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Årsmelding 2016-2017 1 

1 Styrende organer 2 

1.1 Landsmøtet 3 

Landsmøtet 2016 ble gjennomført på Scandic Ringsaker 11.-13. november 2016. Det var ca. 200 4 

delegater, gjester og ansatte til stede. Det ble vedtatt en arbeidsplan for 2017 med følgende 5 

satsingsområde: Ut av EØS. I tillegg ble følgende politikkområder prioritert: EUs utvikling og dens 6 

konsekvenser, Verden er større enn EU, Forsvar av velferd og arbeidsliv, Miljø og klima, 7 

Distriktspolitikk og primærnæringer. 8 

1.2 Rådet  9 

Rådet består av styret, to representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og tre 10 

representanter utpekt av UmEU.  11 

 12 

Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2016: 13 

Peter Ørebech, Gina Barstad, Odd Einar Dørum, Christina Beck Jørgensen, Ivar Hellesnes, Ingrid 14 

Skjoldvær, Per Martin Sandtrøen, Wenche Arntzen, Paul Magnus Gamlemshaug, Eldar Myhre, 15 

Kristine Mollø-Christensen, Per Olaf Lundteigen, Olaug Jeksrud, Oddvar Vigdenes, Peder Østring, 16 

Victoria De Oliveira, Dag Seierstad, Mari Gjestvang, Terje Bjørlo, Gerd Knutsen. 17 

UmEUs representanter: 18 

Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Bjørn Ola Opsahl, Frida Hambro Angell 19 

Rådsmøtet våren 2017 vedtok følgende uttalelser: 20 

- Regjeringen må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser 21 

- Brexit gir nye muligheter for Norge! 22 

- EU må trekke til seg klørne fra norsk sokkel! 23 

1.3 Styret 24 

Disse ble valgt på landsmøtet i 2016: 25 

Arbeidsutvalget: Kathrine Kleveland (leder), Olaf Gjedrem (nestleder), Idar Helle (nestleder) og Tove 26 

Berit Berg (AU-medlem).   27 

Resten av styret:   28 

Boye Ullmann, Brita Skallerud, Shoaib Sultan, Anne Lise Hessen Følsvik, Ådne Naper, Karianne Hagen 29 

Wendt, Gunnhill Andreassen, Christian Torseth, Helle Hagenau og Roger Haga Heimli. Leder av 30 

Ungdom mot EU tiltrer styret med fulle rettigheter. 31 

Vararepresentanter: 32 

Per Inge Bjerknes, Heidi Larsen, Åsa K. Kjølberg Moen, Jan Arne Bremnes og Arne Byrkjeflot. 33 

 34 

Roger Haga Heimli søkte om og fikk innvilget fritak fra sitt verv i styret våren 2017. Per Inge Bjerknes 35 

rykket opp som fast styremedlem, og øvrig varamedlemmer rykket tilsvarende opp. Samtlige 36 

varamedlemmer kalles inn til styremøtene. 37 

Styret har gjennomført 6 møter siden landsmøtet 2016, til og med styremøtet 6.-7. oktober 2017. 38 

Styret har vedtatt følgende uttalelser i perioden:  39 

- EØS-avtalens klamme hånd over Stortingsvalget 40 

- LO-kongressen utfordrer EØS-avtalen 41 
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- EØS-avtalen holder ikke vann 1 

- Europa i endring fordrer nytenkning om EØS-avtalen 2 

- En arbeidsinnvandring alle er tjent med 3 

1.4 Arbeidsutvalget 4 

Arbeidsutvalget (AU) har til sammen hatt 13 møter siden landsmøtet i 2016, til og med AU-møtet 5 

som er planlagt den 14.11. AU har vedtatt en uttalelse i perioden: EU – 60 år i feil retning. 6 

2. Ansatte 7 

Det har i perioden vært en reduksjon i bemanningen på ca. 3 årsverk, og det er nå ansatt 13 8 

medarbeidere (inkl. generalsekretær) fordelt på til sammen 11,6 årsverk. Følgende har vært ansatt i 9 

perioden side forrige landsmøte: Hilde Loftesnes Nylén, Tori Aarseth, Tale Marte Dæhlen, Lill Sæther, 10 

Inger-Marie Lampe-Lupton, Trude Koksvik Nilsen, Wibeke Bergheim, Morten Harper, Sindre 11 

Humberset, Eivind Formoe, Karl-Sverre Holdal, John Øyslebø, Atle Enersen, Jan Steinholt, Stian 12 

Taraldset, Arne Byrkjeflot og Kjell Arnestad. 13 

 14 

I tillegg til de ansatte har Kathrine Kleveland vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Olaf 15 

Gjedrem, Idar Helle og Tove Berit Berg har mottatt noe honorarer for sine verv. Kathrine Kleveland 16 

hadde seks uker permisjon under valgkampen, og Olaf Gjedrem fungerte da som leder. 17 

3. Politisk arbeid og kampanjer 18 

3.1 Satsningsområde: Ut av EØS 19 

I år er det 25 år siden Norge ble tilknyttet EU via EØS-avtalen. EØS-melding 1, som primært tok opp 20 

arbeidsliv, ble lansert i forkant av LO-kongressen 2. mai, dagen for underskriving av EØS-avtalen. 21 

EØS-melding del 2 ble lansert i forbindelse med 25-årsjubilet for EØS-vedtaket i Stortinget 16. 22 

oktober, og tar opp konsekvenser for økonomi, fiskeri, distriktspolitikk, samferdsel, miljø, helse og 23 

mattrygghet. Kort oppsummert: Vi ser stadig at EØS er de brutte forventningers avtale! 24 

EØS var en viktig del av kandidatundersøkelsen med spørsmål om folkeavstemning, bruk av veto, om 25 

jernbanepakke 4 og energibyrået ACER. I perioden har vi levert høringer, laget mye materiell, 26 

arrangert møter i hele landet, som det landsdekkende seminaret #NEI2017. Vi ser en økende EØS-27 

kritikk blant stortingsrepresentantene. 28 

Alliansebygging er viktig, og vi samarbeider stadig med andre organisasjoner og har kontakt med 29 

politiske partier. LO-kongressen gikk dessverre ikke mye lenger i kritikk av EØS-avtalen, men ønsker 30 

ILO-konvensjoners forrang inn i grunnloven. EØS-debatten er først og fremst del av en debatt om 31 

arbeidslivet, men vi ønsker å nå flere. Vi har bestilt meningsmålinger både blant LO-medlemmer og 32 

folk generelt. De viser et stemningsskifte der det igjen er flertall for en handelsavtale fremfor EØS. 33 

Andre målinger viser imidlertid klart flertall for EØS når spørsmålsstillingen ikke inneholder noe 34 

alternativ.   35 

3.2 EUs utvikling og dens konsekvenser  36 

Etter en periode med usikkerhet omkring EUs fremtid og utvikling i kjølvannet av brexit-37 

avstemningen og foran valgene i Nederland og Frankrike, har særlig EU-kommisjonen nå igjen satt 38 

trykk på videre integrasjon. Frankrikes nye president Macron står også i spissen for å gi EU økt 39 

myndighet. Samtidig ga valgene i Tyskland og Østerrike markant fremgang for EU-kritiske partier, og 40 

det er også uro i flere østeuropeiske land. Catalonias avstemning for selvstendighet er også en 41 

betydelig utfordring for EU. Det er foreløpig uavklart hvordan det nye forholdet mellom Storbritannia 42 

og EU blir regulert når britene går ut av unionen i 2019.  43 
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 1 

Euroen og EUs kuttpolitikk brukes som argument for ytterligere sentralisering av makt i Den 2 

europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen. Krisen og kuttpolitikkens store sosiale omkostninger 3 

har vært tema både i publikasjoner og på møter, og det har vært arbeidet for vise hvordan 4 

eurokrisen tilspisser ulikhetene i EU og øker det demokratiske underskuddet. EUs utvikling er tema 5 

for årbok 2018. Utviklingen av EUs energiunion er særskilt belyst i Vett-hefte nr. 2-2017, som er fulgt 6 

opp med møte om energibyrået ACER. Det har vært stillstand i forhandlingene om handelsavtalene 7 

TTIP (mellom EU og USA) og TiSA (tjenesteavtalen der også Norge forhandler). Nei til EU har 8 

produsert en animasjonsvideo om TiSA, basert på notatet om TiSA og velferd som ble laget i 2016. 9 

3.3 Verden er større enn EU 10 

Internasjonal solidaritet og handlefrihet har vært og er et sentralt argument mot EU-medlemskap. 11 

Norges adgang til å være en selvstendig stemme i verden er viet stor plass i EU-guiden, som i år kom i 12 

ny utgave. Heftet brukes både til skolering i egen organisasjon og overfor andre, ikke minst i 13 

skoleverket.  14 

EUs økende militære ambisjoner er fulgt opp gjennom Standpunkt og utspill med vekt på kritikk av 15 

