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Innledning 
Etter overgangen til toårig landsmøteperiode er det fortsatt landsmøtet som skal behandle 
årsmeldingen for Nei til EU. I et mellomår som 2017 er det likevel viktig å rapportere om det 
arbeidet som har blitt gjort. Denne årsmeldingen er skrevet av staben i Nei til EU, og vil 
danne grunnlag for styrets hovedårsmelding til landsmøtet 2018. Årsmeldingen omfatter 
aktiviteten i Nei til EU sentralt siden forrige landsmøte, 11.-13. november 2016. 

 
1 Styrende organer 

1.1 Landsmøtet 
Landsmøtet 2016 ble gjennomført på Scandic Ringsaker 11.-13. november 2016. Det var ca. 
200 delegater, gjester og ansatte til stede. Det ble vedtatt en arbeidsplan for 2017 med 
følgende satsingsområde: Ut av EØS. I tillegg ble følgende politikkområder prioritert: EUs 
utvikling og dens konsekvenser, Verden er større enn EU, Forsvar av velferd og arbeidsliv, 
Miljø og klima, Distriktspolitikk og primærnæringer. 
 

1.2 Rådet  
Rådet består av styret, to representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte 
rådsmedlemmer og tre representanter utpekt av UmEU.  
 
Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2016: 
Peter Ørebech, Gina Barstad, Odd Einar Dørum, Christina Beck Jørgensen, Ivar Hellesnes, 
Ingrid Skjoldvær, Per Martin Sandtrøen, Wenche Arntzen, Paul Magnus Gamlemshaug, Eldar 
Myhre, Kristine Mollø-Christensen, Per Olaf Lundteigen, Olaug Jeksrud, Oddvar Vigdenes, 
Peder Østring, Victoria De Oliveira, Dag Seierstad, Mari Gjestvang, Terje Bjørlo, Gerd 
Knutsen. 
 
UmEUs representanter: 
Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Bjørn Ola Opsahl, Frida Hambro Angell 
 
Rådsmøtet våren 2017 vedtok følgende uttalelser: 
- Regjeringen må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser 
- Brexit gir nye muligheter for Norge! 
- EU må trekke til seg klørne fra norsk sokkel! 
 

1.3 Styret 
Disse ble valgt på landsmøtet i 2016: 
Arbeidsutvalget: Kathrine Kleveland (leder), Olaf Gjedrem (nestleder), Idar Helle (nestleder) 
og Tove Berit Berg (AU-medlem).   
 
Resten av styret:   
Boye Ullmann, Brita Skallerud, Shoaib Sultan, Anne Lise Hessen Følsvik, Ådne Naper, 
Karianne Hagen Wendt, Gunnhill Andreassen, Christian Torseth, Helle Hagenau og Roger 
Haga Heimli. Leder av Ungdom mot EU tiltrer styret med fulle rettigheter. 
 
 



Vararepresentanter: 
Per Inge Bjerknes, Heidi Larsen, Åsa K. Kjølberg Moen, Jan Arne Bremnes og Arne Byrkjeflot. 
 
Roger Haga Heimli søkte om og fikk innvilget fritak fra sitt verv i styret våren 2017. Per Inge 
Bjerknes rykket opp som fast styremedlem, og øvrig varamedlemmer rykket tilsvarende opp. 
Samtlige varamedlemmer kalles inn til styremøtene. 
 
Styret har gjennomført 6 møter siden landsmøtet 2016, til og med styremøtet 6.-7. oktober 
2017. Styret har vedtatt følgende uttalelser i perioden:  
- EØS-avtalens klamme hånd over Stortingsvalget 
- LO-kongressen utfordrer EØS-avtalen 
- EØS-avtalen holder ikke vann 
- Europa i endring fordrer nytenkning om EØS-avtalen 
- En arbeidsinnvandring alle er tjent med 
 

1.4 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget (AU) har til sammen hatt 13 møter siden landsmøtet i 2016, til og med AU-
møtet som er planlagt den 14.11. AU har vedtatt en uttalelse i perioden: EU – 60 år i feil 
retning. 
 

