
 

 

 TELEMARK NEI TIL EU 

Fylkesstyrets forslag til årsmelding for 2018: 
 

 

 

Årsmelding 2018 - hovedinntrykk 

Et klart og stabilt nei-flertall gjennom hele året viser fortsatt et godt og tydelig Nei-

flertall i medlemsspørsmålet om EU. 

Meningsmålingene viser rundt 70 prosent mot og rundt 20 prosent for. Vi har passert 

11 år med nei-flertall på alle meningsmålinger. Når det gjelder EØS-saken er det 

fortsatt en stor jobb å få saken enda tydeligere på dagsorden, og få opp debatten. 

Medlemsmassen i Nei til EU i Telemark fylke er mindre enn året før. 

Satsingsområdene i 2018 var «Ut av EØS» og «Nei til EUs energiunion og EUs 

energibyrå Acer» . 

Vi har hatt bra aktivitet på begge satsingsområdene og oppnådd de mål vi har satt oss. 
 

Medlemsutvikling 

Nei til EU i Norge, fikk 551 nye medlemmer etter at debatten om EUs energibyrå 

Acer tok av i slutten av 2017 og våren 2018. Det ble over 7000 nye følgere på 

Facebook, og over fire hundre tusen så filmen - «EUs energiunion og kampen om 

kraften», som Nei til EU har laget. 

 

Styrking av Nei til EU i Telemark: 

Ved utgangen av 2016 hadde Telemark Nei til EU 856 medlemmer og ved utgangen 

av 2017 hadde Telemark Nei til EU 773 medlemmer, dette var en nedgang på 83 fra 

året før. Verving av nye medlemmer på stands, pr. telefon og med personlig kontakt 

samt gjenverving av tidligere medlemmer er blitt gjennomført av styret og noen 

aktive medlemmer. 

Medlemsmassen i fylket er fortsatt bekymringsfullt nedadgående over tid, selv om vi 

i forbindelse med satsingsområdet «Nei til EUs energiunion og EUs energibyrå Acer» 

ser en tilslutning på 35 nye medlemmer i perioden desember 2017 til februar 2018. 

Ved utgangen av 2018 hadde Telemark Nei til EU 812 betalende medlemmer, det er 

en økning på 39 medlemmer i forhold til utgangen av 2017 

 

På landsmøtet ble det gjennomført en vervekonkurranse, som Hans Ødegård fra 

Bamble vant. Han fikk stor oppmerksomhet og en velfortjent premie. 

Hans Ødegård sin metode for verving var å sende en melding til venner og bekjente 

på messenger, hvor han spurte om de ønsket å bli medlem i Nei til EU. De han fikk 

positivt svar fra meldt han inn til Nei til EU. 

 
 

 

 



 

Årsmøtet  for  kalenderåret 2017 ble avholdt på Bø Hotell  mandag 12. mars 2018. 

De fleste av fylkesstyrets medlemmer og de fleste lokallag var representert. Idar 

Helle som er nestleder i Nei til EU var gjest og holdt en innledning.  

I tillegg til ordinære årsmøtesaker så ble det vedtatt sendt ut politiske uttalelser. 

Representanter fra Rødt, SV og NKP hilste årsmøtet. 

 

Fra årsmøte: Foto: Ole Røger Dyrkorn 
 

Årsmøtet vedtok en uttalelse om at Storting og regjering sier nei til innføring av EUs 

energibyrå ACER som ble sent til pressa. 

 
En kort sammenfatning av uttalen: 
Over 100 ordførere fra Arbeiderpartiet har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at 

partiet, går imot tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Flere fylkesledere i Arbeiderpartiet 

er også imot en tilslutning til Acer. 

Flere fylkesting har også fatta vedtak om å oppfordre Storting og regjering om å si nei til innføring 

av EUs energibyrå Acer. 

Sp, Rødt og SV har allerede sagt nei, og Kristelig Folkeparti har også gått imot Acer. 

Aps stortingsgruppe som nå er de som kan avgjøre saken i Stortinget, er fortsatt avventende og 

krever at regjeringen innfrir seks forutsetninger for at partiet skal kunne støtte EUs tredje 

energimarkedspakke. 