EUs nye forsvarsfond EDF. Arbeidet med Schengen-avtalen har særlig lagt vekt på hvordan EU flytter 16 

den ytre grensekontrollen til Tyrkia og også ønsker å inngå en lignende avtale med Libya. Disse 17 

ordningene får hard kritikk fra menneskerettsinstanser.  18 

3.4 Forsvar av velferd og arbeidsliv  19 

Svært mye av Nei til EUs arbeid i perioden har handlet om arbeidsliv og velferd. Første del av EØS-20 

meldingen hadde arbeidsliv som hovedtema. I tiden mellom Trondheimskonferansen og LO-21 

kongressen ble det jobbet mye med eksterne utredninger om EØS og arbeidsliv generelt og EØS og 22 

samferdsel spesielt. 23 

Under LO-kongressen ble det jobbet med formøte for delegater, løpeseddelutdeling foran 24 

kongressen, og skriving av forslag og oppfølging underveis. Dessverre var det ikke mulig å komme 25 

noe lenger når det gjaldt selve hovedformuleringen om EØS-avtalen, men kongressen krevde veto 26 

mot jernbanedirektivet og HOFO (EUs helikopterforordning offshore). I tillegg sa kongressen nei til 27 

kabotasje og vil forby bemanningsbransjen. Dette er viktige vedtak som vil møte EØS-avtalen om og 28 

når de settes ut i livet, og et godt utgangspunkt for Nei til EUs videre arbeid i kongressperioden. 29 

Det var et mål for Nei til EU å få arbeidslivet og EØS-avtalen inn i valgkampen. Det ble ingen EØS-30 

valgkamp, men debatten var mye større enn ved tidligere stortingsvalg, spesielt om EØS og 31 

næringsliv og Jernbanepakke IV. Flere av møtene i møteserien høsten 2017 har også hatt 32 

arbeidslivstemaer (Acer, jernbanepakke IV og 25 år med EØS). 33 

3.5 Miljø og klima  34 

Det er fortsatt ikke avklart hvordan Norge skal tilslutte seg EUs klimaarbeid utenfor kvotesystemet. 35 

Nei til EU har kritisert regjeringens forslag om å gjøre klimaavtalen mellom Norge og EU til en del av 36 

EØS-avtalen. EØS-meldingen 25 år med EØS del 2, utgitt i oktober, beskriver EØS-avtalens innvirkning 37 

på norsk miljøpolitikk i et eget kapittel. Det er også utgitt en faktatekst om klima og landbruk. Miljø 38 

og bærekraftige handelsavtaler var dessuten et av temaene på landskonferansen #NEI2017 i mars. 39 

3.6 Distriktspolitikk og primærnæringer  40 

Regjeringen har inngått en ny avtale med EU om handel med landbruksvarer, etter såkalte artikkel 41 

19-forhandlinger i EØS, som igjen gir EU økte tollfrie kvoter. Nei til EU deltok aktivt i debatten mot en 42 

slik ytterligere liberalisering, gjennom uttalelser, innlegg og avisutspill.  43 
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 1 

Blant annet gjennom landbrukspolitisk utvalg har Nei til EU god kontakt med landbrukets 2 

organisasjoner. Utvalget arrangerte i november seminar om «EØS og mattrygghet».  3 

Til havs har den største saken vært striden om fiske av snøkrabbe, etter at fiskere fra Latvia og 4 

Litauen klaget Norge for overvåkingsorganet ESA da de ble nektet å fiske og mente dette var i strid 5 

med EØS-avtalen. ESA har siden avvist saken.  6 

4. Organisasjon og verving 7 

4.1 Medlemsutvikling og verving 8 

Organisasjonen planla og gjennomførte verveaksjonsuker de to siste ukene i april.  Alle fylkeslag ble 9 

invitert til å delta i verveaksjonen og fylkeslederne satte seg som mål å oppnå tusen nye medlemmer. 10 

Resultatet ble derimot ikke så høyt, og i løpet av de to ukene ble det vervet 223 nye medlemmer. 11 

Det er gjennomført ringeverving på lokale tillitsvalgte i TINE og Nortura. De fylkene som ringte på 12 

disse listene fikk svært godt resultat.  Videre er det laget ringelister for verving på 13 

stortingskandidatene for partiene SP, SV, Rødt, Krf og Kystpartiet. Noen fylkeslag har ønsket å ringe 14 

på disse listene.  De øvrige lister vil bli ringt på av eksternt byrå. 15 

Nei til EU kjører av og til betalte vervekampanjer på Facebook, noe som gir en del nye medlemmer. 16 

Det jobbes også med å stimulere fylkeslagene til å gjenverve eksisterende medlemmer som ikke har 17 

fornyet sin kontingent, og det sendes ut oppdaterte medlemslister til de fylkene som har bedt om 18 

det.  Også her viser det seg at det gir godt resultat for de fylker som aktivt driver med gjenverving. 19 

Totalt har vi fått 549 nye medlemmer, mens 1260 har meldt seg aktivt ut. 20 

Medlemstall 21 

Betalende medlemmer per 31.12.2016:   22 517  (31.12.2015: 23 183) 22 

Betalende medlemmer per uke 41/2017:   20 190  (uke 41/2016: 21 968) 23 

 24 

Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 65 år. 25 

Kvinneandel uke pr. 41/2017: 38 prosent. Totalt antall nye medlemmer i 2017 per uke 41: 549 26 

(utmeldt: 1260). Vervede medlemmer: 337, av disse fra vervekampanjen 2017: 223. 27 

Medlemmer med avtalegiro for kontingent: 1134. 28 

Medlemsutviklingen pr. fylke 29 

Fylke 14.10.11 12.10.12 14.10.13 23.10.14 06.10.15 06.10.16 23.10.17 

Østfold 1418 1322 1257 1179 1086 1079 980 

Akershus 1996 1869 1852 1691 1609 1605 1508 

Oslo 1674 1678 1674 1575 1506 1452 1353 

Hedmark 1490 1359 1337 1305 1300 1260 1216 

Oppland 1602 1523 1518 1432 1346 1325 1267 

Buskerud 1167 1066 1072 1006 964 933 894 

Vestfold 963 912 911 867 821 795 750 

Telemark 1053 985 954 902 863 834 777 

Aust-Agder 747 719 702 642 617 596 555 

Vest-Agder 1015 963 925 867 792 772 707 

Rogaland 2739 2534 2523 2356 2206 2113 1942 

Hordaland 2060 1917 1860 1794 1705 1802 1703 
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Sogn og Fjordane 1788 1610 1551 1466 1363 1293 1214 

Møre og Romsdal 1834 1724 1609 1483 1361 1314 1191 

Sør-Trøndelag 1720 1607 1560 1460 1325 1260 1213 

Nord-Trøndelag 1334 1230 1188 1087 1018 969 903 

Nordland 1471 1367 1372 1265 1172 1172 1085 

Troms 1000 944 905 865 793 770 751 

Finnmark 390 339 342 333 302 309 278 

Studenter mot EU 205 200 201 112 83 0 0 

Uspesifiserte 17 19 16 16 4 15 12 

Totalt 27683 25887 25329 23703 22166 21668 20299 

 1 

4.2 Arbeid med fylkes- og lokallag 2 

Fylkes- og lokallagene er grunnstammen i organisasjonsarbeidet, og vi har fungerende fylkesstyrer i 3 

alle fylker. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, 4 

alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall 5 

av landets 430 kommuner, og over 50 lokallag spredt utover i landet.  6 

Ordningen med fylkessekretærer som betjente faste fylkeslag ble i perioden erstatta med en gruppe 7 

på fire organisasjonsrådgivere som i fellesskap betjener fylkene. Endringa var en del av en større 8 

endring i organiseringa av staben i Nei til EU, og har medført en nedgang i antall årsverk satt av til 9 

organisasjonsarbeid. Tilpassing til ny struktur og organisering har prega perioden både for 10 

organisasjonen og ansatte. Etter hvert har den nye ordninga i større grad satt seg, og gruppa med 11 

organisasjonsrådgivere har vist seg å fungere godt. De har en viktig rolle når det gjelder å ivareta 12 

kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene.  13 

I tillegg til dette har kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene blitt ivaretatt gjennom 14 

følgende kanaler: 15 

- Rådsmøtet i april 16 

- To samlinger i Oslo for fylkesledere 17 

- Månedlige telefonmøter mellom leder, generalsekretær og fylkeslederne 18 

- Ukentlige telefonmøter for organisasjonsrådgiverne.  19 

- Tre ulike e-postlister for hhv. fylkesstyrene, fylkeslederne og organisasjonsrådgiverne.  20 

- Det ukentlige digitale nyhetsbrevet 21 

5. Økonomi 22 

5.1 Statlig støtte 23 

Nei til EU mottok 2,5 millioner kr i støtte til informasjonstiltak fra Utenriksdepartementet i 2017. 24 

Midlene er ikke øremerket særskilte prosjekter, men gjennom årlig rapportering må organisasjonene 25 

gjøre rede for bruken av midlene. I tillegg fikk Nei til EU sentralt 855 000 kr i prosjektstøtte fra 26 