2. Ansatte 

Det har i perioden vært en reduksjon i bemanningen på ca. 3 årsverk, og det er nå ansatt 13 
medarbeidere (inkl. generalsekretær) fordelt på til sammen 11,6 årsverk. Følgende har vært 
ansatt i perioden side forrige landsmøte: Hilde Loftesnes Nylén, Tori Aarseth, Tale Marte 
Dæhlen, Lill Sæther, Inger-Marie Lampe-Lupton, Trude Koksvik Nilsen, Wibeke Bergheim, 
Morten Harper, Sindre Humberset, Eivind Formoe, Karl-Sverre Holdal, John Øyslebø, Atle 
Enersen, Jan Steinholt, Stian Taraldset, Arne Byrkjeflot og Kjell Arnestad. 
 
I tillegg til de ansatte har Kathrine Kleveland vært fulltidshonorert leder, og AU-
medlemmene Olaf Gjedrem, Idar Helle og Tove Berit Berg har mottatt noe honorarer for sine 
verv. Kathrine Kleveland hadde seks uker permisjon under valgkampen, og Olaf Gjedrem 
fungerte da som leder. 
 
 

3. Politisk arbeid og kampanjer 

3.1 Satsningsområde: Ut av EØS 
I år er det 25 år siden Norge ble tilknyttet EU via EØS-avtalen. EØS-melding 1, som primært 
tok opp arbeidsliv, ble lansert i forkant av LO-kongressen 2. mai, dagen for underskriving av 
EØS-avtalen. EØS-melding del 2 ble lansert i forbindelse med 25-årsjubilet for EØS-vedtaket i 
Stortinget 16. oktober, og tar opp konsekvenser for økonomi, fiskeri, distriktspolitikk, 
samferdsel, miljø, helse og mattrygghet. Kort oppsummert: Vi ser stadig at EØS er de brutte 
forventningers avtale! 
 
EØS var en viktig del av kandidatundersøkelsen med spørsmål om folkeavstemning, bruk av 
veto, om jernbanepakke 4 og energibyrået ACER. I perioden har vi levert høringer, laget mye 



materiell, arrangert møter i hele landet, som det landsdekkende seminaret #NEI2017. Vi ser 
en økende EØS-kritikk blant stortingsrepresentantene. 
 
Alliansebygging er viktig, og vi samarbeider stadig med andre organisasjoner og har kontakt 
med politiske partier. LO-kongressen gikk dessverre ikke mye lenger i kritikk av EØS-avtalen, 
men ønsker ILO-konvensjoners forrang inn i grunnloven. EØS-debatten er først og fremst del 
av en debatt om arbeidslivet, men vi ønsker å nå flere. Vi har bestilt meningsmålinger både 
blant LO-medlemmer og folk generelt. De viser et stemningsskifte der det igjen er flertall for 
en handelsavtale fremfor EØS. Andre målinger viser imidlertid klart flertall for EØS når 
spørsmålsstillingen ikke inneholder noe alternativ.   
 

3.2 EUs utvikling og dens konsekvenser  
Etter en periode med usikkerhet omkring EUs fremtid og utvikling i kjølvannet av brexit-
avstemningen og foran valgene i Nederland og Frankrike, har særlig EU-kommisjonen nå 
igjen satt trykk på videre integrasjon. Frankrikes nye president Macron står også i spissen for 
å gi EU økt myndighet. Samtidig ga valgene i Tyskland og Østerrike markant fremgang for EU-
kritiske partier, og det er også uro i flere østeuropeiske land. Catalonias avstemning for 
selvstendighet er også en betydelig utfordring for EU. Det er foreløpig uavklart hvordan det 
nye forholdet mellom Storbritannia og EU blir regulert når britene går ut av unionen i 2019.  
 
