
 

 

 TELEMARK NEI TIL EU 

Fylkesstyrets forslag til årsmelding for 2019: 
 

Årsmelding 2019 - hovedinntrykk 

Forsatt et klart og stabilt nei-flertall i befolkningen i spørsmålet om Norsk 
medlemskap i EU. Når det gjelder EØS-saken er det svært positivt at 
landsmøtet til Fellesforbundet i 2019, fattet et utfordrende vedtak om EØS 
avtalen. Fellesforbundet er ikke lenger for EØS-avtalen, de vil ha mer 
kunnskap før de tar standpunkt. Det er et klart brudd med Fellesforbundets 
tidligere Ja til EØS-standpunkt. 
De vedtok to forslag som neppe er mulige å gjennomføre innenfor EØS-
avtalens trange rammer. 
De vil reversere fjorårets ACER-vedtak i Stortinget, og de vil avvikle 
bemanningsbransjen og bygge opp offentlig arbeidsformidling. 
De ber om strakstiltak for forbud mot bemanningsbransjen innenfor spesielt 
utsatte bransjer/regioner. De legger også til grunn at tariffavtalens 
bestemmelser om Reise, Kost og Losji fortsatt vil gjelde for alle reiser innad i 
Norge. Det er ikke sikkert det står seg når EUs reviderte utstasjonerings-
direktiv innføres i juni 2020. Inn i uttalelsen kom også en beskrivelse av 
utviklingen i transportbransjen som er et sammenhengende oppgjør med 
EØS-avtalen. 
EØS-tilhengerne jublet da flertallsinnstillingen fikk 300 stemmer, mot 218 
stemmer for at Fellesforbundet skulle vedta Ut av EØS der og da. Med god 
grunn, siden et annet resultat trolig ville medført et Ut av EØS-vedtak på LO-
kongressen i 2021 og lagt press på et nytt stortingsflertall i 2021. Men for å 
unngå et klart nei-vedtak måtte de strekke seg svært langt. 
Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må 
nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente 
handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen. 
Med full oppbakking av EØS-motstanderne. Men fortsetter dagens utvikling 
med økning i løsarbeid, økt arbeidslivskriminalitet og lavere 
organisasjonsgrad så blir det Ut av EØS-vedtak ved neste korsvei, og da er 
det å håpe at alternativ til EØS-avtalen er utredet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsutvikling 
Styrking av Nei til EU i Telemark: 
Medlemstallet i fylket er stabilt over tid. Ved utgangen av 2018 hadde 



 

Telemark Nei til EU 812 betalende medlemmer. Vervearbeidet i 2019 klarte å 
stabilisere medlemstallet. Ved utgangen av 2019 var det 827 betalende 
medlemmer. 
Vi har et vervepotensiale på ca 70 personer da vi har over 900 personer totalt 
i dataregisteret som kan kontaktes.   
 
Årsmøtet for kalenderåret 2018 ble avholdt på Bø Hotell  mandag 18. 
mars 2019. 
De fleste av fylkesstyrets medlemmer og de fleste lokallag var representert. 
Heming Olaussen tidligere leder i Nei til EU og nå medlem i SV sitt EØS-
utvalg, var gjest og holdt en innledning. Han snakket om «Hjelmengutvalget», 
«Profitt eller offentlig tjeneste» Han sa også litt om det utvidete 
tjenestedirektivet. 
 