Utenriksdepartementet i 2017, til i alt åtte ulike prosjekter. 27 

5.2 Gaver 28 

Det ble sendt ut en adressert gavegiro til hovedmedlemmer som hadde betalt enten i 2016 eller 2017 29 

i juni 2017. Inntektene fra denne giroen er en av hovedstolpene i økonomiarbeidet vårt. Det er også 30 

innført avtalegiro for faste gaver i år – så langt har vi 40 faste givere – og gaver kan også gis via Vipps.  31 

5.3 Annet økonomiarbeid 32 

Leder og generalsekretær har hatt jevn og tett kontakt med representanter for Norsk 33 
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Landbrukssamvirke (NL) angående den faste støtten. For årene 2017-2019 reduserer NL støtten med 1 

400 000 hvert år, til sammen 1,2 mill. kroner. I tillegg vil deler av støtten i 2018 og 2019 avhenge av 2 

prosjektsøknader.  3 

5.4 Kontingentinnkreving 4 

Nei til EU har sentralt medlemsregister og kontingentinnkreving, noe som betyr at sentralt krever inn 5 

kontingenten og fordeler den videre til fylkeslagene. Tilbakeføringen skjer to ganger i året – etter 6 

første og etter fjerde kvartal. Hoveddelen av innbetalingene skjer i løpet av første kvartal. 7 

5.5 Kampfond 8 

Nei til EU har et kampfond til bruk ved en eventuell ny folkeavstemning om vår tilknytningsform til 9 

EU. Ved utgangen av 2016 var kampfondet på 2 981 255,-. Styret i Kampfondet er: Harald Velsand, 10 

Hildur Straume og Marie Sneve Martinussen. Styret planlegger et møte før jul 2017 for å diskutere 11 

plassering av kampfondmidlene. 12 

6. Informasjons- og utredningsarbeid 13 

Informasjonsarbeidet er ledet av leder Kathrine Kleveland, fagansvarlig for informasjon Sindre 14 

Humberset og utredningsleder Morten Harper, informasjonsrådgiveren og de politiske rådgiverne. 15 

Nei til EUs ansatte produserer informasjonsmateriell, publikasjoner og andre produkter av meget 16 

stort omfang og god kvalitet.  17 

6.1 Media og presse  18 

Nei til EU har i perioden fokusert primært på LO-kongressen og på stortingsvalget, og har opplevd at 19 

riksmedia er interesserte i våre saker. Men både rundt LO-kongressen og stortingsvalget har det også 20 

vært stor oppmerksomhet rundt andre aktører, og Nei til EU har vært langt fra å sette agendaen. TV 21 

og radio er fortsatt svært vanskelig å få interesserte i våre saker. Vi har en betydelig produksjon av 22 

innhold, meninger og standpunkter, som blir spredd via kanalene vi selv har kontroll over – egen 23 

hjemmeside, Standpunkt, sosiale media og nyhetsbrev: 24 

Standpunkt  25 

Det er gitt ut fire ordinære utgaver av Standpunkt i 2017. I tillegg ble det laget 19 fylkesvise 26 

spesialutgaver i samband med stortingsvalget. Opplaget har variert fra 20 000 til 26 000 (pluss 27 

elektroniske abonnenter), og valgavisene ble trykt i et samlet opplag på 322 000 eksemplar. Sindre 28 

Humberset er redaktør og Kathrine Kleveland er ansvarlig redaktør for Standpunkt.  29 

Hjemmesider 30 

Sindre Humberset har hatt ansvar for nettsidene i perioden, men flere ansatte publiserer og bidrar. I 31 

perioden har Nei til EU fått utviklet nye nettsider, som ble lansert 1. november. De nye nettsidene 32 

prioriterer tydeligere, og er tilpasset lesere på ulike plattformer.  33 

Sosiale media 34 

Fire ansatte deler på sosiale media-arbeidet i en rotasjonsordning. Nei til EUs Facebook-side har i 35 

2017 hatt en framgang til 34 000 følgere. Facebook-siden er vår hovedkanal for formidling av egne 36 

utspill og mediesaker og blir også brukt til å mobilisere til våre arrangementer. Facebook er en 37 

hensiktsmessig måte å spre kunnskap på, siden vi når mange flere enn via våre hjemmesider.  38 

Nei til EUs Twitter-konto har vært regelmessig oppdatert i perioden. Vi legger ut nyhetsklipp, 39 

pressemeldinger, egne artikler, promotering for arrangementer og annet nytt, men i mindre omfang 40 

enn på Facebook. Aktivitet på Twitter krever en annen grad av tilgjengelighet enn Facebook, og det 41 
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er krevende å være regelmessig tilstede på Twitter. Twitter-kontoen har per 20. oktober 4583 1 

følgere, opp fra 4495 følgere i oktober 2016. Nei til EU har vært svært lite aktive på Instagram i 2 

perioden.  3 

6.2 Publikasjoner 4 

Skriftserien Vett 5 

Skriftserien Vett blir sendt ut til abonnenter, primært NtEU-medlemmer og tillitsvalgte i 6 

organisasjonen, samt selges på møter og etter bestilling. Skriftserien er gratis for medlemmer og 7 

tillitsvalgte, med frivillig abonnementsbetaling. Det blir sendt ut om lag 3 000 eksemplarer til 8 

abonnenter, sammen med Standpunkt. Trykt opplag for skriftserien er 4000 per nummer, men nr 3 9 

EU-guiden har 10 000 i opplag med spredning særlig i skoleverket. Heftene publiseres dessuten på 10 

NtEUs nettsider (pdf-format). Hefter utgitt i perioden:  11 

- 1/17: Lærdommens pris. Red: Utdanningspolitisk utvalg. 48 sider. 12 

- 2/17: Kampen om kraften. Red: Morten Harper. 48 sider. 13 

- 3/17: EU-guiden (ny utgave). Red: Morten Harper og Jan Steinholt. 48 sider. 14 

Årbok for 2018: Europa 2027 15 

Nei til EUs årbøker belyser et særlig aktuelt tema, samt oppsummerer utviklingen i EU og i Norges 16 

forhold til EU det siste året. Årbok 2018 utgis i månedsskiftet november/desember og omhandler EUs 17 

utvikling på områder som energi, sikkerhet, økonomi og arbeidsliv. Vil EU bli en stadig tettere union 18 

eller vil integrasjon bremse opp eller fragmenteres? Boken har et opplag på 1200 eksemplarer. 19 

Redaktør: Morten Harper. 160 sider. 20 

Andre publikasjoner  21 

Nei til EU publiserer en rekke fakta- og analysetekster og arbeidsnotater (på nett) samt en del 22 

løpesedler, plakater og video. Nei til EU bestiller også enkelte eksterne rapporter.  23 

Utgivelser i perioden: 24 

- Analyse: Holshipdommen, januar 25 

- Fakta: EU vil ha friere flyt av tjenester, februar 26 

- Fakta: Innskuddsgarantidirektivet, februar 27 

- Analyse: EU-forslag om minstelønn, februar 28 

- Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping, mars 29 

- Fakta: Hvitboken om EUs framtid, mars 30 

- Fakta: Energibyrået ACER, mars 31 

- Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset», april 32 

- Analyse: Verftsdommen og hva den betyr, april 33 

- Fakta: Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler, august 34 

- Fakta: Klimapolitikk for landbruket, september 35 

- Fakta: EØS og fiskerinæringa, oktober 36 

- Standardforedrag: EØS-avtalen truer det organiserte arbeidslivet, mars 37 

- Arbeidsnotat 1-2017: EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri, mars 38 

- Arbeidsnotat 2-2017: Brexit og EØS, april 39 

- Arbeidsnotat 3-2017: Partiprogrammene om EU og EØS, august 40 

- Arbeidsnotat 4-2017: Det nye Stortingets syn på EU og EØS, september 41 

- Rapport: The EEA: A Warning from Norway (utgitt av The Red Cell, engelsk tekst), februar 42 

- Rapport: EØSmeldingen: 25 år med EØS del 1, mai 43 
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- DeFacto-rapport 1-2017 Trygg samferdsel, mai 1 

- DeFacto-rapport 2-2017 EØS bestemmer, mai 2 

- Rapport: EØSmeldingen: 25 år med EØS del 2, oktober 3 

- Løpeseddel: EØS på sikkerheten løs, januar 4 

- Løpeseddel: – Vi vil ut av EØS, april 5 

- Løpeseddel: Du er viktig for neisaken, april 6 

- Pamflett: EØS bestemmer, april 7 

- Minihefte: 5 fakta om Norges handel med EU og Europa, april 8 

- Minihefte: EØS-guiden (ny utgave), mai 9 

- Tegneserien «EU-krati» av Jørgen Bitsch, 1 ny episode på nettsiden 10 

- Video: Nei til Jernbanepakke IV fra EU, september 11 

- Video: Tre på LO-kongressen om EØS, mai 12 

- Video: 25 år med EØS – konsekvenser for arbeidsliv og samfunn, mai 13 

- Video: Stemningsrapport fra Nei2017, mars 14 

- Video: Kamp mot sosial dumping – Ut av EØS, februar  15 

- Video: TiSA vil vi ikke ha, desember 2016  16 

7. Utvalg og nettverk 17 

7.1 Faglig utvalg  18 

Utvalget arrangerte formøte før Trondheimskonferansen i januar 2017, med et vellykket seminar 19 

med 170 deltakere. Våren 2017 ble det samlet inn penger til en De Facto-rapport  med hovedvekt på 20 

samferdsel, som fikk god omtale i media og ble presentert på møter sammen med de lokale LO-21 

avdelingene i Oslo, Stavanger og Trondheim. Faglig utvalg arrangerte konferanse innrettet mot 22 

delegatene på LO-kongressen og sørget for utdeling før møtene begynte. Flere i utvalget var også 23 

aktive under selve kongressen.  24 

Utvalget har bestått av: Boye Ullmann (leder), Roy Pedersen, Dag Seierstad, Heidi Larsen, Heming 25 