Euroen og EUs kuttpolitikk brukes som argument for ytterligere sentralisering av makt i Den 
europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen. Krisen og kuttpolitikkens store sosiale 
omkostninger har vært tema både i publikasjoner og på møter, og det har vært arbeidet for 
vise hvordan eurokrisen tilspisser ulikhetene i EU og øker det demokratiske underskuddet. 
EUs utvikling er tema for årbok 2018. Utviklingen av EUs energiunion er særskilt belyst i Vett-
hefte nr. 2-2017, som er fulgt opp med møte om energibyrået ACER. Det har vært stillstand i 
forhandlingene om handelsavtalene TTIP (mellom EU og USA) og TiSA (tjenesteavtalen der 
også Norge forhandler). Nei til EU har produsert en animasjonsvideo om TiSA, basert på 
notatet om TiSA og velferd som ble laget i 2016. 
 

3.3 Verden er større enn EU 
Internasjonal solidaritet og handlefrihet har vært og er et sentralt argument mot EU-
medlemskap. Norges adgang til å være en selvstendig stamme i verden er viet stor plass i 
EU-guiden, som i år kom i ny utgave. Heftet brukes både til skolering i egen organisasjon og 
overfor andre, ikke minst i skoleverket.  
 
EUs økende militære ambisjoner er fulgt opp gjennom Standpunkt og utspill med vekt på 
kritikk av EUs nye forsvarsfond EDF. Arbeidet med Schengen-avtalen har særlig lagt vekt på 
hvordan EU flytter den ytre grensekontrollen til Tyrkia og også ønsker å inngå en lignende 
avtale med Libya. Disse ordningene får hard kritikk fra menneskerettsinstanser.  
 

3.4 Forsvar av velferd og arbeidsliv  
Svært mye av Nei til EUs arbeid i perioden har handlet om arbeidsliv og velferd. Første del av 
EØS-meldingen hadde arbeidsliv som hovedtema. I tiden mellom Trondheimskonferansen og 
LO-kongressen ble det jobbet mye med eksterne utredninger om EØS og arbeidsliv generelt 
og EØS og samferdsel spesielt. 
 
Under LO-kongressen ble det jobbet med formøte for delegater, løpeseddelutdeling foran 
kongressen, og skriving av forslag og oppfølging underveis. Dessverre var det ikke mulig å 



komme noe lenger når det gjaldt selve hovedformuleringen om EØS-avtalen, men 
kongressen krevde veto mot jernbanedirektivet og HOFO (EUs helikopterforordning 
offshore). I tillegg sa kongressen nei til kabotasje og vil forby bemanningsbransjen. Dette er 
viktige vedtak som vil møte EØS-avtalen om og når de settes ut i livet, og et godt 
utgangspunkt for Nei til EUs videre arbeid i kongressperioden. 
 
Det var et mål for Nei til EU å få arbeidslivet og EØS-avtalen inn i valgkampen. Det ble ingen 
EØS-valgkamp, men debatten var mye større enn ved tidligere stortingsvalg, spesielt om EØS 
og næringsliv og Jernbanepakke IV. Flere av møtene i møteserien høsten 2017 har også hatt 
arbeidslivstemaer (Acer, jernbanepakke IV og 25 år med EØS). 
 

3.5 Miljø og klima  
Det er fortsatt ikke avklart hvordan Norge skal tilslutte seg EUs klimaarbeid utenfor 
kvotesystemet. Nei til EU har kritisert regjeringens forslag om å gjøre klimaavtalen mellom 
Norge og EU til en del av EØS-avtalen. EØS-meldingen 25 år med EØS del 2, utgitt i oktober, 
beskriver EØS-avtalens innvirkning på norsk miljøpolitikk i et eget kapittel. Det er også utgitt 
en faktatekst om klima og landbruk. Miljø og bærekraftige handelsavtaler var dessuten et av 
temaene på landskonferansen #NEI2017 i mars. 
 

3.6 Distriktspolitikk og primærnæringer  
Regjeringen har inngått en ny avtale med EU om handel med landbruksvarer, etter såkalte 
artikkel 19-forhandlinger i EØS, som igjen gir EU økte tollfrie kvoter. Nei til EU deltok aktivt i 
debatten mot en slik ytterligere liberalisering, gjennom uttalelser, innlegg og avisutspill.  
 