Det ble også et fint kulturelt innslag med fortellinger og sang med Miguell 
Utreas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Morten Halvorsen, hilser årsmøtet fra Rødt Vestfold og Telemark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torunn Hovde Kaasa hilser årsmøtet fra SV Vestfold og Telemark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Blichfeldt Dyrland hilser årsmøtet fra Telemark Senterparti. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I tillegg til ordinære årsmøtesaker så ble det vedtatt sendt ut politiske 
uttalelser. Årsmøtet vedtok en uttalelse om: «Telemark Nei til EU ber 
Stortinget nytte reservasjonsretten i EØS-avtalen, og seie nei til ELA - Det 
europeiske arbeidslivsbyrået» Uttalelsen sendes til aviser i Telemark, til 
Telemarksbenken på Stortinget, til alle kommunestyrer i Telemark. 
 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2019: 

Leiar:    Ole Roger Dyrkorn    – attval 1 år 
Styremedlem:    Odd Vidar Rui    – ny 2 år 
Styremedlem:  Kari Anne Torsteinson   – ikkje på val 
Styremedlem:  Torunn Hovde Kaasa    – ny 2 år 
Styremedlem:  Knut Haugland    – ikkje på val 
Styremedlem:  Astrid Staurheim    – ikkje på val 
Styremedlem:  Steinar Miland    – attval 2 år 
 
Vara til styret i nummerorden: 
1.  Tone Edland       – attval 1 år 
2.  Åsne Søreide Fjell      – attval 1 år 
3.  Lars Erik Keskitalo      – attval 1 år 
4.   Arvid Lenes       – ny 1 år 
 
Styret konstituerte seg selv på første styremøte. 
Nestleder: Torunn Hovde Kaasa 
Kasserer: Knut Haugland 
Styresekretær: Astrid Staurheim 
Faglig utvalg: John Olav Strand, Hans Ødegaard, Lars Erik Keskitala, Ole 
Roger Dyrkorn, Vera Jørgensen 
Kvinnekontakt: Kari Torstenson, Åsne Fjell  
AU: Ole Roger Dyrkorn, Torunn Hovde Kaasa, Knut Haugland, Astrid 
Staurheim 
Verveutvalg: Styret og 1. og 2.vara 

 

Øvrige valg: 
Revisorar: 
Aslak Gunheim       – attval 1 år 
Sigrid Straand        – ny 1 år 

Valnemnd 2019: 
Halvor Øygarden      – ikkje på val, leiar 2020 

Ingebjørg Nordbø     – ikkje på val 
Ådne Nape r       – ny 3år 



 

 

Styrets arbeid i 2019 

 
Styret har i årsmøteperioden i kalenderåret 2019 hatt 5 styremøter. 
Ole Roger Dyrkorn leder, Torunn Hovde Kaasa nestleder, Astrid Staurheim 
sekretær 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. 
Styret har hatt deltakere på Rådsmøter og på Fylkeslederkonferansene 
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 at vi gjennomførte et Fylkesmøte 
18.11.19 med flere tema om EØS-avtalen. 
 
 
 
Kontakt med lokallaga i 2019 
Telemark Nei til EU har lokallag eller kontaktpersoner i de fleste av fylkets 18 
kommuner.  Det var et mål å få aktivitet hos lokallagene og kontaktpersonene 
i fylket. Lokallagene og lokalkontaktene ble invitert til fylkesmøtet i november 
2019. 
Noen av lokallaga har gjennomført egne åpne møter og noen åpne møter i 
tilknytning til sine årsmøter. 
 
 
Vest-Telemark Nei til EU 

med årsmøte og åpent møte i Seljord. 
Vest-Telemark Nei til EU dekker kommunene Nissedal, Kviteseid og Seljord.  
I tillegg til årsmøte i Vest-Telemark Nei til EU ble det gjennomført, et åpent 
møte i Seljord 25. februar 2019. 
På det åpne møte med tittel: «Nei til norsk EU-medlemskap - 25 år etter 
folkets nei!», innledet Kathrine Kleveland. 

 

 
 



 

Lokallaget i Bamble gjennomførte i tillegg til årsmøtet, to åpne møter i 
2019. 
 