Stortingets energi- og miljøkomité har fått utsatt fristen til 19. mars med å avgi innstilling i saken. 

Med bakgrunn i dette vil årsmøtet i Telemark Nei til EU oppfordre ledelsen i Arbeiderpartiet om å 

respektere en samlet røst fra fagbevegelsen. 

Landsorganisasjonen, flere fylkestingsvedtak og over 100 av Arbeiderpartiets egne ordførere krever 



 

at handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes ved at Storting og regjering sier nei til innføring av EUs 

energibyrå ACER. 

 

NRK-Telemark fulgte opp denne uttalelsen ved å inviterte leder Ole Roger Dyrkorn til en samtale 

om saken på Telemarksendinga. 

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2018: 

 

Leder Ole Roger Dyrkorn. 

Nestleder Jon Ingebretsen. 

Styremedlem Kari Anne Torsteinson. 

Styremedlem Vera Jørgensen. 

Styremedlem Knut Haugland 

Styremedlem Astrid Staurheim 

Styremedlem Steinar Miland. 

 

Varamedlemmer til styret i nummerert orden: 

1. Tone Edland 

2. Åsne Søreidet Fjeld. 

3. Knut Johan Hvistendal. 

4. Lars Erik Keskitalo 

 

Styret konstituerte seg selv på et styremøte. 

Kasserer: Knut Haugland 

Styresekretær: Astrid Staurheim 

Arbeidsutvalg (AU): Leder, nestleder og kasserer 

Kvinnekontakt: Åsne Søreide Fjeld 

Faglig utvalg: Ole Dyrkorn, Hans Ødegård, Jon Olav Strand,Vera Jørgensen, Lars 

Erik Keskitalo 

Verveutvalg: Styret og 1. og 2.vara  

 

 

Andre verv i Nei til EU 

Ådne Naper har deltatt i Rådet for Nei til EU og gikk ut i forbindelse med landsmøtet 

2018. 

 

Styrets arbeid i 2018 

Styret har i kalenderåret 2018 hatt 5 styremøter. 

Ole Roger Dyrkorn leder, Jon Ingebretsen nestleder og Knut Haugland kasserer 

utgjorde arbeidsutvalget for styret. 

Leder har deltatt på flere telefonmøter med den politiske og administrative ledelse 

sentralt og fylkeslederne for å koordinere arbeidet til organisasjonen på landsplan. 

AU har hatt fortløpende kontakt underveis i året vedr. aktuelle saker for AU. 

Det har vært godt samarbeidsklima i styret. På noen av styremøtene har det blitt 



 

utarbeidet uttalelser som er sendt til pressa i Telemark. 

Styret har drøfta hvordan det må arbeides for å skape større aktivitet i Fylkeslaget og 

i lokallaga. Dette munna ut i et Fylkesmøte 22.10 18 med tema om EØS-avtalen og et 

organisasjonsmøte som ble arrangert i Bø 10.12.18 og samlet 14 personer fra 

lokallagstyrer og lokalkontakter.  

 

Kontakt med lokallaga i 2018 

Telemark Nei til EU har lokallag eller kontaktpersoner i de fleste av fylkets 18 

kommuner. I Kragerø har vi i år fått en kontaktperson. Det er et mål å få aktivitet hos 

lokallagene og kontaktpersonene i fylket. Lokallagene og lokalkontaktene ble invitert 

til to fylkesmøter i 2018. 

Standen på Dyrsku’n ble gjennomført i et samarbeid mellom fylkeslaget, lokallaga og 

kontaktpersonene. 

 

Arrangementer i 2018 

Det ble i fylkeslagets regi arrangert følgende: 

 Markering på 1.mai-arrangement i Grenland ved utdeling av materiell. 

   

 Stand på Dyrsku’n i Seljord i september.  

 

 Åpent møte om EØS-avtalen mandag 22. oktober på Bø Hotell: 

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, innledet om EØS-avtalen og hvilke 

innvirkninger avtalen har fått på hverdagen i Norge. Han tok også opp kampen mot 

EU`s jernbanepakke IV. Det var deltakelse fra lokallagtyrene og lokalkontakter. 
 

