
Årsmøte - Møre og Romsdal Nei til EU  

Lørdag 18. august kl 11:00 – 15:00 

Hotell Seilet, Molde  
 

Kl. 1100-12:00   
 
Åpent møte m/ innledning  
Acer og videre motstand mot energiunionen 
Diskusjon  
 
kl1200 – 1230 
 
Orientering om EØS konferansen:  
Vinnere og tapere i kampen om ressursene når markedet tar over. 
Orientering/idedugnad 
 
 
1230 Pause/ kaffe  
 
Kl. 1300- 1500   
 
Årsmøte Møre og Romsdal Nei til EU  ( for medlemmer )  
 

 
Velkommen til årsmøte som kommer seint i år grunnet flere utfordringer av politisk 
karakter og noen helsemessige tilbakeslag. 
Som dere sikkert har registrert så har den største kampen dreid seg om Stortingets 
tilslutning til EUs energiunion, ACER.  
Det er lenge siden motstanden til norsk suverenitetsavståelse har vært så 
omfattende, langt inn i Arbeiderpartiets rekker. 
 
Vi vil fortsette denne kampen og vi trenger å samle troppene mot EØS og 
konsekvensene av denne nasjonalt og lokalt.  
Vi har søkt og fått tildelt kr 200 000,- fra UD for å arrangere en større fagligpolitisk 
konferanse som går av stabelen 1. og 2. november, sannsynligvis i Kristiansund.  
Programmet vil bli lagt fram i forbindelse med årsmøtet. 
 
Nei til EU vil ta ACER saken inn for Høyesterett og få prøvd om dette er en 
suverenitetsavståelse slik Grunnloven definerer det. 
 
Vi står nå overfor et generasjonsskifte i denne kampen. Vi som har holdt på med 
dette i en mannsalder må i løpet av ganske kort tid takke av og overlate 
stafettpinnen til yngre krefter.  
Arbeidet de neste årene vil naturlig nok dreie seg om å sikre at yngre folk trekkes inn 
i arbeidet og viderefører den kampen det norske folk i to folkeavstemminger har gitt 
sin støtte til.   

 



Norges viktigste verdi er sjølråderetten. 

 

Denne viktige verdien, som er forankret i Grunnloven, forsterket ved 

unionsoppløsningen i 1905, sikret gjennom strenge konsesjonsbetingelser 

for felleseiet til ressursene, bekreftet i to folkeavstemminger som har 

avvist å bli et lydrike i den Europeiske Unionen og fortsatt mener at 

«folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.» slik grunnloven 

uttrykker det - denne verdien forsøker Nei til EU å forsvare. 

 

Skal Nei til EU som organisasjon makte dette krever det en økende 

folkelig bevissthet om hva som står på spill: Nedbrytingen av folkestyret, 

undergravingen av nasjonal suverenitet og endring av Norge fra suveren 

stat til de facto lydrike.  

Dette har et flertall på Stortinget jobbet iherdig for i 25 år etter at det 

norske folk var ulydige nok til å stemme nei i 1994. 

 

Forskjellen på en ren handelsavtale og EØS-avtalen er av konstitusjonell 

karakter. Det ser vi nå tydelig etter en mannsalder med denne 

husmannskontrakten, 11 000 rettsakter i form av forordninger og direktiv 

nedfelt i norsk lovgivning som ren import. Ikke et eneste veto er nedlagt 

mot noe direktiv.  

 

En god del direktiver er selvsagt uproblematiske og dreier seg om 

standardisering som vi alltid har samarbeidet om. Problemet er når dette 

handler om ren politikk-utforming som legger føringer for 

samfunnsutviklingen, hvilke arbeidstakerrettigheter vi kan tillate oss, 

hvilke stoffer som er tillatt i maten, jordbrukspolitikken, jernbane-

organiseringen, posten, mm. Kort sagt en markedstilpassing som tar sikte 

på å privatisere felleseiendom, statlig eiendom og offentlig virksomhet.  