Møte 1 i Bamble:  

 Samarbeid med Fagbevegelsen om Hjelmengutvalget.  
   Invitasjon til samarbeidsmøte Tema: 
 Hjelmeng-utvalget «Privatisering av offentlig sektor» 
 Sted: Halen gård Tid: Torsdag 11.04.19 Klokka: 1800   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innledning av  

rådgiver i Fagforbundet Ingrid Buset 
Åpent for debatt og spørsmål.  

 
 

Møte 2 i Bamble:  
Debattmøte om utfordringer med EØS-avtalen 22.august. 
Kathrine Kleveland fra Nei til EU innledet til debatt om utfordring med EØS-
avtalen til de politiske partiene i Bamble i forbindelse med valgkampen 2019. 
Her sammen med Rødt, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SP og Høyre. Det ble 
et godt besøkt møte og det ble vervet flere nye medlemmer til Nei til EU. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrangementer i  regi av Fylkeslaget i 2019 

 
Stand på Mini-Dyrsku’n på Søve 25. mai 2019 ble gjennomført av leder i 
fylkeslaget og lokallagskontakt fra Drangedal. Hovedsakelig utdeling av 
materiell om utfordringer med EØS-avtalen og verving av nye medlemmer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand på Dyrsku’n i Seljord i september 2019, ble ikke gjennomført fordi vi 
var for seint ute med søknaden om deltakelse.  
 

 Markering på 1.mai-arrangement i fylket, ble gjort ved å fremme paroler 
 mot EØS-avtalen og ved utdeling av materiell. 
 
Representasjon og deltakelse i 2019 

Deltagelse på sentrale ledermøter i Nei til EU: 

Ole Roger Dyrkorn deltok på Fylkesledermøte 27. september. 
Ole Roger Dyrkorn og Astrid Staurheim deltok hver sin dag på Rådsmøtet 
den 6. og 7. april 
Ole Roger Dyrkorn og Torunn H. Kaasa deltok på rådsmøtet 30. november 
Ole Roger Dyrkorn, og Steinar Miland deltok på seminar og Torunn H. Kaasa 
på jubileumsfesten 29. november 
 
Landbrukskonferansen i Nei til EU: Her deltok ikke Telemark Nei til EU 

Kvinnekonferansen i Nei til EU 2019: Her deltok ikke Telemark Nei til EU 
Faglig Miniseminar 05. april i Nei til EU: Her deltok ikke Telemark Nei til 
EU 

 

Årsmøter i Nei-alliansen: 
Telemark Nei til EU deltok på årsmøtet til Vestfold og Telemark SV i 2019 

Telemark Nei til EU deltok på årsmøtet til Bondelaget i Telemark i 2019. 
 

 

 

 



 

Organisatoriske saker i 2019 

Kontaktperson for organisatoriske saker 

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 og Astrid Staurheim. 

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, utover en søknad om støtte 
til studietur. 
 
Søknad om tilskudd til studietur fra Emilie Hermine Olsen Fagerli. 
Studieturen foregår fra 27. oktober til 2 november. I år går den til Storbritannia hvor vi 
starter i Glasgow. Studieturen avsluttes i London på selveste brexit-day. Under studieturen 
får vi besøke forskjellige mennesker og organisasjoner. Vi får snakke med mennesker å 
høre om hvorfor de er for/mot EU. Vi skal reise med tog i et EU land, og vi får oppleve 
hvordan det er å være i et EU land. Det blir skrevet leserinnlegg om hva vi besøker og 
muligheten for å ha innledninger i ettertid er det lagt opp til. Jeg var også med i fjor til 
Hellas og kan bruke dette i sammenheng med årets studietur. I år er det en kostnad på 
1000kr hvor alt av reise, overnatting og mat er inkludert. Jeg søker tilskudd for studieturen 
på 1000kr slik at deltakeravgiften blir betalt. Om dere velger å støtte dette og er med på å 
betale min studietur så kommer jeg selvfølgelig innom etter turen og har en innledning om 
det er ønskelig. Jeg har også tatt kontakt med lokale aviser slik at jeg kan få noen 
leserinnlegg på trykk. Om dere har andre ideer om hvordan man kan bruke kunnskapen 
jeg får på studieturen så tar jeg gjerne imot tips. 