 Fylkessamling 10.12.18 på Bø Hotel med deltakelse fra lokallagene og 

kontaktpersoner. Foredrag ved Kathrine Kleveland om den politiske situasjonen i EU 

og Europa. Med påfølgende organisasjonskurs « Hvorfor må Nei til EU 

organisasjonen holdes operativt og aktivt». 

 

 

Representasjon og deltakelse i 2018 

 

Deltagelse på sentrale ledermøter i Nei til EU: 

Ole Roger Dyrkorn deltok på Fylkesledermøte. Knut Haugland deltok på rådsmøte. 

 

Landbrukskonferansen i Nei til EU: 

Ole Roger Dyrkorn og Astrid Staurheim deltok sammen med et femtitalls personer da 

landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte seminar i Oslo, med overskriften: 

«EUs landbrukspolitikk – hvor er den på vei?». 

 

EUs landbrukspolitikk er stort sett på samme vei som før, fortalte Norges 

landbruksråd i Brussel, Kjetil Tysdal, på Nei til EUs landbruksseminar. 



 

Bondelagets nestleder Bjørn Gimming beskrev den økte importen fra EU som 

«dramatisk» for landbruket. 

Link til artikkel: Kunnskapsbank Handelspolitikk Landbruk EØS EUs utvikling EFTA 

 

 

 

Kvinnekonferansen i Nei til EU 2018:  
Kari Torsteinson deltok fra Telemark på kvinnekonferansen 27. og 28. oktober 2018 

Aktuelle linker: 

Likestilling og mangfold, Arbeidsliv og faglig politikk, Kvinnekonferanse 

«Bruken av deltid aukar i Europa, og det er svært langt fram til likeløn» fortelte 

forsker Agnieszka Piasna på Nei til EU sin kvinnekonferane. 

Agnieszka Piasna er seniorforsker ved det europeiske fagforeningsinstituttet ETUI i 

Brussel. Ho innleidde på kvinnekonferansen om situasjonen for kvinner og mødre i 

EU ti år etter kriseutbruddet. 

I Europa er det timelønna for kvinner 84 prosent av timelønna for menn. For årslønna 

er forskjellen enda større, med bare 60 prosent. Lønnsforskjellene mellom kvinner og 

menn har gått litt ned etter den økonomiske krisa slo til for ti år siden. Det skuldes i 

hovedsak at mange menn har mista jobben eller gått ned i stilling, mens flere kvinner 

har kommet ut i arbeidslivet. 

– Den gjennomsnittlige arbeidstida i EU-landa har gått ned med to og en halv time 

per veke på 20 år. Dette skyldes hovedsakelig at bruken av deltidsarbeid har øka. 

Auken i deltidsbruk er driven av arbeidsgiverne, ikke av de tilsette for å balansere 

arbeid og fritid. Nulltimers-kontrakter øker kraftig, sier ho. 

Faglig Miniseminar i Nei til EU:  
Ole Roger Dyrkorn deltok fra Telemark på faglig miniseminar torsdag 07.juni 2018 i 

Oslo. 
Første del: 

Hva som må gjøres etter at den hardeste striden siden EU-avstemminga i 1994 endte 

med Stortingets tilslutning til EUs energipakke 3 og EUs energibyrå ACER 

22.3.2018. 

Både APs 8 ufravikelige krav og avtalen Stortinget vedtok lover reversering dersom 

ACER får økt myndighet eller nye kabler ikke kan stanses. Nå revideres Energipakke 

3, ACER-forordningen inkludert, i Brussel og NorthConnect har søkt om en tredje 

kabel til Skottland. Hva skjer? 

