TELEMARK NEI TIL EU
Fylkesstyrets forslag til årsmelding for 2020:
Årsmelding 2020 - hovedinntrykk
Fortsatt 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 har fattet et utfordrende vedtak om å kreve
utredning av konsekvenser av å si opp EØS-avtalen. Medlemstallet i
Telemark Nei til EU i Telemark er litt mindre enn året før.
Året 2020 har vært preget av Koronapandemien og utfordringer med å
gjennomføre fysiske møter. Det har likevel vært muligheter til å markere
politikk på områdene «Norge ut av EØS», «Nei til EUs energiunion og EUs
energibyrå Acer» og «Nei til EUs Jernbanepakke». I tillegg greide vi å samle
landsmøtedelegasjonen fra Telemark på fysisk møte i Bø.
Medlemsutvikling
Styrking av Nei til EU i Telemark:
Medlemstallet i fylket har vært 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 834 betalende
medlemmer. Ved utgangen av 2020 hadde vi 790 betalende medlemmer i
Telemark Nei til EU. Vi har et potensiale på ca 60 personer ved de over 850
personer totalt vi har i dataregisteret som kan kontaktes.
Årsmøtet for kalenderåret 2019 ble avholdt på Bø Hotell mandag 15. juni
2020.
De fleste av fylkesstyrets medlemmer og de fleste lokallag var representert.
Boye Ulmann fra Faglig utvalg i Nei til EU og tillitsvalgt i Fellesforbundet, var
gjest og holdt en innledning. Han snakket om Sosial Dumping og utfordringer
med EØS-AVTALEN.

Det ble også et fint kulturelt innslag med folkemusikk fra ei gruppe unge
folkemusikkaktører fra Bø.

Kari Torsteinson, 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: «STORTINGETS ROLLE SOM LOVGIVENDE ORGAN BLIR
AMPUTERT VED TILSLUTNING TIL EU`S JERNBANEPOLITIKK»

Uttalelsen sendes til aviser i Telemark, til Telemarksbenken på Stortinget, til
alle kommunestyrer i Telemark.
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2020:

Styret:
Leiar:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole Roger Dyrkorn
Odd Vidar Rui
Kari Anne Torsteinson
Torunn Hovde Kaasa
Astrid Staurheim
Steinar Miland
Helene Åkerøy Jørgensen

Vara til styret i nummerorden:
1. Åsne Søreide Fjell
2. Lars Erik Keskitalo
3. Arvid Lenes
4. Arne Vinje
5. Knut Haugland

– attval 1 år
– Ikkje på val
– attval 2 år
– Ikkje på val
– attval 2 år
–Ikkje på val
– ny 2 år
– attval 1 år
– attval 1 år
– attval 1 år
– ny 1 år
– ny 1 år

Revisorar:
Aslak Gunheim
Sigrid Straand
Valnemnd 2021:
Ingebjørg Nordbø
Ådne Naper
Øystein Høgetveit, Vinje
tlf: 95050344
mail: hoegetveit@online.no

– attval 1 år
– attval 1 år
– attval 1 år (leiar i 2021)
– vald for 2år
– ny vald for 3 år

Styret konstituerte seg selv på styremøte:
Nestleder: Torunn Hovde Kaasa
Kasserer: Knut Haugland
Styresekretær: Astrid Staurheim
Faglig utvalg: Lars Erik Keskitalo, Ole Roger Dyrkorn.
Kvinnekontakt: Kari Torstenson, Åsne Fjeld, Helene Åkerøy Jørgensen
AU: Ole Roger Dyrkorn, Torunn Hovde Kaasa, Astrid Staurheim og Knut
Haugland
Verveutvalg: Styret
Styrets arbeid i 2020
Styret har i kalenderåret 2020 hatt 4 styremøter.
Leder har deltatt på flere telefonmøter med den politiske og administrative
ledelse i Nei til EU sentralt og fylkeslederne i Nei til EU for å koordinere
arbeidet til organisasjonen på landsplan.
Styret har hatt deltakere på rådsmøte og på fylkeslederkonferansene i 2020.
Styret har også tatt initiativ til gjennomføring av et åpent møte om
landbrukspolitikken og EØS-AVTALA. Dette er et samarbeid med Telemark
Bondelag og Telemark Bonde og Småbrukerlag.
Det har vært godt samarbeidsklima i styret. På 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. På dette området har styret bidratt med å gi
økonomisk støtte til gjennomføring av eit åpent møte i Bamble Nei til EU.
Styremedlem, Helene Åkerøy Jørgensen valgte å trekke seg fra
styrearbeidet, og 1. vara Åsne Søreide Fjell tiltråtte styret.
Kontakt med lokallaga i 2020
Telemark Nei til EU har lokallag eller kontaktperson i de fleste av fylkets 18
kommuner. Det var et mål å få aktivitet hos lokallagene og kontaktpersonene
i fylket. Den spesielle situasjonen med Koronapandemien har ført til at det har
blitt vanskelig å arrangere åpne møter i 2020.
Lokallaget i Bamble gjennomførte i tillegg til årsmøtet, et åpent møte i 2020.