Blant annet gjennom landbrukspolitisk utvalg har Nei til EU god kontakt med landbrukets 
organisasjoner. Utvalget arrangerte i november seminar om «EØS og mattrygghet».  
Til havs har den største saken vært striden om fiske av snøkrabbe, etter at fiskere fra Latvia 
og Litauen klaget Norge for overvåkingsorganet ESA da de ble nektet å fiske og mente dette 
var i strid med EØS-avtalen. ESA har siden avvist saken.  
 

4. Organisasjon og verving 

4.1 Medlemsutvikling og verving 
Organisasjonen planla og gjennomførte verveaksjonsuker de to siste ukene i april.  Alle 
fylkeslag ble invitert til å delta i verveaksjonen og fylkeslederne satte seg som mål å oppnå 
tusen nye medlemmer. Resultatet ble derimot ikke så høyt, og i løpet av de to ukene ble det 
vervet 223 nye medlemmer. 
 
Det er gjennomført ringeverving på lokale tillitsvalgte i TINE og Nortura. De fylkene som 
ringte på disse listene fikk svært godt resultat.  Videre er det laget ringelister for verving på 
stortingskandidatene for partiene SP, SV, Rødt, Krf og Kystpartiet. Noen fylkeslag har ønsket 
å ringe på disse listene.  De øvrige lister vil bli ringt på av eksternt byrå. 
 
Nei til EU kjører av og til betalte vervekampanjer på Facebook, noe som gir en del nye 
medlemmer. Det jobbes også med å stimulere fylkeslagene til å gjenverve eksisterende 
medlemmer som ikke har fornyet sin kontingent, og det sendes ut oppdaterte medlemslister 
til de fylkene som har bedt om det.  Også her viser det seg at det gir godt resultat for de 
fylker som aktivt driver med gjenverving. 



Totalt har vi fått 549 nye medlemmer, mens 1260 har meldt seg aktivt ut. 
  
Medlemstall 
Betalende medlemmer per 31.12.2016: 22 517  (31.12.2015: 23 183) 
Betalende medlemmer per uke 41/2017: 20 190  (uke 41/2016: 21 968) 
 
Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 65 år. 
 
Kvinneandel uke pr. 41/2017: 38 prosent. 
 
Totalt antall nye medlemmer i 2017 per uke 41: 549 (utmeldt: 1260). 
Vervede medlemmer: 337, av disse fra vervekampanjen 2017: 223. 
Medlemmer med avtalegiro for kontingent: 1134. 
 
Medlemsutviklingen pr. fylke 

Fylke 14.10.11 12.10.12 14.10.13 23.10.14 06.10.15 06.10.16 23.10.17 

Østfold 1418 1322 1257 1179 1086 1079 980 

Akershus 1996 1869 1852 1691 1609 1605 1508 

Oslo 1674 1678 1674 1575 1506 1452 1353 

Hedmark 1490 1359 1337 1305 1300 1260 1216 

Oppland 1602 1523 1518 1432 1346 1325 1267 

Buskerud 1167 1066 1072 1006 964 933 894 

Vestfold 963 912 911 867 821 795 750 

Telemark 1053 985 954 902 863 834 777 

Aust-Agder 747 719 702 642 617 596 555 

Vest-Agder 1015 963 925 867 792 772 707 

Rogaland 2739 2534 2523 2356 2206 2113 1942 

Hordaland 2060 1917 1860 1794 1705 1802 1703 

Sogn og 

Fjordane 

1788 1610 1551 1466 1363 1293 1214 

Møre og 

Romsdal 

1834 1724 1609 1483 1361 1314 1191 

Sør-Trøndelag 1720 1607 1560 1460 1325 1260 1213 

Nord-Trøndelag 1334 1230 1188 1087 1018 969 903 

Nordland 1471 1367 1372 1265 1172 1172 1085 

Troms 1000 944 905 865 793 770 751 

Finnmark 390 339 342 333 302 309 278 

Studenter mot 

EU 

205 200 201 112 83 0 0 

Uspesifiserte 17 19 16 16 4 15 12 

Totalt 27683 25887 25329 23703 22166 21668 20299 

 
 
 
 



 
4.2 Arbeid med fylkes- og lokallag 
Fylkes- og lokallagene er grunnstammen i organisasjonsarbeidet, og vi har fungerende 
fylkesstyrer i alle fylker. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings- og 
skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har 
kontaktpersoner i et flertall av landets 430 kommuner, og over 50 lokallag spredt utover i 
landet.  
 