Andre del var todelt: 
Innhold i og strategi for høstens store slag om Jernbanepakke 4. Den blir trolig 

behandlet i Stortinget i november 2018. Her er fagbevegelsens klare mål å vinne, 

sikre at Norge reserverer seg slik at anbudsutsetting og oppsplitting ikke blir 

irreversibel. 

https://neitileu.no/sok?s=&type=1d12dfc1-b88a-40bc-847f-624069d969dc
https://neitileu.no/sok?s=&tema=76c551ae-9e13-4ed3-940e-142df05c98b5
https://neitileu.no/sok?s=&tema=8725315b-a066-47ed-a30f-1eb0f1c4cc4c
https://neitileu.no/sok?s=&tema=a3a7fead-bd83-4336-b694-51e353514008
https://neitileu.no/sok?s=&tema=d6f0cc90-cc61-4537-a723-6a81e360d680
https://neitileu.no/sok?s=&tag=0138c4b3-457f-4b6c-8deb-1497566d81fe
https://neitileu.no/sok?s=&tema=4372045d-8d9a-450f-90ee-4ee3d5189794
https://neitileu.no/sok?s=&tema=1aa297ca-3d3e-4b2b-be78-fa28640b8381
https://neitileu.no/sok?s=&tag=0c05d24c-83e3-44d5-b71f-3fec3f6a4175
https://neitileu.no/aktivitet/nei-til-eus-kvinnekonferanse-2018


 

Faglig utvalg i Nei til EU samler inn til en utredning om EUs sosiale Union og EUs 

arbeidslivsbyrå ELA. Utreder i De Facto Idar Helle innleder om utfordringen når EU 

skaffer seg myndighet på arbeidsliv og velferd. 

• 11.30. Geir Vollsæter – spesialrådgiver IndustriEnergi EUs energipakke 3, 

Energipakke 4 og NorthConnect 

• 12.15. Roar Eilertsen, utreder i De Facto. Hvilken makt har ACER og hvilken 

makt kan ACER få? 

• 13.00. Arne Byrkjeflot – Hvordan følge opp kampen mot ACER? 

• 13.30–14.00. Pause 

• 14.00: EUs sosiale union - EUs arbeidslivsbyrå  ELA. Idar Helle, utreder i De 

Facto. 

• 15.00: Jernbanepakke 4 – hva er innholdet og hvordan stanse den? Grethe 

Thorsen. Norsk Lokmannsforbund. 

Landsmøte i Nei til EU 2018: 

Telemark Nei til EU stilte med en delegasjon på syv personer.  

Vi måtte jobbe litt ekstra for å klare å fylle opp hele kvoten på åtte delegater. Vi fikk 

godkjent med en dispensasjon fra kjønnsfordelingen alle de syv delegatene vi stilte 

med. Dette må vi ta lærdom av i forhold til valg av delegater til neste gang det er valg 

av delegater til landsmøte. Erfaringer fra andre fylkeslag er at de gir styret fullmakt til 

å utpeke delegater ihht. til vedtektenes kjønnsfordeling. 

Telemark Nei til EU – delegasjon til landsmøtet 2018. 
Jon Olav Strand, Odd Vidar Rui, Hans Ødegård Ole Roger Dyrkorn, 

Steinar Miland, Ana Lopez, Kari Torsteinson 
 

 

 

 



 

 

Årsmøter i Nei-alliansen: 

Ole Roger Dyrkorn deltok på årsmøtet til Telemark Bondelag i 2018 

Ole Roger Dyrkorn deltok på årsmøtet til Telemark/Vestfold SV i 2018 

 

Andre møter/deltakelse: 

I 2018 møtte Åsne Fjeld og Lars E. Kaskitalo på møte i Studieforbundet Næring og 

Samfunn avd. Vestfold og Telemark 

 

 

Organisatoriske saker i 2018 

Ordningen med egen organisasjonskonsulent for fylkeslaget opphørte 15. januar 2017 

og bistand til fylkene fra Nei til EU sentralt organiseres etter den tid på en annen 

måte. Telemark Nei til EU har fått tildelt Chritian Thorseth, 

cthorseth@gmail.com. , som kontaktperson for organisatoriske saker 

 

Nettside og Facebook 

Nei til EU sentralt har fått nye nettsider https://neitileu.no/ , den nye nettsiden ble 

ferdig til 9. august 2018. Telemark Nei til EU har også en egen nettside som betjenes 

av Knut Haugland. På denne siden legges det ut informasjon om fylkeslaget. 