Olaussen, Terje Fjellum, Eldar Myhre, Kristin Sæther, Janne Hegna, Lars M. Johnsen, Ole Kvadsheim, 26 

Tove Berit Berg, Ståle Johansen, Janina Hortman og Idar Helle. Lill Sæther og Arne Byrkjeflot har vært 27 

sekretær for utvalget. 28 

7.2 Kvinnepolitisk utvalg 29 

Kvinnepolitisk utvalg har i perioden jobbet med å oppdatere oversikten over kvinnekontaker i 30 

fylkeslagene, og planlagt Kvinnekonferansen 4.-5. november. Konferansen har et godt program, og 31 

når årsmeldingen skrives ligger det an til at det blir minimum 40 deltakere, noe som er positivt 32 

sammenlignet med tidligere år.  33 

Utvalget har bestått av: Margaret Eide Hillestad (leder), Mimmi Kvisvik, Helle Hagenau, Turid 34 

Thomassen, Aud Jektvik, Karianne Hagen Wendt, Åshild Pettersen, Tale Ellingvåg, Anne Mari 35 

Samskott og Live Unstad. Lill Sæther og Jan Steinholt har vært sekretær for utvalget. 36 

7.3 Internasjonalt utvalg 37 

Utvalget har et særlig ansvar for brexit og har i perioden spesielt fokusert på utmeldingsprosessen. IU 38 

har gode kontakter med Leave-sida og har formidlet britiske innledere til #Nei2017 og andre møter. 39 

Utvalgsmedlemmer har deltatt på flere (års)møter/konferanser i regi av Alter Summit, TEAM, Norges 40 

Sosiale Forum og Handelskampanjen. 41 

I perioden har utvalget laget en mest mulig fullstendig oversikt over EU-kritiske 42 

organisasjoner/partier i Europa. Leder av utvalget har bidratt med flere innlegg og artikler i britisk og 43 

nordisk presse, og som innleder på møter i fylkeslaga. Valget i Frankrike ble fulgt opp med 44 
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skoleringsmøter internt og eksternt. IU har også begynt å skolere seg på EUs globale strategi og 1 

militære oppbygging og vil følge dette videre. 2 

Utvalget har i perioden bestått av: Helle Hagenau (leder), Kåre André Nilsen, Idar Helle, Aslak 3 

Storaker Åsa K. Kjølberg Moen, Syver Zachariassen og Jonas Wenberg. Jan Steinholt er ny sekretær 4 

for utvalget, de har tidligere ikke hatt sekretærressurs i staben. 5 

7.4 Utdanningspolitisk utvalg 6 

Utvalget arrangerte Utdanningskonferanse mandag 8. januar 2017. Konferansen var den mest 7 

vellykkede på mange år, med 85 deltakere, i all hovedsak fra utdanningssektoren. 8 

Utdanningsutvalget vil fremover konsentrere seg om å arrangere årlige konferanser, spre materiell 9 

fra disse og bygge opp et nettverk av interesserte i forholdet mellom norsk utdanningspolitikk, EU og 10 

OECD. 11 

Hittil i år har utvalget hatt tre møter. Utvalget har bestått av: Agneta Amundsson (leder), Kari 12 

Carlsson, Elise Djupedal, Svein Liland og Arne Fjelnseth. Arne Byrkjeflot er sekretær for utvalget. 13 

7.5 Landbrukspolitisk utvalg 14 

Utvalget har hatt 4 møter, derav 1 telefonmøte. Utvalget har hatt et særlig fokus på artikkel 19-15 

forhandlingene med EU om handel med landbruksvarer. I regi av utvalget er det produsert to 16 

faktatekster, om landbruk og klima samt om problemet antibiotikaresistens. Utvalget arrangerte 17 

17/11 et seminar om  «EØS og mattrygghet» i Oslo.  18 

Utvalget har bestått av: Brita Skallerud (leder), Hildegunn Gjengedal, Ivar Hellesnes, Astrid Tove 19 

Olsen, Gaute Eiterjord, Håkon Brimsø, Olaf Gjedrem og Torbjørn Tufte. Sekretær er Morten Harper.  20 

7.6 Fiskeripolitisk nettverk 21 

Det har vært nokså lav aktivitet i Fiskeripolitisk nettverk. Nettverket er utvidet med to nye 22 

medlemmer i perioden, og det jobbes med å få større aktivitet. Av aktuelle saker som er diskutert i 23 

fiskerinettverket er snøkrabbesaken der ESA avviste klage fra snøkrabbefiskere fra Latvia og Litauen 24 

som mente det var brudd på EØS-avtalen når Norge nekter dem å fiske snøkrabbe. Det avvises av 25 

overvåkingsorganet ESA.  26 

7.7 Kontaktutvalget for kritisk EØS-debatt 27 

Kontaktutvalget for EØS-debatt, er et uformelt organ opprettet av deltagerne i styringsgruppa til 28 

Alternativ til EØS-rapporten i 2012.  Dette året har utvalget hatt to møter, i april og oktober. Det er 29 

noe ujevnt frammøte, men alltid gode og frie EØS-diskusjoner. Blant sakene som er diskutert i år er: 30 

LO-kongressen, Artikkel 19, EFTA, Brexit, havnearbeiderdommen og stortingsvalg og EØS. 31 

  32 
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Årsmelding 2017-2018 1 

1.0 Styrende organer 2 

1.1 Rådet 3 

Rådet hadde et møte i november 2017 og et i april 2018. Møtet i november ble avholdt på Tøyen 4 

Startup Village med 70 deltakere. Som gjest deltok Rina Ronja Kari som er medlem i EU-parlamentet 5 

for danske Folkebevegælsen mod EU og Lars Johnsen fra Norsk Transportarbeiderforbund. Rådet 6 

behandlet blant annet budsjett for 2018, strukturkomiteens rapport, årsmelding for 2017 og 7 

arbeidsplan for 2018. 8 

Rådet vedtok også å starte innsamling til et fremtidig søksmål i forbindelse med Stortingets vedtak i 9 

Acer-saken.  10 

Følgende uttalelser ble vedtatt: 11 

- EU kveler norsk transportbransje 12 

- Behold norsk energimakt – avvis Acer 13 

Møtet i april ble avholdt ved Tøyen Startup Village og hadde 70 delegater. Rådet oppsummerte blant 14 

annet Nei til EUs kampanjearbeid mot EUs energiunion, og drøftet veien videre. Olaf Gjedrem, Helle 15 

Hagenau og Sigbjørn Gjelsvik holdt innledning om Brexit, mens Grethe Thorsen fra Norsk 16 

Lokomotivmannsforbund snakket om Jernbanepakke IV. Rådet diskuterte også verveplan for 2018 og 17 

organisasjonsprosjekt.  18 

Følgende uttalelser ble vedtatt: 19 

- Suvereniteten skal sikres 20 

- Erna Solberg må vise Island respekt 21 

1.2 Styret 22 

Styret har hatt 8 møter siden november 2017, hvorav to av dem var ekstraordinære møter for å 23 

behandle ansettelse av generalsekretær.  24 

Styret har vedtatt følgende politiske uttalelser: 25 

- Klimaavtalen med EU må gi rom for norsk jord- og skogbruk 26 

- Uforskammet norsk innblanding i islandsk politikk 27 

- Nei det var ikke EØS-avtalen som berget Norge fra EØS-ståltoll 28 

1.3 Arbeidsutvalget 29 

Arbeidsutvalget (AU) har hatt 16 møter siden rådsmøtet i november 2017. 30 

2.0 Ansatte 31 

Det har i perioden vært en reduksjon på cirka 1 årsverk, som skyldes at noen ansatte har gått ned i 32 

redusert stilling. Per oktober 2018 er det ansatt 13 medarbeidere (inkl. generalsekretær) fordelt på til 33 

sammen 10,8 årsverk.  34 

Det har også vært endringer av staben i perioden. Økonomi- og administrasjonsmedarbeider Stian 35 

Taraldset sluttet sommeren 2018. Mathilde Decaen ble ansatt som økonomi- og 36 

administrasjonsmedarbeider i 100 % stilling. Organisasjonsrådgiver Trude Koksvik sluttet sommeren 37 