Ordningen med fylkessekretærer som betjente faste fylkeslag ble i perioden erstatta med en 
gruppe på fire organisasjonsrådgivere som i fellesskap betjener fylkene. Endringa var en del 
av en større endring i organiseringa av staben i Nei til EU, og har medført en nedgang i antall 
årsverk satt av til organisasjonsarbeid. Tilpassing til ny struktur og organisering har prega 
perioden både for organisasjonen og ansatte. Etter hvert har den nye ordninga i større grad 
satt seg, og gruppa med organisasjonsrådgivere har vist seg å fungere godt. De har en viktig 
rolle når det gjelder å ivareta kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene.  
 
I tillegg til dette har kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene blitt ivaretatt 
gjennom følgende kanaler: 
- Rådsmøtet i april 
- To samlinger i Oslo for fylkesledere 
- Månedlige telefonmøter mellom leder, generalsekretær og fylkeslederne 
- Ukentlige telefonmøter for organisasjonsrådgiverne.  
- Tre ulike e-postlister for hhv. fylkesstyrene, fylkeslederne og organisasjonsrådgiverne.  
- Det ukentlige digitale nyhetsbrevet 
 
 
5. Økonomi 

 
5.1 Statlig støtte 
Nei til EU mottok 2,5 millioner kr i støtte til informasjonstiltak fra Utenriksdepartementet i 
2017. Midlene er ikke øremerket særskilte prosjekter, men gjennom årlig rapportering må 
organisasjonene gjøre rede for bruken av midlene. I tillegg fikk Nei til EU sentralt 855 000 kr i 
prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet i 2017, til i alt åtte ulike prosjekter. 
 

5.2 Gaver 
Det ble sendt ut en adressert gavegiro til hovedmedlemmer som hadde betalt enten i 2016 
eller 2017 i juni 2017. Inntektene fra denne giroen er en av hovedstolpene i 
økonomiarbeidet vårt. Det er også innført avtalegiro for faste gaver i år – så langt har vi 40 
faste givere – og gaver kan også gis via Vipps.  
 

5.3 Annet økonomiarbeid 
Leder og generalsekretær har hatt jevn og tett kontakt med representanter for Norsk 
Landbrukssamvirke (NL) angående den faste støtten. For årene 2017-2019 reduserer NL 
støtten med 400 000 hvert år, til sammen 1,2 mill. kroner. I tillegg vil deler av støtten i 2018 
og 2019 avhenge av prosjektsøknader.  
 

5.4 Kontingentinnkreving 
Nei til EU har sentralt medlemsregister og kontingentinnkreving, noe som betyr at sentralt 
krever inn kontingenten og fordeler den videre til fylkeslagene. Tilbakeføringen skjer to 



ganger i året – etter første og etter fjerde kvartal. Hoveddelen av innbetalingene skjer i løpet 
av første kvartal. 
 

5.5 Kampfond 
Nei til EU har et kampfond til bruk ved en eventuell ny folkeavstemning om vår 
tilknytningsform til EU. Ved utgangen av 2016 var kampfondet på 2 981 255,-. Styret i 
Kampfondet er: Harald Velsand, Hildur Straume og Marie Sneve Martinussen. Styret 
planlegger et møte før jul 2017 for å diskutere plassering av kampfondmidlene. 
  
 
6. Informasjons- og utredningsarbeid 
Informasjonsarbeidet er ledet av leder Kathrine Kleveland, fagansvarlig for informasjon 
Sindre Humberset og utredningsleder Morten Harper, informasjonsrådgiveren og de 
politiske rådgiverne. Nei til EUs ansatte produserer informasjonsmateriell, publikasjoner og 
andre produkter av meget stort omfang og god kvalitet.  
 

