
Arbeidsplan 

Arbeidsplan for Oslo Nei til EU 2023 

 

Strømsaken har høyeste prioritet i 2023 

 

Organisatorisk arbeid  

Mål:  

● Holde aktivitet i fylkeslaget på samme nivå som i 2022 
 

Tiltak:  

● Ha god oversikt over tillitsvalgte på nettsiden med oppdatert kontaktinfo. 

● Bistå eksisterende lokallag ved arrangement. 

● Avholde felles styremøte med Oslo Ungdom mot EU for å kartlegge muligheten for 

samarbeid, og ellers bistå Oslo Ungdom mot EU. 

● Delta på rådsmøter og andre interne møter og arrangementer av Nei til EU sentralt.  

● Fylkeslagets medlemmer og varamedlemmer i Nei til EUs styre bruker plassen aktivt og 

informerer fylkesstyret fortløpende om sakene som behandles i styret. 

● Oppfordre medlemmene til å delta på konferanser og seminarer som Nei til EU sentralt 

arrangerer.  

● Samarbeide med nærliggende fylkeslag der det er formålstjenlig. 

● Delta i fylkesnettverket.  

● Samarbeide med andre organisasjoner i Oslo i forbindelse med arrangement og saker der det 

er formålstjenlig.  

● Øke samarbeidet med fagbevegelsen, spesielt gjennom Nei til EU Faglig utvalg og LO i Oslo.  
 

Konferanser 

 

 Holde en dagskonferanse om Strømpriskrisen: Aktuelle temaer er ACER og AEK. Kan EØS 

handlingsrommet brukes til å løse strømpriskrisen eller må vi ut av EØS? Er økt utbygging av 

hav-vind og hydrogen-satsing en løsning på strømpriskrisen? Miljøkonsekvensene og 

avindustrialisering. 

 Et oppfølgingsseminar om krigen i Ukraina (2-timer seminar). 

 

EØS-arbeidet  

Målsetting:  

● Øke kunnskapen om EØS-avtalen og dens konsekvenser for Norge. 

● Styremedlemmer som ønsker det, kan velge ut et individuelt kompetanseområde. 
 

Tiltak:  

● Bidra til økt kunnskap om Alternativ Energikommisjon (AEK), spre kunnskap om denne saken, 

lære av Industriaksjonen og AEK, samarbeide med dem, delta på aksjonsdager og samarbeide 

med alliansepartnere etc.  

● Bidra til økt kunnskap om konsekvensene av EØS-avtalen og om alternativer til avtalen både i 

og utenfor organisasjonen, samt bidra til økt oppslutning om en ny handelsavtale med EU. 

Aktivt belyse EUs politikk og nye direktiv og forordninger med vekt på konsekvensene for 

Norges nåværende tilslutning til EØS. 
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Oppmuntre styremedlemmer til å skolere seg i et utvalgt EU-område. Eksempler på aktuelle saker 

2023 er: 

● ENERGISIKKERHET OG INDUSTRI 

○ Følge med energipriskrisen/ACER/Alternativ Energikommisjon (AEK) (www.a-ek.no) 

○ Havvindsatsingen i forhold til energisikkerhet og klima  

○ Norsk-Tysk Hydrogensatsing i forhold til energisikkerhet og klima  

● Plattformdirektivet 

● Arbeidslivet generelt, sosial dumping 

● EU Conference – EU ønsker mer føderasjon - https://futureu.europa.eu/en/pages/follow-up  

● Farm to Fork og Biodiversitet – MATSIKKERHET 

○ Følge med eventuelle endringer i EUs regulering av sprøytemiddel og GMO med 

tanke på henholdsvis skade på jordsmonn og biodiversitet. Sprøytemiddel- og agro-

gigantenes rolle.  

https://corporateeurope.org/en/2022/04/take-action-stop-biotech-industrys-

deregulation-push-new-gmos 

○ Følge med utvikling av EUs jordbrukspolitikk, industrialisering og patentering, 

utvikling av monokulturer, ekskludering av småbønder gjennom krav og teknologi 

https://friendsoftheearth.eu/press-release/how-biotech-giants-use-patents-new-

gmos-to-control-future-of-food/ 

○ EUs frøpolitikk 

● Finansieringens rolle/Kapitalmarkedets rolle 

○ Finne eksempler 

● EUs forskningsmidlers innvirkning på norsk forskning, akademia og samfunn 

○ Finne eksempler 

● SOLIDARITET MED RESTEN AV VERDEN 

○ EU energi og mineralstrategi og belastningen på Globale sør 

○ EUs mat-politikk forverrer matsituasjonen i Globale sør 

○ EUs eksport av ulovlige sprøytemidler 

○ EU har passivt tiltatt global stormaktrivalisering i Europa, hvorfor? 