Fylkeslaget har også en egen Facebook side som administreres av Knut Haugland og 

Ole Roger Dyrkorn. 

Ungdom mot EU / Studenter mot EU 

Det er ikke registrert noen spesiell aktivitet av medlemmer i Ungdom mot EU eller 

Studenter mot EU i fylket dette arbeidsåret. 

 

Verving og gjenbetalingsringing 

Det er fortsatt viktig å ha fokus både på verving av nye medlemmer og gjenverving.  

Vi deltok i vervekampanjen men hadde ikke noen gode resultater. 

Organisering av gjenvervingen må organiseres slik at flere deltar i dette arbeidet. 

 

Kampanjer i Nei til EU i 2018 

Satsingsområdet  «Ut av EØS» 

Satsingsområdet «Ingen suverenitetsavståelse til EU energiunion» 

Satsingsområdet  «Ikke tilslutning til EU`s jernbanepakke IV» 

Satsingsområdet  «Styrke Nei til EU» 

  
 

Satsingsområdet: «Ut av EØS». 

Åpent møte om EØS-avtalen mandag 22. oktober på Bø Hotell: 

mailto:cthorseth@gmail.com
https://neitileu.no/


 

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, innledet om EØS-avtalen og hvilke 

innvirkninger avtalen har fått på hverdagen i Norge. Han tok også opp kampen 

mot EU`s jernbanepakke IV. Det var deltakelse fra lokallagstyrene og 

lokalkontakter. 
 

 

 

 

 

 

 

Stand på Dyrsku’n i Seljord. 

Standen på Dyrsku’n i Seljord hadde også fokus på «Ut av EØS», hvor vi samla inn 

underskrifter for folkeavstemming mot EØS-avtalen. I tillegg verva vi medlemmer og 

delte ut informasjon om Nei til EU. 

Kampanjen «Ut av EØS», har påvirket at temaet blir tatt opp til vurdering i politiske 

partier i fagbevegelsen og andre organisasjoner. 

 



 

 

 

 

Satsingsområdet: 

 «Ingen suverenitetsavståelse til EU energiunion». 

 

I desember 2017 fikk alle Fylkeslag følgende utfordring: 

«Er dere klare for å jobbe med kampanje mot EUs energiunion, og dermed 

også styrke Nei til EU?» Dette ble fulgt opp i Telemark fram til endelig 

vedtak i Stortinget våren 2018. 

 

Nei til EU gikk da inn i en intensiv kampanjeperiode mot EUs energiunion. 

Denne saken ble besluttet å være den viktigste for hele organisasjonen frem 

til midten av mars 2018. 

 

Alliansebygging i Telemark. 

Gjennom vårt fagligpolitiske nettverk i Telemark og kontakter med partiene 

i nei-alliansen, bidrog vi til et flertallsvedtak i Fylkestinget og et liknende 

vedtak i LO-Telemark sin høstfylkeskonferanse som krevde at Regjering og 

Storting skulle si nei til EUs energiunion. Videre fulgte vi opp på LO-

Telemark sin vårkonferanse 2018 med et vedtak som kritiserte 

Stortingsflertallets vedtak i å tilslutte Norge til EUs energiunion. 



 

 

Uttalelser Fylkestinget i Telemark og LO-Telemark 

LO-Telemark sin fylkeskonferanse våren 2018 

Leder av Nei til EU i Telemark, Ole Roger Dyrkorn møtte på LO-Telemark 

fylkeskonferanse våren 2018 og fremmet forslaget som kritiserte 

stortingsflertallets vedtak om tilslutning til EU`s energiunion. Vedtraket ble 

sendte til media i Telemark, Stortinget og regjering. 

 

Nei til EU, Fylkestinget i Telemark og LO-Telemark 

sa nei til at Norge tilsluttet seg ACER 

 

 

Satsingsområdet «styrke Nei til EU sin organisasjon»: 

Prosjektet med støtte fra Norsk Landbrukssamvirke i 2017/2018 gav rom 

for arrangement i 2018 med besøk fra Nei til EU sentralt. 

Prosjektets hoveddel omfattet besøk til samtlige 19 fylker i løpet av 2018. 