6.1 Media og presse  
Nei til EU har i perioden fokusert primært på LO-kongressen og på stortingsvalget, og har 
opplevd at riksmedia er interesserte i våre saker. Men både rundt LO-kongressen og 
stortingsvalget har det også vært stor oppmerksomhet rundt andre aktører, og Nei til EU har 
vært langt fra å sette agendaen. TV og radio er fortsatt svært vanskelig å få interesserte i 
våre saker. Vi har en betydelig produksjon av innhold, meninger og standpunkter, som blir 
spredd via kanalene vi selv har kontroll over – egen hjemmeside, Standpunkt, sosiale media 
og nyhetsbrev: 
 
Standpunkt  
Det er gitt ut fire ordinære utgaver av Standpunkt i 2017. I tillegg ble det laget 19 fylkesvise 
spesialutgaver i samband med stortingsvalget. Opplaget har variert fra 20 000 til 26 000 
(pluss elektroniske abonnenter), og valgavisene ble trykt i et samlet opplag på 322 000 
eksemplar. Sindre Humberset er redaktør og Kathrine Kleveland er ansvarlig redaktør for 
Standpunkt.  
 
Hjemmesider 
Sindre Humberset har hatt ansvar for nettsidene i perioden, men flere ansatte publiserer og 
bidrar. I perioden har Nei til EU fått utviklet nye nettsider, som ble lansert 1. november. De 
nye nettsidene prioriterer tydeligere, og er tilpasset lesere på ulike plattformer.  
 
Sosiale media 
Fire ansatte deler på sosiale media-arbeidet i en rotasjonsordning. Nei til EUs Facebook-side 
har i 2017 hatt en framgang til 34 000 følgere. Facebook-siden er vår hovedkanal for 
formidling av egne utspill og mediesaker og blir også brukt til å mobilisere til våre 
arrangementer. Facebook er en hensiktsmessig måte å spre kunnskap på, siden vi når mange 
flere enn via våre hjemmesider.  
 
Nei til EUs Twitter-konto har vært regelmessig oppdatert i perioden. Vi legger ut nyhetsklipp, 
pressemeldinger, egne artikler, promotering for arrangementer og annet nytt, men i mindre 
omfang enn på Facebook. Aktivitet på Twitter krever en annen grad av tilgjengelighet enn 
Facebook, og det er krevende å være regelmessig tilstede på Twitter. Twitter-kontoen har 



per 20. oktober 4583 følgere, opp fra 4495 følgere i oktober 2016. Nei til EU har vært svært 
lite aktive på Instagram i perioden.  
 
 

6.2 Publikasjoner 
 
Skriftserien Vett 
Skriftserien Vett blir sendt ut til abonnenter, primært NtEU-medlemmer og tillitsvalgte i 
organisasjonen, samt selges på møter og etter bestilling. Skriftserien er gratis for 
medlemmer og tillitsvalgte, med frivillig abonnementsbetaling. Det blir sendt ut om lag 3 000 
eksemplarer til abonnenter, sammen med Standpunkt. Trykt opplag for skriftserien er 4000 
per nummer, men nr 3 EU-guiden har 10 000 i opplag med spredning særlig i skoleverket. 
Heftene publiseres dessuten på NtEUs nettsider (pdf-format). Hefter utgitt i perioden:  
1/17: Lærdommens pris. Red: Utdanningspolitisk utvalg. 48 sider. 
2/17: Kampen om kraften. Red: Morten Harper. 48 sider. 
3/17: EU-guiden (ny utgave). Red: Morten Harper og Jan Steinholt. 48 sider. 
 
Årbok for 2018: Europa 2027 
Nei til EUs årbøker belyser et særlig aktuelt tema, samt oppsummerer utviklingen i EU og i 
Norges forhold til EU det siste året. Årbok 2018 utgis i månedsskiftet november/desember 
og omhandler EUs utvikling på områder som energi, sikkerhet, økonomi og arbeidsliv. Vil EU 
bli en stadig tettere union eller vil integrasjon bremse opp eller fragmenteres? Boken har et 
opplag på 1200 eksemplarer. Redaktør: Morten Harper. 160 sider. 
 
Andre publikasjoner  
Nei til EU publiserer en rekke fakta- og analysetekster og arbeidsnotater (på nett) samt en 
del løpesedler, plakater og video. Nei til EU bestiller også enkelte eksterne rapporter.  
 