  Mvh Emilie Hermine Olsen Fagerli, Sentralstyremedlem i UMEU 

 
Innstilling til vedtak:  
Styrets innstilling som er tiltrådt av et flertall i styret pr. mail om å innvilge kr.1000,- i 
tilskudd, godkjennes av styret i møtet 28.10.19 
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Verving og gjenbetalingsringing 
Fra 22. april til 6. mai var det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen. 
Det var mål om å få 300 nye medlemmer i løpet av kampanjeukene. 
Målsettingen for Nei til EU var å øke medlemstallet i 2019. Målsetting for 
kampanjen i uke 17 og 18 var å verve minimum 300 nye medlemmer til hele 
Nei til EU. Det ble forutsatt at alle organisasjonsledd bidro i vervearbeidet og 
at fylkeslagene gjennomførte vervetiltak i perioden. Vi vervet ca 12 personer i 
løpet av kampanjeperioden og totalt 40 medlemmer i hele 2019. 

Alliansebygging i Telemark. 
Fylkessamling 18.11.19 med politisk foredrag, nestleder i Nei til EU, 
Idar Helle.  
Forberedelser og mobilisering 
til møtet ble gjort med en 
annonse i Bø-blad. Invitasjon til 
Bondelaget og Bonde og 
Småbrukerlaget. 
Vi Invitere kulturskolen med 
kulturinnslag.  
Info om møtet har gått ut til alle 
medlemmer via mail og sms. 
Astrid Staurheim la ut på 
Bondelaget sin side og sendte 
til kommunestyremedlemmer i 
Midt-Telemark. 
 

 

 

Følgende problemstilling for møtet. 
# Kunnskap fra Menon rapporten  
# Myter og Konsekvenser av å si opp EØS-
avtalen. 
# Hvordan kan Norge bygge videre på den 
tidligere handelsavtalen når vi sier opp 
EØS-avtalen. 
# Hvordan kan Norge ha nytte av at EU har 
handelsavtaler med Korea, Japan og 
 Canada. 
# Hva med tollvernet for landbruket og artikkel 19 i EØS-avtalen, når disse 
alternative handelsavtalene EU har etablert, inneholder nedtrapping av 
tollvern. 
 
 
 
 



 

 
Vi utfordra deltakerne til å gi en skriftlig tilbakemelding: 
Toril Knutson, nestleder i Telemark Senterkvinner sier: 

«Takk for et veldig godt møte i Nei til EU på mandag!  
Nei til EUs møte i Bø var svært interessant.  Vi ble ikke servert ferdigtygde 
meninger, men store mengder tallmateriale og bakgrunnsstoff så vi selv 
kunne gjøre oss opp meninger og trekke våre egne konklusjoner.  Til tross for 
store mengder fakta, var foredraget lett å forstå.  Debatten etter foredraget 
var også åpen og frisk.  Dette var svært lærerikt.  Jeg gikk hjem med mer 
reflekterte og velbegrunnede meninger om EØS-avtalen!» 

 

Annen utadretta virksomhet i 2019 

Både 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 fylkessamlingen på trykk i media. 
 
 
Politiske vurderinger i 2019 
Året 2019 har vært preget av Brexit, ACER søksmålet, Fellesforbundet i LO 
sitt krav om utredning om alternativ til EØS-avtalen, krav om å melde Norge 
ut av EU`s energibyrå ACER og krav om å avvikle bemanningsbransjen og 
noen andre sentrale saker som Nei til EU har fulgt spesielt med på. 
  
Brexit 31. januar 2020. 
Storbritannia forlot EU fredag 31. januar 2020. Det var en historisk 
hendelse at et land meldte seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for 
EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut. 
Nei til EU ønsket velkomment at resultatet fra folkeavstemningen nå ble 
respektert og gjennomført. 