 

Fylkessamling 10.12.18 i Telemark omfattet politisk foredrag med 

Kathrine Kleveland og skolering i organisasjons arbeid med to innledere fra 

Nei til EU sentralt. Viktige elementer var utadrettet virksomhet, 

alliansearbeid og hvordan bygge gode lag lokalt. I tillegg ble det vektlagt 

argumentasjon for de viktigste politiske sakene for Nei til EU. 

 

Deltakere fra lokallagstyrer og kontaktpersoner i Telemark sammen med to av de sentrale innlederne. 

(Foto. Kathrine Kleveland) 
 

Samlingen konkluderte med at det i 2019 må det settes en målsetning for 

lokallagene og lokalkontaktene om å kunne arrangere minst et lokalt åpent 

møte. 



 

 

Vest-Telemark Nei til EU: tok utfordringen og avtalte med innleder et slikt 

møte kombinert med årsmøtet. 

 

Tinn Nei til EU: Ønsket å arbeide med et åpent møte knyttet til 

Hjelmengutvalget sin rapport om privatisering i offentlig sektor. 

 

Bø Nei til Eu: Ønsket å arbeide med åpent møte om landbrukspolitikk 

knyttet til EØS-AVTALEN. 

 

Nei til EU i Grenlandsområdet: Vurderer om det kan arrangeres et åpent 

møte i samarbeid med fagbevegelsen knyttet til Hjelmengutvalget sin 

rapport om privatisering i offentlig sektor. Møtet kan knyttes til Nei til EU 

sitt arbeid med å utfordre de politiske partiene i forbindelse med 

Kommune- og Fylkesvalgkampen i 2019. 

 

 

Annen utadretta virksomhet i 2018 

Både andre politiske saker som inngår under Nei til EUs arbeidsområde og 

verveaktivitet har det vært fokusert på i arbeidet som fylkeslaget har stått for. 

Det har vært uttalelser fra styremøtene og de to fylkessamlingene på trykk i media. 

 

 

 

 

Politiske vurderinger i 2018 

Året har vært preget av noen sentrale saker som Nei til EU sentralt har fulgt spesielt 

med på. I 2018 har vi også sett at ulike typer EU-skepsis og uttrykk for 

høyrepopulisme vokser frem, og da er det viktig at vi som organisasjon alltid 

fremmer ordet solidaritet, og som Kristen Nygaard sa i EU-kampen i 1994: 

«Alle skal med, alle unntatt rasister.» 

  

Brexit: 

Det konservative partiet i Storbritania dannet regjering med støtte av et nordirsk parti 

(DUP ) som var opptatt av å opprettholde den frie bevegelsen over grensene mellom 

Irland og Nord-Irland. Det så ut til at brexit ble mykere enn det statsminister Theresa 

May tidligere har vært tydelig på. 

Forhandlingene er over og kampen står nå i det politiske miljøet i Storbritania om de 

skal akseptere skilsmisseavtalen. 

Konflikten om å godkjenne skilsmisseavtalen dreier seg spesielt om to viktige 

spørsmål: 

1) Grensen mellom Irland og Nord-Irland 

2) Fortsatt deltakelse i tollunionen og  å være under EU-domstolen. 



 

 

Hjelmengutvalget- rapporten 

ESA krav om privatisering av offentlige tjenester i Norge: 

På slutten av 2017 og på våren 2018 kom en viktig sak for utviklingen av den Norske 

velferdsstaten. 

Hjelmengutvalget, ble nedsatt av regjeringen for å gi en utredning om hva 

konsekvensen av at ESA mener at det offentliges skattefritak og konkursbeskyttelse 

som Norge utøver, bryter med EU-reglene om offentlig støtte, dersom det offentlige 

leverer tjenester som konkurrerer med private. 

For Nei til EU blir dette en viktig sak som vi må jobbe mye med i 2019 for å vise 

hvordan EØS-avtalen griper omfattende inn i samfunnsutviklingen og bryter ned og 

privatiserer velferdsstaten. 

 

For Fylkesstyret i 

Telemark Nei til EU – 2018 

Ole Roger Dyrkorn 