Dette var et samarbeid med Bamble Bondelag og Fagforbundet i Bamble.
Kathrine Kleveland holdt foredrag med påfølgende ordskifte om beredskap
knytt til mat, medisiner, smittevern opp mot EU og ESA. Møtet var godt
besøkt med deltakere fra hele Grenlandsområdet.

Arrangementer i regi av Fylkeslaget i 2020
Stand på Dyrsku’n i Seljord i september 2020, ble ikke gjennomført fordi
arrangementet ble avlyst på grunn av Koronapandemien.
Markering på 1.mai-arrangement i fylket, ble gjort ved å fremme paroler mot
EØS-avtalen.
Åpent møte om landbrukspolitikken og EØS-AVTALA.
Dette er et samarbeid med Telemark Bondelag og Telemark Bonde og
Småbrukerlag. Vi er veldig glad for at innlederne vi har kontakt med har lyst til
å komme og bidra i dette møtet. Vi la i første omgang opp til å gjennomføre
møtet mandag 15. februar 2020 på Bø Hotell eller eventuelt mandag 1.mars.
På grunn av Koronapandemien er dette åpne møtet utsatt til 2021.
Følgende innledere vil bidra med:
Hildegunn Gjengedal:
Bør Norge si opp EØS-avtalen og etablere en rein handelsavtale, eller har
landbruket et tilstrekkelig utviklingspotensiale innenfor EØS-avtalen/ art.-19.?
Arne Ivar Sletnes:
Hvilke handelspolitiske problemstillinger vil Norsk Landbruk stå overfor ved
en oppsigelse av EØS-avtalen/ art.-19?

Chr. Anton Smedshaug:
En overordnet betraktning av Norsk handelspolitikk innenfor frihandelsregimet
EØS-avtalen. Innvirkning på handelsbalansen, norsk økonomi og
betydningen av egen valuta. Hvordan kan Norge forholde seg til handel
utenfor EU.

Fylkeslagets deltakelse i Landsmøtet i 2020
Styret fikk delegert myndighet fra Årsmøtet til å supplere med utsendinger om
ikkje det er tilstrekkeleg på varalista.
Utsending:
Vara:
1. Ole Roger Dyrkorn
1. Helene Åkerøy Jørgensen
2. Torunn H. Kaasa
2. Åsne Søreide Fjeld
3. Kari Torsteinson
3. Lars Erik Keskitalo
4. Astrid Staurheim
4. Knut Haugland
5. Steinar Miland
5. Ana Lopez
6. Odd Vidar Rui
6. Hans Ødegård
Følgende var delegater og vara på grunn av forfall fra de faste valgte:
Ole Roger Dyrkorn
Åsne Søreide Fjeld
Torunn H. Kaasa
Lars Erik Keskitalo
Kari Torsteinson
Ana Lopez
Astrid Staurheim
1.Vara Hans Ødegård

