet !! 

• Mer ”hands on” ute i besetningene 

• Samspillet mellom biologi og teknologi, AMS 

 

• Tett oppfølging med kontinuerlig evaluering 

av effektivitet og økonomisk resultat 



Behov 
• Klarere definert fag- og opplæringsansvar 

• Ansvarsfordeling. Faglig oppdatering og vedlikehold 
 

• Dynamiske, raske og effektive beslutningslinjer 

• Tverrfaglig rådgiving 

• Husdyrproduksjon i rask endring  
 

• Skape og synliggjøre status som rådgiver 

• Faglig tillitt 

• Faglig tilhørighet  

• Medansvar for den faglige utviklingen 
 

• Skape tillitt hos produsenten 
• Faglig dyktighet 

• Oppfølging  

 

 

Styrket kompetanseflyt i TINE  



Seksjon Dyrehelse  
og Dyrevelferd 

Team  TINE  
Veterinærer 

Rådgivende veterinærer 

Melkemaskinkontroll 
og VADIA 

Fagrådgiver fôring 

Klauvskjærere 

Seksjon Melkekvalitet  
og teknikk 

Fagrådgivere Helse 

Bygningsrådgivere 

Nøkkelrådgivere 

Seksjon Fôring  
Og økologi  

Seksjon Økonomi,  
veivalg, HK, NR  

Seksjon TINE  
Mastittlaboratoriet  

Melkekvalitet Geit 

Melkekvalitet Ku 

Melkingsutstyr og hygiene 

Ventilasjon 

Økonomi/veivalg 

TT NR 

HK-gruppe 

TTF Ku 

Fagrådgiver 
Økonomi 

Fagrådgiver 
Melkekvalitet 

Kompetanseflytkart TRM Fagavdelinga 

Fagrådgiver 
Ventilasjon 

Fagrådgiver 
Husdyrkontroll 

TTF Geit 

Økologi 



Hva er kompetanse? 

– Å være kompetent vil si å ha kunnskaper, 
ferdigheter, evner og holdninger som passer til 
oppgaver og krav  

– Kunnskap vil si å ha innsikt i eller å vite om. 
Kunnskapen kan være faglig, personlig eller sosial 

– Ferdigheter er kunnskap som er tatt i bruk, dvs. å 
kunne gjøre noe 

– Evner er personlige egenskaper og talent 



• Nøkkelrådgiving 

• Melkekvalitet 

• Fôring  

• Økonomi 

• Teknikk melk 

• Teknikk bygg 

• Helse 

• Dyrevelferd 

• Husdyrkontroll 

•  Avl 

TRM sine faglige kjerneområder 

Kompetansekrav ? 



• Alle fagområder har et definert og beskrevet 
kompetansekrav 
• Formalkompetanse (teoretisk) 
• Rådgivingsverktøy 
• Rådgivingsmetodikk og handlingskompetanse 
• (Salgskompetanse, fra 2014) 

 
• Modulbasert opplæring 

 
• Testing og godkjenning 

• Sertifisering 



Område Mål og kompetansekrav 

Fôrmiddelvurdering Rådgiveren skal ha grunnleggende og anvendt forståelse for: 1) metoder 

for kjemisk fraksjonering av fôr og analytiske metoder for bestemmelse av 

stoffskifteprodukter, 2) hvilke næringssubstrater som absorberes fra 

fordøyelseskanalen og hvordan de kvantitativt bestemmes av 

fôrrasjonens sammensetting, 3) regulering og fastsetting av fôropptak, 4) 

fôrmiddelvurdering og fastsettelse av næringsverdi av fôr til drøvtyggere, 

5) Næringsbehovet hos kalv, kvige, okse og mjølkeku, 6) metoder for 

fôroptimalisering og 7) metoder for fôrplanlegging. 

Eksempel kompetansekrav. Fôring  



TINE Kompetanse. Beslutning og støtteverktøy fra 2013 





Faglige informasjonskanaler 

Fagdatabasen 

For rådgiverne til å finne 
presentasjoner, artikler, 
brukerveiledninger, 
statistikk, etc  







Erfaringsutveksling og kollegalæring i hverdagen 

– Etablering av geografiske fagteam 

– Etablering av kundeteam 

– Praksisfelleskap 

– Samreising som trening 



Samarbeid med undervisningsinstitusjonene 

– Undervisning 

– Veiledning 

– Innspill til studieplaner 

 

– Personer i TINE ansatt i deltidsstillinger 
• UMB 

• NVH 

• HINT 

• HiHm 



Tett på forskningen og faglig utvikling 

– Innspill til forskningsprosjekter 
• Medfinansiering   

– Deltagelse med personer i forskningsprosjekter 
• Eget personale med forskerkompetanse 
• Nærings-PhD 

 
– Utviklingsprosjekter i TINE 

• Produksjonsfaglige prosjekter 
– Styrking av egne rådgivere 

• Rådgivingsverktøy 
– Rådgivere er med å utformer verktøyene  

Kort vei mellom forskning – rådgiving - praksis 



Nordisk rådgivingssamarbeid – NorFor  

Eget selskap eid av: 

Faglig spisskompetanse 

• Utvikling av fag og IT løsninger 
 

• Rådgiver hospitering 
 

• Rådgiversamlinger for faglig 
påfyll og erfaringsutveksling 

 

Kostnadseffektivt og                                     
stor faglig nytteverdi  



Konklusjon 

– Organisering for effektiv kompetanseflyt   

– Klart definerte kompetansekrav 

– Individuelle opplæringsplaner 

– Skape forståelse og holdning til ansvar for egen læring 

– Godt samarbeid med undervisning og 
forskningsinstitusjoner 

– Utvikling av rådgivingstjenester og rådgivingsverktøy 

Fokusområder for å sikre høy kompetanse 