Utgivelser i perioden: 
Analyse: Holshipdommen, januar 
Fakta: EU vil ha friere flyt av tjenester, februar 
Fakta: Innskuddsgarantidirektivet, februar 
Analyse: EU-forslag om minstelønn, februar 
Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping, mars 
Fakta: Hvitboken om EUs framtid, mars 
Fakta: Energibyrået ACER, mars 
Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset», april 
Analyse: Verftsdommen og hva den betyr, april 
Fakta: Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler, august 
Fakta: Klimapolitikk for landbruket, september 
Fakta: EØS og fiskerinæringa, oktober 
Standardforedrag: EØS-avtalen truer det organiserte arbeidslivet, mars 
Arbeidsnotat 1-2017: EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri, mars 
Arbeidsnotat 2-2017: Brexit og EØS, april 
Arbeidsnotat 3-2017: Partiprogrammene om EU og EØS, august 
Arbeidsnotat 4-2017: Det nye Stortingets syn på EU og EØS, september 
Rapport: The EEA: A Warning from Norway (utgitt av The Red Cell, engelsk tekst), februar 
Rapport: EØSmeldingen: 25 år med EØS del 1, mai 
DeFacto-rapport 1-2017 Trygg samferdsel, mai 



DeFacto-rapport 2-2017 EØS bestemmer, mai 
Rapport: EØSmeldingen: 25 år med EØS del 2, oktober 
Løpeseddel: EØS på sikkerheten løs, januar 
Løpeseddel: – Vi vil ut av EØS, april 
Løpeseddel: Du er viktig for neisaken, april 
Pamflett: EØS bestemmer, april 
Minihefte: 5 fakta om Norges handel med EU og Europa, april 
Minihefte: EØS-guiden (ny utgave), mai 
Tegneserien «EU-krati» av Jørgen Bitsch, 1 ny episode på nettsiden 
Video: Nei til Jernbanepakke IV fra EU, september 
Video: Tre på LO-kongressen om EØS, mai 
Video: 25 år med EØS – konsekvenser for arbeidsliv og samfunn, mai 
Video: Stemningsrapport fra Nei2017, mars 
Video: Kamp mot sosial dumping – Ut av EØS, februar  
Video: TiSA vil vi ikke ha, desember 2016  
 
  
7. Utvalg og nettverk 

 
7.1 Faglig utvalg  
Utvalget arrangerte formøte før Trondheimskonferansen i januar 2017, med et vellykket 
seminar med 170 deltakere. Våren 2017 ble det samlet inn penger til en De Facto-rapport  
med hovedvekt på samferdsel, som fikk god omtale i media og ble presentert på møter 
sammen med de lokale LO-avdelingene i Oslo, Stavanger og Trondheim. Faglig utvalg 
arrangerte konferanse innrettet mot delegatene på LO-kongressen og sørget for utdeling før 
møtene begynte. Flere i utvalget var også aktive under selve kongressen.  
 
Utvalget har bestått av: Boye Ullmann (leder), Roy Pedersen, Dag Seierstad, Heidi Larsen, 
Heming Olaussen, Terje Fjellum, Eldar Myhre, Kristin Sæther, Janne Hegna, Lars M. Johnsen, 
Ole Kvadsheim, Tove Berit Berg, Ståle Johansen, Janina Hortman og Idar Helle. Lill Sæther og 
Arne Byrkjeflot har vært sekretær for utvalget. 
 
 

7.2 Kvinnepolitisk utvalg 
Kvinnepolitisk utvalg har i perioden jobbet med å oppdatere oversikten over kvinnekontaker 
i fylkeslagene, og planlagt Kvinnekonferansen 4.-5. november. Konferansen har et godt 
program, og når årsmeldingen skrives ligger det an til at det blir minimum 40 deltakere, noe 
som er positivt sammenlignet med tidligere år.  
 
Utvalget har bestått av: Margaret Eide Hillestad (leder), Mimmi Kvisvik, Helle Hagenau, Turid 
Thomassen, Aud Jektvik, Karianne Hagen Wendt, Åshild Pettersen, Tale Ellingvåg, Anne Mari 
Samskott og Live Unstad. Lill Sæther og Jan Steinholt har vært sekretær for utvalget. 
 