• Det er en seier for folkestyret at brexit nå blir en realitet. Over 17,4 
millioner briter stemte for brexit, ingen sak i britisk historie har fått større 
velgerstøtte. Jeg vil gratulere britene med å ta tilbake makten fra Brussel, sier 
Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. 

• Norge og Storbritannia har langvarige og tette bånd, politisk, kulturelt og 
økonomisk. Storbritannia er et av de aller største markedene for norske varer 
og tjenester. 

• Brexit gir muligheter for å utvikle samarbeid og handel med 
Storbritannia. Den muligheten må regjeringen nå gripe, og ikke være et 
haleheng til EU i forhandlingene fremover. For eksempel kan Norge sikre 
bedre vilkår enn i EØS for den store sjømateksporten inn til Storbritannia. 
Norge må kreve kutt i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer inn til Norge, nå 
som EU krymper. 



 

• Storbritannia utgjør med sine 66 millioner innbyggere rundt 14 prosent 
av EU-økonomien. EU og Storbritannia skal inngå en ny handelsavtale i løpet 
av 2020, uten innføring av EU-regler slik Norge er pålagt i EØS-avtalen 

• Brexit og EUs nye handelsavtaler viser at EØS-avtalen er utgått på 
dato. Nå må vi vurdere bedre alternativer, som setter folkestyre foran EUs 
overstyring, sier Nei til EU-lederen.   

ACER-søksmålet i 2019:  
EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett 
Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og 
forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang 
til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet 
kan fremmes eller ikke. 
 
Nei til EUs anke på tingrettens avvisning av ACER-søksmålet er nå til 
behandling for Borgarting lagmannsrett i en skriftlig prosess. Fredag 31. 
januar sendte Nei til EUs advokater siste prosesskriv. Lagmannsretten skal 
nå ta stilling til om saken kan fremmes eller ikke, og det er ventet at 
kjennelsen kommer om 2-4 uker.   

Nei til EU påpeker i skrivet at «spørsmålet om rettslig prøving av vedtak (inkl. 
lovvedtak) gjort av Stortinget er et utfordrende og i stor grad uavklart rettslig 
spørsmål», men «som påvist i anken har Norges tilslutning til EUs indre 
marked gjennom EØS-avtalen skapt en ny rettslig situasjon gjennom den 
betydelige import av lovgivning gjennom EØS-avtalens mekanismer.» 

Konflikt om EUs innflytelse 
Nei til EU mener denne nye situasjonen og forholdet til Grunnloven ikke kan 
håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving: 

«EØS-komiteen legger grunnlaget for gjennomføringen. Dette foregår i en 
dialog mellom EØS-landene og EU der både relevansen og 
gjennomføringsmåten blir en del av den beslutning som senere danner 
grunnlaget for nødvendige samtykker og lovvedtak, nettopp slik som i ACER-
saken. Det betydelige antall av grensetilfeller om avståelse av suverenitet i 
forbindelse med slike gjennomføringer som er forelagt Justisdepartementets 
lovavdeling vitner om at det er en utfordring å håndtere denne nye 
situasjonen innenfor en tradisjonell oppfatning om forholdet mellom Stortinget 
og domstolene.  

Først og fremst har dette sammenheng med at EU-regelverk gjennomføres i 
norsk rett med en mye mer begrenset forberedelse og gjennomarbeidelse 
enn den tradisjonelle lovgivning som genereres nasjonalt. I tillegg skjer 
gjennomføring av EU-rett ofte innenfor rammene av den politiske konflikt det 
er i samfunnet om hvilken innflytelse EU skal ha på samfunnsutviklingen i 
Norge. I en slik konflikt kan den politiske viljen til gjennomføring av EU-retten 



 

fort overstige en presis forståelse av Grunnlovens rammer, materielt og 
prosessuelt. 