2018 og ble erstattet av Lisa Wensberg. Generalsekretær Hilde Nylén sluttet i august og ble erstattet 38 

av Thomas Haug. I tillegg var nestleder Idar Helle engasjert som kampanjemedarbeider i 40% stilling 39 

under Acerkampanjen våren 2018. Øvrige ansatte i perioden har vært Kjell Arnestad, Arne Byrkjeflot, 40 
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Jan Steinholt, Atle Enersen, John Øyslebø, Karl-Sverre Holdal, Eivind Formoe, Sindre Humberset, 1 

Morten Harper og Wibeke Bergheim.   2 

I tillegg til de ansatte har Kathrine Kleveland vært honorert på fulltid som leder, mens AU-3 

medlemmene Olaf Gjedrem, Idar Helle og Tove Berit Berg har mottatt honorarer for sine verv. 4 

3.0 Politisk arbeid og kampanjer 5 

3.1 ACER-kampanjen 6 

Nei til EU brukte store ressurser første kvartal i arbeidet mot energipakke 3 og norsk tilknytning til 7 

EUs energibyrå ACER. Dette ble den mest intense kampanjen Nei til EU har gjennomført siden 8 

folkeavstemningen i 1994. Dessverre ble energipakken godkjent av stortingsflertallet, men 9 

kampanjen var nær ved å føre helt til mål. I alle fall har kampanjen bidratt til å flytte noen av 10 

frontene i EØS-debatten, og er en medvirkende årsak til den nå mer kritiske tonen til enkelte EØS-11 

saker i Arbeiderpartiet.    12 

Nei til EU nedsatte et kampanjeutvalg som ble ledet av Idar Helle. Kathrine Kleveland, Hilde Nylén, 13 

Boye Ullmann og Trude Koksvik Nilsen var medlemmer.  14 

ACER-kampanjen mobiliserte hele organisasjonen. Sentralt ble det gjort et betydelig utrednings- og 15 

informasjonsarbeid der Nei til EU imøtegikk på de aller fleste argumentene fra ja-siden. Det ble også 16 

gjort et stort arbeid for alliansebygging og påvirkning. Innsatsen til Faglig Utvalg inn mot 17 

fagbevegelsen og allierte i lokalpolitikken, utredningsarbeidet til De Facto og filmproduksjonen til 18 

Manifest analyse var også viktig. I tillegg var møter og standsvirksomhet i fylkene og lokalt, og et 19 

stort antall vedtak i kommunestyrer og fylkesting, samt en aktiv avisdebatt viktige bidrag.   20 

Etter Stortingets vedtak i mars er saken fulgt opp gjennom forberedelser til et søkmål som krever at 21 

Stortingets vedtak er ugyldig fordi man ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse. Det 22 

er igangsatt en pengeinnsamling for å finansiere et søksmål, og man har så langt samlet inn rundt 23 

800 000 kroner. Det er også arbeidet videre med kontakter på Island som driver kampanje for at 24 

Alltinget skal avvise energipakken. Saken kommer der til behandling trolig i februar 2019. 25 

3.2 Satsingsområde Ut av EØS 26 

Nei til EU har i 2018 arbeidet langs flere linjer for å komme nærmere målet om å erstatte EØS-27 

avtalen med en fornyet handelsavtale og fremme kravet om en folkeavstemning om EØS.  28 

Det omfattende arbeidet som er gjort mot enkeltsaker energipakke 3 belyser negative konsekvenser 29 

ved EØS-avtalen, og når regelverket blir vedtatt på tross av den markante motstanden kan dette også 30 

bidra til å styrke den generelle kritikken av EØS-avtalen. Det samme gjelder jernbanepakke 4, hvis 31 

den blir akseptert i EØS.  32 

EUs økende sentralisering av myndighet hos en rekke byråer, som energibyrået ACER, 33 

jernbanebyrået ERA og banktilsynet EBA, har også smittet over på EØS-avtalen. EFTA-landene 34 

(deriblant Norge) og EU skulle være to atskilte pilarer, men formell eller reell overføring av 35 

myndighet gjør at også Norge blir underlagt EU-byråene og til dels også EU-domstolen. Dette bryter 36 

med forutsetningen om EØS-avtalen som en folkerettslig avtale – og ikke overnasjonal som et EU-37 

medlemskap – og det skaper et press mot suverenitetsvernet i Grunnloven. Nei til EU har tatt opp 38 

denne alvorlige utviklingen i mange sammenhenger, og det er tema for skriftserien Vett nr. 1 2018.  39 

Nei til EU følger prosessen rundt Storbritannias vei ut av EU tett. Nyheter som korrigerer mange 40 

norske mediers krisemaksimering av Brexit spres aktivt gjennom Nei til EUs kanaler på nett. Det er 41 
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laget bakgrunnstekster om forhandlingene. Nei til EU har også bidratt i den britiske debatten med 1 

artikler om våre erfaringer med EØS-avtalen.  2 

3.3 EUs utvikling og dens konsekvenser  3 

Det er spisse motsetninger i EU på mange områder med markante konfliktlinjer mellom øst og vest 4 

og nord og sør i unionen. Samtidig står EU-kommisjonen i spissen for planer som skal ta EU i en enda 5 

mer føderal retning, gjennom etableringen av energiunionen, militært samarbeid (PESCO) og 6 

«fullføring» av pengeunionen. Det er foreløpig uavklart hvordan det nye forholdet mellom 7 

Storbritannia og EU blir regulert når britene går ut av unionen i 2019.  8 

Euroen og EUs kuttpolitikk brukes som argument for ytterligere sentralisering av makt i Den 9 

europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen. Nyheter som belyser kuttpolitikkens store sosiale 10 

omkostninger er spredt gjennom Nei til EUs egne kanaler i sosiale media, for eksempel hvordan 11 

Portugal har hatt en positiv økonomisk utvikling ved å ikke følge EUs pålegg. Nei til EU var 12 

medarrangør for et debattmøte på Globaliseringskonferansen i oktober om virkningene etter 13 

eurokrisen. 14 

3.4 Verden er større enn EU 15 

Internasjonal solidaritet og handlefrihet har vært og er et sentralt argument mot EU-medlemskap. 16 

Norges adgang til å være en selvstendig stemme i verden er viet stor plass i EU-guiden, som gjennom 17 

året er spredt til skoler via bestillingsordningen Subject Aid. 18 

Et av områdene der EU særlig har lagt tyngden i videre unionsbygging i 2018 har vært det 19 

sikkerhetspolitiske, formalisert gjennom militærsamarbeidet PESCO. Nei til EU har gjennom 20 

bakgrunnstekster og avisinnlegg analysert og kritisert både EUs militære utvikling og regjeringens 21 

ønske om å knytte Norge tettest mulig til EU også på dette området.  22 

3.5 Forsvar av velferd og arbeidsliv 23 

Nei til EU arbeider mye med å dokumentere hvordan nye direktiver og forordninger gjennom EØS-24 

avtalen kan forverre arbeidsvilkår og lønnsforhold i Norge. Arbeidet skjer gjennom debatt i media, 25 

rapporter og notater, konferanser og møter, løpesedler og hefter, samt gjennom informasjon i våre 26 

egne kanaler på nett. Det har blitt en økende bevissthet og aksept i offentligheten og det politiske 27 

miljøet om at det er en sammenheng mellom EØS-avtalen og sosial dumping og 28 

arbeidslivskriminalitet. 29 

EU og EØS-avtalen framtvinger liberalisering av norsk transportsektor. Nei til EU har det siste året 30 

særlig arbeidet mot innføringen i EØS av Jernbanepakke 4, som vil konkurranseutsette 31 

persontransporten og overføre sikkerhetsmyndighet til EU, og med veipakken (også kalt 32 

mobilitetspakken) som fortsatt er til behandling i EU og vil gjøre transportsektoren enda mer utsatt 33 

for sosial dumping gjennom frislipp for kabotasjekjøring. Etter at Arbeiderpartiet har gått inn for veto 34 

mot jernbanepakken er det svært nære et historisk vetovedtak i Stortinget, utfallet avhenger av KrF. 35 

Arbeidet mot jernbanepakke 4 har vært hovedsaken for Nei til EU denne høsten, bl.a. i samarbeid 36 

med berørte fagforeninger og politiske partier.  EUs forslag om et byrå for arbeidslivet (ELA) har også 37 

vært en viktig sak for Nei til EU, og det er produsert både egne analysenotater og en ekstern rapport 38 

om byrået (utarbeidet av DeFacto).  39 

Nei til EUs skriftserie Vett nr 2 2018 ble utgitt i september med arbeidsliv for kvinner som tema. 40 

Heftet, som er redigert av kvinnepolitisk utvalg, synliggjør sosial dumping i kvinnedominerte yrker 41 

som konsekvens av EUs politikk, og viser dessuten sammenhengen mellom velferdsstat og likestilling. 42 
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3.6 Miljø og klima  1 

Nei til EU har kritisert regjeringens forslag om å gjøre klimaavtalen mellom Norge og EU til en del av 2 