○ WTO er et fundament for EU, og økt ressursbruk er praktisk talt lovfestet i WTO og 

dermed i EU – se: https://www.handelskampanjen.no/nyhet/handelskampanjens-

innspill-til-klimautvalget-2050 

○ Følge med på hvordan FNs Naturavtale tilpasses EU - Hva blir resultatet? Vil 

Naturavtalen brukes til å ekskludere lokalbefolkning/urbefolkning og gi storkapital 

tilgang til naturen? – Verdisetting og finansialisering av naturen: 

https://klassekampen.no/utgave/2022-12-30/fra-pandora-til-jorda1  

 

Tiltak gjennomføres ved å avholde møter, konferanser og ved å skrive innlegg på nettsida, i sosiale 

medier og i aviser.  
 

Annet politisk arbeid  

● Bygge videre på erfaring og spre kunnskap fra klimakonferansen høsten 2021 

● Arrangere oppfølgings-webinar med europeisk(e) innleder(e) i lys av den pågående 

energikrisen vi nå ser i EU, og mat-krisen vi ser globalt 

https://futureu.europa.eu/en/pages/follow-up
https://corporateeurope.org/en/2022/04/take-action-stop-biotech-industrys-deregulation-push-new-gmos
https://corporateeurope.org/en/2022/04/take-action-stop-biotech-industrys-deregulation-push-new-gmos
https://friendsoftheearth.eu/press-release/how-biotech-giants-use-patents-new-gmos-to-control-future-of-food/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/how-biotech-giants-use-patents-new-gmos-to-control-future-of-food/
https://klassekampen.no/utgave/2022-12-30/fra-pandora-til-jorda1
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Informasjons- og vervearbeid  

Målsetting:  

● Synliggjøre Nei til EU i større grad, og de viktige sakene organisasjonen arbeider med.  

● Offensiv bruk av sosiale medier og web-siden. 

● Styrke informasjonsarbeidet overfor egne medlemmer og tillitsvalgte. 

Øke antallet medlemmer til 1350.  

 

Tiltak:  

● Hjemmesidene til Oslo NtEU oppdateres jevnlig.  

● Oslo Nei til EU skal være aktive på Facebook og Instagram. 

● Velge ansvarlige i styret til å oppdatere og legge ut saker på sosiale medier. 

● Nei til EUs verve-videoer og annet vervemateriell deles på vår Facebook-side. 

● Lære mer om medieteknologi, videoopptak av konferanser, videoredigering etc. 

● Sørge for at fylkeslagets aktivitet, Nei til EU sentralt sin aktivitet og politiske saker og aktuelle 

arrangement legges ut og deles på sosiale medier. 

● Gjennomføre aksjoner/arrangementer, og gjennom det, synliggjøre Nei til EU, og aktuelle 

politiske saker Nei til EU er engasjert i. 

● Fylkesstyrets ledelse + frivillige styremedlemmer ringer for gjenverving, kombineres ved 

fakturautsendelse sentralt. Dette vil også bedre ledelsens kontakt med grunnplanet.  

● Fylkesstyret vurderer ulike andre metoder for å verve flere medlemmer og beholde 

nåværende medlemmer. 
  

Annen aktivitet i perioden  

● Bruke 8. mars, 1. mai, faglige demonstrasjoner og andre arrangementer til å markere aktuelle 

saker, utdeling av materiell og til å verve medlemmer.  

● Vi legger vekt på følgende tema: EØS-avtalens negative virkning på arbeidslivet, 

energipolitikk og strømforsyning, og klima og miljø 

● Standaktivitet, Løkkadagene, PopVenstre, samarbeid med lokallagene 

● Julemarkedskomitéen arrangerer Oslo NtEUs julemarked. Fylkesstyret og andre tillitsvalgte 

oppfordres til å støtte opp under dette viktige dugnadsarbeidet. Det sendes tekstmelding til 

alle medlemmer i Oslo med tilbud om å bidra til og besøke julemarkedet.  

● Benytte alle anledninger til å få inn flere telefonnummer og e-postadresser i 

medlemssystemet. 
 

Arbeidsplanen skal ses i sammenheng med budsjettet.  

Fylkesstyret har fullmakt til å omprioritere dersom det dukker opp andre viktige og aktuelle saker i 

perioden.  