I en slik sammenheng er det lite tilfredsstillende at grunnleggende 
suverenitetsspørsmål skal håndteres internt i norsk forvaltning uten kunne 
gjøres til gjenstand for overprøving i rettssystemet.» 

Et nytt kapittel i arbeidet mot EØS-avtalen. 
Fellesforbundets landsmøte i oktober 2019, sa ikke ‘ut av EØS’, men krevde 
utredning av alternativer til EØS-avtalen. Samtidig vedtok Fellesforbundet 
avvikling av bemanningsbransjen og, etter benkeforslag på landsmøtets siste 
dag, at Norge skal melde seg ut av EUs energibyrå Acer. 
Et viktig trekk ved EU er utviklingen av byråer og myndighetsorganer med 
omfattende politisk makt direkte underlagt EU-kommisjonen (og ESA i EØS-
sammenheng). Sammen med det vi kjenner til av nye direktiver underveis fra 
Brussel i 2020, danner dette etter vårt syn grunnlaget for stadig breiere 
motstand mot innholdet i EØS-avtalen. 
Utfallet av Fellesforbundets landsmøte får betydning for hvordan arbeidet mot 
EØS-avtalen skal legges opp i tida framover, og hvordan Nei til EU skal 
videreføre arbeidet som er fastlagt i arbeidsplanen. 
Det vil være vanskelig å få samling om et ‘nei til EØS’-vedtak på LO-
kongressen om to år. Samtidig er den etablerte motstanden mot allerede 
kjente EØS-saker nå sterkere enn noensinne: 
Det gjelder blant annet: Acer, jernbanepakkene, bemanningsbransjen og 
allmenngjøring reise, kost og losji. 
 
På bakgrunn at dette bør Nei til EU tilpasse strategien i EØS-spørsmålet til 
den politiske situasjonen framover.  
Hovedelementer i denne strategien vil være å: styrke den politiske 
motstanden mot EØS-avtalen i befolkningen – Nei til EU har hovedansvaret 
for å sette innholdet i kontroversielle direktiver og vedtak i sammenheng med 
helheten i EØS-avtalen og drivkreftene i det indre markedet, 
• arbeide for at LO i 2021 har med de omstridte direktiv og avvikling av 
bemanningsbransjen i sine krav til partiene, 
• få vedtak på viktige landsmøter i forkant av valget i 2021 og presse 
fram klare standpunkter i valgkampen, 
• få flertall på Stortinget mot omstridte EØS-direktiver, 
• følge opp Fellesforbundets krav om utredning innad i fagbevegelsen, og 
sette forsterket søkelys på en handelsavtale som reelt alternativ til EØS-
avtalen, 
• samle støtte for kravet om at Stortinget etter valget i 2021 setter start- 
og sluttdato for et bredt utrednings- og debattopplegg om EØS-avtalen. 
 

  
Mandat for og sammensetning av en slik utredningsgruppe vil stå sentralt. 



 

Nei til EU legger til grunn at EØS-avtalen kommer opp til ny politisk 
behandling i kjølvannet av utredning og debatt. Et fornyet krav om 
folkeavstemning om EØS kan vise seg å være et riktig taktisk og strategisk 
grep underveis. 
 

Få fram at EØS er langt mer enn en handelsavtale. I følge EØS-loven er 
formålet med EØS å innføre EUs og Romatraktatens «fire friheter» i 
Norge.    
 
  
Hjelmengutvalg-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 
utrede 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 ble dette en viktig sak som vi jobbet med i 2019 for å vise 
hvordan EØS-avtalen griper omfattende inn i samfunnsutviklingen og bryter 
ned og privatiserer velferdsstaten. Regjeringen fant fort ut i 2019, at dette fikk 
for store konsekvenser, og etter et ekspertutvalgs utredning, la 
næringsministeren saken foreløpig bort. 
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