 

Siste avståelse av suverenitet skjedde ved overføringen av norsk 

energipolitikk til ACER, EUs energiunion.  

En såkalt «bitteliten» suverenitetsavståelse men med dramatiske følger for 

norsk industripolitikk, for vanlige forbrukere, for framtidig eierskap og 

kontroll med den frie flyten av energi over landegrensene. Det er viktig å 

være klar over at dette også gjelder gass, ikke bare vannkraftbasert el som 

det har vært fokusert på i diskusjonen.  

 

I kjølvannet av ACER kommer flere EU-byråer, til å ta over områder som 

har vært nasjonalt styrt. Den såkalte «vinterpakken» som innebærer et 

helt nytt styringssystem for energi i Europa, som følger av EØS og ACER-

avtalen, er på 5-6000 sider og dette er så komplisert og uoversiktlig at 

knapt noen verken i EU eller Norge kan si noe annet enn at dette vil bety 

en stor utvidelse av EUs myndighet over norsk energisektor.    



Det har ikke vært noen entusiasme for denne suverenitetsavståelsen i den 

norske befolkning, bare 18% av de spurte syntes dette var en god ide.  

Selv i regjeringspartiet Frp var tilslutningen så lav som 12 %.  

Men industriministeren og energiprodusentene jublet.   

 

På kort tid har Stortinget overført suverenitet til EU på energiområdet 

(ACER) Finanstilsyn lagt til EU og Datatilsynet lagt inn under EUs 

personvernråd.   

Grunnloven skiller ikke mellom grader av suverenitetsavståelse og det er 

justisdepartementets lovavdeling som graderer alle tilslutninger som «lite 

inngripende» i strid med lovens bokstav og uavhengige jurister. 

 

Folkets motstand mot EU medlemskap har holdt seg jevnt på 70 – 80 % 

mens det har lyktes politikerne, finansfolk og industriledere å få folk til å 

tro at EØS er nødvendig for å få solgt varene våre. Dette er selvsagt basert 

på tro og ikke realitet. Det er tross alt få land i verden som aksepterer å 

avstå suverenitet og importere andre lands lover for å få lov til å selge 

varene sine til resten av verden. Ett av unntakene er altså Norge – her har 

EU-retten forrang til norske lover dersom det er konflikt.       

 

Hvordan har så eksport / import utviklet seg med EØS avtalen?  

I 1994, før EØS-avtalen, utgjorde Norges eksport til EU nærmere 75 % av 

all norsk eksport. Nå er den nede på rundt 60 %.  

I samme periode har EUs eksport til Norge økt betydelig og ligger på 

mellom 300 – 400 milliarder i året. Fram til 1994, før EØS avtalen, økte 

eksportan-delen av tradisjonelle varer jevnt og trutt med 

frihandelsavtalen fra 1973, framforhandlet etter EF-avstemmingen i 1972.  

 

Påstanden om at vi trenger EØS for å få solgt varene våre er avsannet 

både av statistikk og av Brundtland regjeringens EØS proposisjon nr 100 

som slo fast at: «EØS avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterende 
frihandels-avtalen med EF når det gjelder markedsadgangen»  
All vår vareeksport til EU hadde samme tollfrihet under handelsavtalen 

før 1994 som med EØS eter 1994. 

 

Så hvem-trenger-hvem mest egentlig - for hvem er EØS avtalen en fordel? 

Da må vi se på de fire frihetene importert gjennom EØS-avtalen:                                   

uhindret flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft og nå den 5te:  

Fri flyt av energi over landegrensene der tilbud og etterspørsel bestemmer 

prisen. Det drives et meget høyt politisk spill med nasjonal og samfunnsmessig 

kontroll over vannkraftressursene, med industripolitikken, verdiskaping, 

offentlig eierskap, forsyningssikkerhet, sysselsetting og faglige rettigheter. 

 
        Lars Dahle  
 