 

7.3 Internasjonalt utvalg 
Utvalget har et særlig ansvar for brexit og har i perioden spesielt fokusert på 
utmeldingsprosessen. IU har gode kontakter med Leave-sida og har formidlet britiske 
innledere til #Nei2017 og andre møter. Utvalgsmedlemmer har deltatt på flere 



(års)møter/konferanser i regi av Alter Summit, TEAM, Norges Sosiale Forum og 
Handelskampanjen. 
  
I perioden har utvalget laget en mest mulig fullstendig oversikt over EU-kritiske 
organisasjoner/partier i Europa. Leder av utvalget har bidratt med flere innlegg og artikler i 
britisk og nordisk presse, og som innleder på møter i fylkeslaga. Valget i Frankrike ble fulgt 
opp med skoleringsmøter internt og eksternt. IU har også begynt å skolere seg på EUs 
globale strategi og militære oppbygging og vil følge dette videre. 
 
Utvalget har i perioden bestått av: Helle Hagenau (leder), Kåre André Nilsen, Idar Helle, Aslak 
Storaker Åsa K. Kjølberg Moen, Syver Zachariassen og Jonas Wenberg. Jan Steinholt er ny 
sekretær for utvalget, de har tidligere ikke hatt sekretærressurs i staben. 
 
 

7.4 Utdanningspolitisk utvalg 
Utvalget arrangerte Utdanningskonferanse mandag 8. januar 2017. Konferansen var den 
mest vellykkede på mange år, med 85 deltakere, i all hovedsak fra utdanningssektoren. 
Utdanningsutvalget vil fremover konsentrere seg om å arrangere årlige konferanser, spre 
materiell fra disse og bygge opp et nettverk av interesserte i forholdet mellom norsk 
utdanningspolitikk, EU og OECD. 
 
Hittil i år har utvalget hatt tre møter. Utvalget har bestått av: Agneta Amundsson 
(leder), Kari Carlsson, Elise Djupedal, Svein Liland og Arne Fjelnseth. Arne Byrkjeflot er 
sekretær for utvalget. 
 
 

7.5 Landbrukspolitisk utvalg 
Utvalget har hatt 4 møter, derav 1 telefonmøte. Utvalget har hatt et særlig fokus på artikkel 
19-forhandlingene med EU om handel med landbruksvarer. I regi av utvalget er det 
produsert to faktatekster, om landbruk og klima samt om problemet antibiotikaresistens. 
Utvalget arrangerte 17/11 et seminar om  «EØS og mattrygghet» i Oslo.  
 
Utvalget har bestått av: Brita Skallerud (leder), Hildegunn Gjengedal, Ivar Hellesnes, Astrid 
Tove Olsen, Gaute Eiterjord, Håkon Brimsø, Olaf Gjedrem og Torbjørn Tufte. Sekretær er 
Morten Harper.  
 
 

7.6 Fiskeripolitisk nettverk 
Det har vært nokså lav aktivitet i Fiskeripolitisk nettverk. Nettverket er utvidet med to nye 
medlemmer i perioden, og det jobbes med å få større aktivitet. Av aktuelle saker som er 
diskutert i fiskerinettverket er snøkrabbesaken der ESA avviste klage fra snøkrabbefiskere fra 
Latvia og Litauen som mente det var brudd på EØS-avtalen når Norge nekter dem å fiske 
snøkrabbe. Det avvises av overvåkingsorganet ESA.  
 
 

7.7 Kontaktutvalget for kritisk EØS-debatt 
Kontaktutvalget for EØS-debatt, er et uformelt organ opprettet av deltagerne i 
styringsgruppa til Alternativ til EØS-rapporten i 2012.  Dette året har utvalget hatt to møter, i 
april og oktober. Det er noe ujevnt frammøte, men alltid gode og frie EØS-diskusjoner. Blant 



sakene som er diskutert i år er: LO-kongressen, Artikkel 19, EFTA, Brexit, 
havnearbeiderdommen og stortingsvalg og EØS. 
 
 