Representasjon og deltakelse i 2020
Årsmøter i Nei-alliansen:
Telemark Nei til EU deltok med leder Ole Roger Dyrkorn på årsmøtet til
Vestfold og Telemark SV i 2020. Vi fikk forespørselen fra Heming Olausen i
Vestfold Nei til EU om å spleise på utdeling av Nei til EU materiell på SV
Vestfold og Telemark sitt årsmøte. Dette var en god ide som vi kunne bruke til
å verve flere medlemmer til Nei til EU også. Vi ble med på et spleiselag og
delte ut 100 stk Vett nr. 1/2020 ABC om EØS og handel.
Telemark Nei til EU var invitert på årsmøtet til Bondelaget i Telemark i 2020,
men blei ikke med på møtet da dette møtet blei gjennomført med begrensa
deltakelse på grunn av Koronapandemien.
Organisatoriske saker i 2020
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, Torun H. Kaasa, Astrid Staurheim og Ole
Roger Dyrkorn.
Verve – og kampanjeukene 2020
Fra 20. april – 3. mai (uke 17 og 18) var det verve og aktivitetsuker i hele
organisasjonen, slik det var nedfelt i arbeidsplanen 2019-2020 og de politiske
prioriteringer for 2020.
Politiske temaer for kampanjeukene:
Kampanjeukene fokuserte på følgende saker; Folkestyre og suverenitet,
Energipolitikk / ACER, Jernbanepakke 4 og Hjelmengutvalgets innstilling,
Resultater av vervingen:
I 2019 hadde Telemark Nei til EU 834 betalende medlemmer. Vi hadde
målsetning om å opprettholde et stabilt medlemstall.
I 2020 har vi hatt 790 betalende medlemmer. Dette er en reduksjon på 44
betalende medlemmer på tross av vi klarte å skaffe 40 nye medlemmer i
vervekampanjen. Vår utfordring i tillegg til vervekampanjene er å følge opp
gjenverving av medlemmer som ikke opprettholder medlemskapet.
Annen utadretta virksomhet i 2020
Saker som inngår under Nei til EUs arbeidsområde og verveaktivitet har det
vært fokusert på i fylkeslaget. Det er sendt uttalelser fra styremøtene til media
i Telemark, og det ble laget reportasje i Bø-blad fra Landsmøtedelegasjonen
som var samlet på Bø-Hotell.

Politiske vurderinger i 2020
Året har vært preget av Brexit og Norges forhandlinger med Storbritannia
etter at de har forlatt EU. Nei til EU sitt ACER søksmålet mot Regjering og
Stortingsvedtaket har blitt tatt opp til vurdering i Høyesterett. Fellesforbundet i
LO sitt krav om utredning om alternativ til EØS-avtalen, krav om å avvikle
bemanningsbransjen og noen andre sentrale saker som Nei til EU har fulgt
spesielt med på.
Brexit:
Storbritannia og EU har inngått handelsavtale. Det er en historisk
hendelse at et land har meldt seg ut av EU.

• 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.
• Brexi gir nye muligheter for å utvikle samarbeid og handel med
Storbritannia.
• EU og Storbritannia har inngått en ny handelsavtale i 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.
ACER-søksmålet:
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. I 2020 behandlet Høyesterett om ACER-søksmålet kan
fremmes i rettsapparatet eller ikke.
Et nytt kapittel i arbeidet mot EØS-avtalen.
Fellesforbundets landsmøte i oktober 2019 krevde utredning av alternativer til
EØS-avtalen og samtidig vedtok de avvikling av bemanningsbransjen og krav
om at Norge skal melde seg ut av EUs energibyrå Acer. Dette er krav som
har preget debatten i den politiske bevegelsen rundt EØS spørsmålet i 2020.
Et viktig trekk ved EU er utviklingen av byråer og myndighetsorganer med
omfattende politisk makt direkte underlagt EU-kommisjonen (og ESA i EØSsammenheng). 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.
På bakgrunn at dette bør Nei til EU tilpasse strategien i EØS-spørsmålet til
den politiske situasjonen framover og få fram at EØS-avtalen er langt mer
enn en handelsavtale. I følge EØS-loven er formålet med EØS å innføre EUs
og Romatraktatens «fire friheter» i Norge.
Hovedelementer i strategien må være å:
• 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,
• Å arbeide for at LO i 2021 har med de omstridte direktiv og avvikling av
bemanningsbransjen i sine krav til partiene,
• Å få vedtak på viktige landsmøter i forkant av valget i 2021 og presse
fram klare standpunkter i valgkampen,
• Å få flertall på Stortinget mot omstridte EØS-direktiver,

•

Å følge opp Fellesforbundets krav om utredning innad i fagbevegelsen,
og sette forsterket søkelys på en handelsavtale som reelt alternativ til
EØS-avtalen,
• Å samle støtte for kravet om at Stortinget etter valget i 2021 setter startog 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.

For Fylkesstyret i
Telemark Nei til EU