EØS-avtalen. Det vil bety en prinsipiell utvidelse av EØS-avtalen bl.a. når det gjelder landbruk. I likhet 3 

med blant annet Natur og Ungdom er Nei til EU dessuten kritisk til at Norge skal frasi seg nasjonalt 4 

ansvar og handlingsrom i klimapolitikken. Gjennom uttalelse og avisinnlegg har Nei til EU lagt vekt på 5 

at klimaavtalen med EU ikke må hindre mulighetene for å utvikle norsk skog- og landbruk som kan gi 6 

et viktig bidrag i klimapolitikken. 7 

3.7 Distriktspolitikk og primærnæringer  8 

Den nye avtalen med EU om handel med landbruksvarer, etter såkalte artikkel 19-forhandlinger i 9 

EØS, trådte i kraft i høst. Her får EU bl.a. økte tollfrie kvoter for storfekjøtt. Samtidig har mangel på 10 

fôr etter tørken i sommer medført mer slakting av storfe i Norge. Økte kvoter til EU er da stikk 11 

motsatt av behovet for norsk landbruk, og viser hvordan EØS-avtalens artikkel 19 binder Norge til en 12 

handelsliberalisering på tvers av norske behov. Nei til EU har deltatt i debatten om artikkel 19 og 13 

understreket at utviklingen har blitt en ganske annen enn de gjensidige fordelene som skulle være 14 

utgangspunktet, tvert imot har liberaliseringen ensidig vært seg til EUs fordel.  15 

Et av unntakene Norge har i EØS er retten til å godkjenne eller avvise GMO, og å hindre import og 16 

produksjon av genmodifisert mat. Dette er fulgt opp gjennom intern debatt om utviklingen innenfor 17 

genteknologi og såkalt genredigering, samt avisinnlegg om betydningen av å beholde retten til en 18 

selvstendig nasjonal politikk på GMO-området.  19 

Blant annet gjennom landbrukspolitisk utvalg har Nei til EU god kontakt med landbrukets 20 

organisasjoner. Utvalget arrangerte i september seminar om utviklingen i EUs landbrukspolitikk og 21 

utfordringer knyttet til økt import av landbruksvarer fra EU. 22 

4.0 Organisasjon 23 

4.1 Medlemsutvikling og verving 24 

Organisasjonen planla ikke noe verveaksjonsuker i april slik som tidligere år, da kampanjen mot ACER 25 

tok all sin tid både sentralt og lokalt. Kampanjen mot ACER ble godt planlagt og gjennomført, og førte 26 

til stor aktivitet både sentralt og lokalt. Kampanjen vekte til liv grasrota rundt i landet, både i Nei til 27 

EU, fagbevegelse og i de ulike partiene. Som følge av aksjonen begynte medlemmene å strømme til 28 

Nei til EU, både gjennom nettsiden vår og via Facebook og telefoninnmeldinger. Fylkene gjorde også 29 

en god innsats med verving under kampanjen.   30 

Ved utgangen av april hadde vi fått ca. 2000 nye medlemmer, noe som ble markert og feiret på 31 

Rådsmøtet. På samme rådsmøte ble det vedtatt en verveplan for resten av året, en plan som 32 

inneholdt en målsetting om å oppnå 22000 medlemmer innen utgangen av året.   33 

Nei til EU kjører av og til betalte vervekampanjer på Facebook, noe som i forbindelse med ACER 34 

kampanjen har gitt mange nye medlemmer. Det jobbes også med å stimulere fylkeslagene til å 35 

gjenverve eksisterende medlemmer som ikke har fornyet sin kontingent, og det sendes ut 36 

oppdaterte medlemslister til de fylkene som har bedt om det.   37 

Det er i mai og juni gjennomført en sentral ringerunde til medlemmer som ikke hadde fornyet sin 38 

kontingent fra året før. En del fylkeslag har gjennomført samme ringerunde til medlemmer som 39 

betalte sist i 2016, med tanke på å få de til å fortsette sitt medlemskap.  Mange fylkeslag har også på 40 

ettersommeren og høsten gjennomført ringerunde i etterkant av at purring er sendt ut.  Dette er noe 41 

som gir godt resultat, og er et arbeid som organisasjonen er totalt avhengig av for å unngå å gå ned i 42 

medlemstall. 43 
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Medlemstall 1 

Betalende medlemmer per 31.12.2017:   20707   (31.12.2016: 22 517) 2 

Betalende medlemmer per uke 40/2018:   20101   (uke 40/2017: 20058) 3 

Kvinneandel uke pr. 40/2018:     38,5 prosent. 4 

Gjennomsnittsalderen på våre betalende medlemmer er 65 år. 5 

Totalt har vi fått 2225 nye innmeldinger i perioden 1.1–3.10 2018. Av disse har 1579 betalt 6 

kontingenten.  7 

Medlemsutviklingen pr. fylke 8 

Fylke 12.10.12 14.10.13 23.10.14 6.10.15 6.10.16 23.10.17 3.10.2018 

Østfold 1322 1257 1179 1086 1079 980 971 

Akershus 1869 1852 1691 1609 1605 1508 1532 

Oslo 1678 1674 1575 1506 1452 1353 1336 

Hedmark 1359 1337 1305 1300 1260 1216 1170 

Oppland 1523 1518 1432 1346 1325 1267 1219 

Buskerud 1066 1072 1006 964 933 894 913 

Vestfold 912 911 867 821 795 750 771 

Telemark 985 954 902 863 834 777 769 

Aust-Agder 719 702 642 617 596 555 537 

Vest-Agder 963 925 867 792 772 707 683 

Rogaland 2534 2523 2356 2206 2113 1942 1871 

Hordaland 1917 1860 1794 1705 1802 1703 1706 

Sogn og 

Fjordane 

1610 1551 1466 1363 1293 1214 1173 

Møre og 

Romsdal 

1724 1609 1483 1361 1314 1191 1242 

Sør-Trøndelag 1607 1560 1460 1325 1260 1213 1201 

Nord-

Trøndelag 

1230 1188 1087 1018 969 903 859 

Nordland 1367 1372 1265 1172 1172 1085 1095 

Troms 944 905 865 793 770 751 764 

Finnmark 339 342 333 302 309 278 277 

Studenter mot 

EU 

200 201 112 83 0 0 0 

Uspesifiserte 

(Utl./Svalbard) 

19 16 16 4 15 12 12 

Totalt 25887 25329 23703 22166 21668 20299 20101 

 9 

4.2 Arbeid med fylkes- og lokallag 10 

Fylkes- og lokallagene er grunnstammen i organisasjonsarbeidet, og vi har fungerende fylkesstyrer i 11 

alle fylker. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, 12 

alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall 13 

av landets 430 kommuner, og over 50 lokallag spredt utover i landet.  14 

Prosjektstøtten fra Landbrukssamvirke i 2018 har i stor grad gått til et organisasjonsprosjekt rettet 15 

mot fylkeslagene. Sentralleddet har blant annet vært på besøk til de fleste fylkeslag i løpet av året. 16 

Fokuset under disse besøkene har vært organisasjonsbygging og politiske temaer. Det har i tillegg 17 

blitt utgitt en ny organisasjonshåndbok som har blitt sendt ut til alle tillitsvalgte på fylkesnivå.  18 
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5.0 Økonomi 1 

5.1 Statlig støtte 2 

Nei til EU mottok 2,5 millioner kr i driftstøtte fra Utenriksdepartementet i 2018. Midlene er ikke 3 

øremerket særskilte prosjekter, men gjennom årlig rapportering må Nei til EU gjøre rede for bruken 4 

av midlene. I tillegg fikk Nei til EU sentralt 630 000 kr i prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet i 5 

2018. De søknadene som ble godkjent handlet gikk blant annet til et Vett-hefte om suverenitet, et 6 

prosjekt om sosiale medier som går til opplæring og videoproduksjon, kvinnekonferanse og faglig 7 

prosjekt. 8 

5.2 Gaver 9 

I likhet med i fjor ble det sendt ut en adressert gavegiro til hovedmedlemmer. Inntektene fra denne 10 

giroen er en av hovedstolpene i økonomiarbeidet vårt. I tillegg er det mottatt cirka 800 000 kroner i 11 

støtte til Acer-søksmålet.  12 

5.3 Annet økonomiarbeid  13 

Leder og generalsekretær har hatt jevn og tett kontakt med representanter for Norsk 14 

Landbrukssamvirke (NL) gjennom perioden. For årene 2017-2019 reduserer Landbrukssamvirke 15 

støtten med 400 000 hvert år, til sammen 1,2 mill. kroner. I tillegg vil deler av støtten i perioden bli 16 

gitt som prosjektstøtte. I 2018 mottok vi kr 4,3 millioner, hvorav 250 000 av dem ble gitt som 17 

prosjektstøtte og cirka 500 000 av dem gikk til Ungdom mot EU. Ungdom mot EU sin andel er selv 18 

bestemt av landbrukssamvirke. Prosjektstøtten har gått til et organisasjonsprosjekt i Nei til EU hvor vi 19 

blant annet har besøkt fylkeslag og produsert en ny organisasjonshåndbok for tillitsvalgte. Den faste 20 

støtten fra landbrukssamvirke skal reforhandles i 2019.  21 

5.4 Kontingentinnkreving 22 

Nei til EU har sentralt medlemsregister og kontingentinnkreving, noe som betyr at sentralt krever inn 23 

kontingenten og fordeler den videre til fylkeslagene. Tilbakeføringen skjer to ganger i året – etter 24 

første og etter fjerde kvartal. Hoveddelen av innbetalingene skjer i løpet av første kvartal. Vi har i 25 

perioden gått over til nytt medlemsregister, noe som har ført til noen ekstra engangskostnader, men 26 

som gjør kontingentinnkreving og medlemsoppfølgingen enklere, og på sikt billigere. 27 

5.5 Kampfond 28 

Nei til EU har et kampfond til bruk ved en eventuell ny folkeavstemning om vår tilknytningsform til 29 

EU. Styret i Kampfondet er: Harald Velsand, Hildur Straume og Marie Sneve Martinussen. For 30 

regnskapsåret 2017 ble halvparten av overskuddet på 96 352,- overført kampfondet. Ved årsslutt for 31 

2017 er derfor fondet på 3 117 711,-.  32 

6.0 Informasjons- og utredningsarbeid 33 

Informasjonsarbeidet er ledet av leder Kathrine Kleveland, fagansvarlig for informasjon Sindre 34 

Humberset og utredningsleder Morten Harper, informasjonsrådgiveren og de politiske rådgiverne. 35 

Nei til EUs ansatte produserer informasjonsmateriell, publikasjoner og andre produkter av meget 36 

stort omfang og god kvalitet. 37 

6.1 Media og presse 38 

Nei til EU har i perioden hatt hovedfokus på Acer-kampanjen og deretter på kampen for å stoppe EUs 39 

jernbanepakke 4. Vi fikk stort gjennomslag, spesielt i Acer-kampanjen, men opplever at det er lettere 40 

å nå ut gjennom sosiale media samt innlegg og kommentarer i media, enn å få redaksjonelle oppslag. 41 

Vi har en betydelig produksjon av innhold, meninger og standpunkter, som blir spredd via kanalene vi 42 

selv har kontroll over – egen hjemmeside, Standpunkt, sosiale media og nyhetsbrev: 43 
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Standpunkt 1 

Det er gitt ut tre ordinære utgaver av Standpunkt i 2018. Et nummer av Standpunkt ble avlyst for å 2 

frigjøre arbeidstid og midler til Acer-kampanjen. Opplaget har variert fra 23 000 til 26 000 (pluss 3 

elektroniske abonnenter). Sindre Humberset er redaktør og Kathrine Kleveland er ansvarlig redaktør 4 

for Standpunkt. 5 

Hjemmesider 6 

Sindre Humberset har hatt ansvar for nettsidene i perioden, men flere ansatte publiserer og bidrar. I 7 

kampanjen mot Acer og jernbanepakke 4 har vi hatt god nytte av mulighetene som de nye nettsidene 8 

gir, og vi ser en betydelig vekst i antall sidevisninger, spesielt fra mobil og nettbrett. I perioden 5. 9 

oktober 2017 til 5. oktober 2018 har neitileu.no hatt 310 289 sidevisninger, sammenlignet med 249 10 

848 sidevisninger for tilsvarende periode fra 2016 til 2017.   11 

Sosiale media 12 

Fire ansatte deler på sosiale media-arbeidet i en rotasjonsordning. I Acer-kampanjen var Nei til EUs 13 

Facebook-side helt sentral og vi økte fra 34 000 følgere i 2017 til over 50 000 følgere per 5. oktober 14 

2018. Facebook-siden er vår hovedkanal for formidling av egne utspill og mediesaker og blir også 15 

brukt til å mobilisere til våre arrangementer. Facebook er en hensiktsmessig måte å spre kunnskap 16 

på, siden vi når mange flere enn via våre hjemmesider. 17 

Nei til EUs Twitter-konto har vært regelmessig oppdatert i perioden. Vi legger ut nyhetsklipp, 18 

pressemeldinger, egne artikler, promotering for arrangementer og annet nytt, men i mindre omfang 19 

enn på Facebook. Aktivitet på Twitter krever en annen grad av tilgjengelighet enn Facebook, og det 20 

er krevende å være regelmessig tilstede på Twitter. Twitter-kontoen har per 5. oktober 4537 som er 21 

omtrent på nivå med 2017. Nei til EU har vært svært lite aktive på Instagram i perioden. 22 

6.2 Publikasjoner 23 

Skriftserien Vett 24 

Skriftserien Vett blir sendt ut til abonnenter, primært Nei til EU-medlemmer og tillitsvalgte i 25 

organisasjonen, samt selges på møter og etter bestilling. Skriftserien er gratis for medlemmer og 26 

tillitsvalgte, med frivillig abonnementsbetaling. Det blir sendt ut om lag 3 000 eksemplarer til 27 

abonnenter, sammen med Standpunkt. Trykt opplag for skriftserien er 4000 per nummer. Heftene 28 

publiseres dessuten på Nei til EUs nettsider (pdf-format). Hefter utgitt i perioden: 29 

- 1/18: EØS setter suvereniteten i spill. Av Morten Harper. 48 sider. 30 

- 2/18: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU. Produsert av kvinneutvalget i Nei til EU med 31 

utvalgsleder Margaret Eide Hillestad som redaktør. 48 sider. 32 

Årbok for 2019 33 

Nei til EU gav ikke ut årbok i 2018.  34 

Andre publikasjoner 35 

Nei til EU publiserer en rekke fakta- og analysetekster (på nett) samt en del løpesedler, plakater og 36 

video. Nei til EU bestiller også enkelte eksterne rapporter. Utgivelser i perioden: 37 

Fakta: 38 

- Bruk av antibiotika, januar  39 

- EUs energibyrå er suverenitetsavståelse, februar 40 
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- Den første Brexit-avtalen, februar 1 

- Faktisk feil framstilling av ACER, mars  2 

- Korker igjen for fri bruk av flaskehalsinntektene, mars 3 

- ACER ble ikke vedtatt med gyldig 3/4-flertall, april 4 

- Marsjerer i takt med EUs forsvarspakt, juni 5 

- Frykter nettsensur i det godes tjeneste, juni 6 

- Mer harmonisering av EUs økologiregelverk, oktober 7 

Analyse: 8 

- Grunnlov på strekkbenken: Slik man ikke utreder, ligger man, februar 9 

- Sammenhengen mellom EUs energibyrå, kabler og prisøkning, februar 10 

- Arbeiderpartiet og ACER-kravene, februar 11 

- ACER og grunnloven: Hvorfor Lovavdelingens konklusjoner er feil, mars 12 

- ACER-veto er ingen trussel for norsk eksport til EU, mars 13 

- Hold EU unna gasspedalen, mars 14 

- Gir klarsignal for kabelbehandling, mars 15 

- «Atomknappen» som forsvant, mars 16 

- Erna feilinformerer for å redde ACER, mars 17 

- Island kan stanse ACER i EØS, mars 18 

- Et arbeidsliv under EU-tilsyn? mars 19 

- Personvern under EU-myndighet, april  20 

- EØS-avtalen griper inn i offentlige tjenester, mai 21 

- Personvern som våpen i informasjonskrigen, juni 22 

- Sosial søyle på sviktende grunn, juni 23 

- Ny grunnlovssak: Mer makt til ESA, oktober 24 

Video:  25 

- EUs energiunion og kampen om kraften. Laget av Manifest Tankesmie. Januar 26 

- Markering mot EUs energiunion, januar  27 

- El og IT Forbundet sier nei til EUs energibyrå, januar 28 

- Fagforeningsledere mot ACER, januar 29 

- Barbro Tverfjell Auestad sier nei til Acer! januar 30 

- Stopp suverenitetsavståelse til EU, april  31 

- ACER-søksmål, april 32 

- Stopp suverenitetsavståelse til EU. Innsamling for ACER-søksmål, mai 33 

- Peter Ørebech om ACER-saken og Grunnloven, mai 34 

- Peter Ørebech om ACER-saken (fullversjon), mai 35 

- Haraldur Ólafsson, Heimssýn, om Acer og Island, juni 36 

- Bjarni Jonsson forklarer hvorfor Island ikke er tjent med Acer og EUs energiunion, juni 37 

- Status Nei til EUs Acer-søksmål, juni 38 

- Jernbanepakke 4, september 39 

- Bent Endresen, Advokat i Endresen Brygfjeld Torall, om Acer-søksmål, september 40 

- Rolf Ringdal om jernbanepakke 4, oktober  41 

Andre publikasjoner:  42 

- De Facto-rapport 1-2018: EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER? Januar 43 

- Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU. Åttesiders informasjonshefte, januar  44 



19 
 

- Løpeseddel: Jernbanepolitikken skal styres fra Norge, ikke av EU! Juni og revidert utgave i 1 

september 2 

- Tegneserien «EU-krati» av Jørgen Bitsch, to ny episoder på nettsiden 3 

7.0 Utvalg og nettverk 4 

7.1 Faglig utvalg 5 

Det faglige arbeidet har i perioden handlet mye om Acer-kampanjen, og faglig utvalgt har deltatt 6 

med grundig kunnskap på et vanskelig fagfelt. Det helt avgjørende i kampanjen var å bygge opp 7 

kontakt med lokale foreninger i kraftkrevende industri. Her var det faglig leder Boye Ullmann som 8 

gjorde en kjempeinnsats. De Facto-rapporten var et helt nødvendig skritt, både selve rapporten og 9 

det alliansebyggende arbeidet som det er å kontakte partene for å lage rapporten, spesielt i Industri 10 

Energi og El- og IT- forbundet.  11 

Etter ACER-kampanjen har Faglig Utvalg vært delaktig i forberedelsen til den neste store kampanjen 12 

for å få veto mot Jernbanepakke 4. Høstkonferansen rett før landsmøtet har dette om hovedtema. 13 

Samtidig forbereder vi kommende slag. Det er samlet inn til en utredning om EUs arbeidsmyndighet 14 

ELA og EUs sosiale søyle og vi følger utviklinga i EUs mobilitetspakke nøye.  Det samme gjelder 15 

forslaget om å overføre Kielferja til NIS som kan medføre sosial dumping i hele den nordiske 16 

ferjeflåten. Vi  har også forberedt kommunevalgkampen der vi mener Hjelmengutvalgets innstilling 17 

og kampen for profittfri velferd vil få EUs påvirkning fram i lyset. Samtidig som det helt avgjørende er 18 

at kampen mot sosial dumping ikke kan vinnes uten først et forbud mot bemanningsbransjen og så 19 

oppsigelse av EØS-avtalen. 20 

Faglig utvalg har vært hovedarrangør på tre konferanser i perioden. Den svært vellykkede 21 

konferansen i forkant av Trondheimskonferansen med 170 deltakere. Konferansen etter Acer i juni 22 

med 45 deltakere i tillegg til den faglige høstkonferansen «EU strammer grepet» rett før landsmøtet. 23 

Medlemmer av utvalget har i perioden vært: Boye Ullmann (leder), Roy Pedersen, Dag Seierstad, 24 

Heidi Larsen, Heming Olaussen, Terje Fjellum, Lill Sæther, Eldar Myhre, Kristin Sæther, Eirik Fenstad 25 

Thorbjørnsen (UmEU), Janne Hegna, Lars M. Johnsen, Ole Kvadsheim, Tove Berit Berg, Ståle 26 

Johansen, Janina Hortman og Idar Helle. Arne Byrkjeflot har vært sekretær for utvalget.  27 

7.2 Kvinnepolitisk utvalg 28 

Kvinneutvalget skal fremme kvinneperspektiver i organisasjonens arbeid og bevisstgjøre og aktivisere 29 

kvinnene i organisasjonen. Kvinneutvalget arbeider med nettverksbygging innad i organisasjonen og 30 

utad i forhold til ulike kvinneorganisasjoner og miljø. 31 

Kvinnepolitisk utvalg har bestått av få aktive medlemmer, noe som har gjort arbeidet sårbart. Noen 32 

utvalgsmedlemmer har ikke møtt i løpet av perioden.  33 

I perioden har det blitt etablert kvinnekontakter i de fleste fylker, men utvalget har i liten grad klart å 34 

utnytte den ressursen kvinnekontaktene er. Dette handler også om å skape nødvendig kvinnepolitisk 35 

engasjement rundt det som til enhver tid er prioriterte kampsaker for organisasjonen Nei til EU. Disse 36 

sakene har i landsmøteperioden i liten grad vært spesielt kvinnerelaterte. Kvinneutvalget har likevel 37 

forsøkt å gi noen av disse kvinnevinkling (jf. 8. mars-parola «Kjerringer mot at EU skal styre 38 

strømmen» under ACER-kampanjen). 39 

Utvalgslederen har hatt innlegg og kronikker på trykk i flere aviser, blant annet knyttet til temaet 40 

pappaperm og ESA/EØS.  41 
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Utvalgsarbeidet har i særlig grad vært konsentrert om å arrangere den årlige kvinnekonferansen, 1 

muliggjort med UD-midler. Konferansen 4. og 5. november 2017 var godt besøkt og svært vellykket. 2 

Det meste av arbeidet i 2018 har vært konsentrert om å forberede årets konferanse 27. og 28. 3 

oktober, denne gangen med et trangere budsjett som følge av at UD halverte tilskuddsbeløpet det 4 

var søkt om (fra kr 80 000 til kr 40 000). 5 

I 2018 har deler av utvalget dessuten fungert som redaksjon med ansvaret for utgivelsen av Vett-6 

heftet «Kvinner og arbeidsliv i Norge og EU». Heftet utkom i september 2018. 7 

Utvalget har i perioden bestått av: 8 

- Margaret Eide Hillestad, leder (SP) 9 

- Mimmi Kvisvik (FO) 10 

- Aud Jektvik (Venstre) 11 

- Karianne Hagen Wend (styret) 12 

- Helle Hagenau (styret i NtEU og leder av IU) 13 

- Turid Thomassen (Rødt) 14 

- Tale Ellingvåg 15 

- Anne Mari Samskott (Senterkvinnene) 16 

- Randi Reese (SV, etterfulgte Åshild Pettersen fra nov. 2017) 17 

- Live Unstad (Kvinnefronten) 18 

Sekretærressurs for utvalget har vært Jan R. Steinholt. 19 

7.3 Internasjonalt utvalg 20 

Internasjonalt utvalg har et særlig ansvar for Brexit og har i perioden spesielt fokusert på 21 

utmeldingsprosessen og overgangsperioden. IU har gode kontakter på Leave-siden og har formidlet 22 

britiske innledere til flere møter i organisasjonen. Utvalgsleder har innledet på rådsmøte, på møter i 23 

Storbritannia, skrevet faktaark om den første Brexit-avtalen og bidratt til artikler i inn- og utland.  24 

Nei til EU har hatt besøk av Folkebevægelsen mod EU i perioden og også besøkt deres landsmøte. 25 

Kathrine Kleveland deltok i Heimssyns årsmøte og deres leder har vært på besøk i Oslo. Nei til EU har 26 

også deltatt i Folkrörelsen Nej till EUs landsmøte. 27 

Utvalgsmedlemmer har deltatt på flere (års)møter/konferanser i regi av Alter Summit, TEAM, Norges 28 

Sosiale Forum og Handelskampanjen. Jonas Wenberg representerer Nei til EU i NSFs styre, Syver 29 

Zachariassen er leder for Handelskampanjen og Helle Hagenau er styremedlem i TEAM. IU er i 30 

samarbeid med LO i Oslo og Ungdom mot EU ansvar for et møte om Hellas på 31 

Globaliseringskonferansen.  32 

IU har hatt innledninger om valget i Tyskland, EUs utvikling, valget i Sverige og Italia. Sistnevnte ved 33 

Steinar Stjernø på OsloMet.  34 

Utvalget har i perioden bestått av: Helle Hagenau (leder), Kåre André Nilsen, Idar Helle, Brynhild 35 

Hanto, Åsa K. Kjølberg Moen, Syver Zachariassen, Jonas Wenberg, Helle Linné Eriksen og Andreas 36 

Storeng. Utvalget mistet i perioden sin sekretærressurs i staben. 37 

7.4 Utdanningspolitisk utvalg 38 

Utvalget arrangerte konferansen «Kan usnuelige reformer snus? Utdannings- og velferdspolitikk i 39 

Norge i endring» i januar 2018 i Trondheim. Agneta Amundsson, Steinar Westin, Ingvil Bjordal, Knut 40 

Keldstadli og Elise Farstad Djupedal var bidragsytere på konferansen. Utdanningspolitisk konferanse 41 
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ble arrangert for tiende året på rad og er den eneste i sitt slag. 65 deltakere. Utvalget er i gang med å 1 

planlegge utdanningskonferansen 2019. 2 

Utvalget har bestått av: Agneta Amundsson (leder), Kari Carlsson, Elise Djupedal, Svein Liland, 3 

Aleksander Dyrnes og Arne Fjelseth. Arne Byrkjeflot er sekretær. 4 

7.5 Landbrukspolitisk utvalg 5 

Utvalget har hatt 3 møter. Utvalget har særlig befattet seg med problemstillinger omkring GMO og 6 

«genredigering», økt import av landbruksvarer fra EU (artikkel 19), smittespredning pga handel og 7 

Norges klimaavtale med EU. I regi av utvalget er det produsert en faktatekst om EUs nye 8 

økologikregelverk, og det er utarbeidet en uttalelse om at klimaavtalen med EU må gi rom for norsk 9 

jord- og skogbruk. Utvalget arrangerte 27/9 et godt besøkt seminar om «EUs landbrukspolitikk: hvor 10 

er den på vei?» i Oslo. 11 

Utvalget har i perioden hatt disse medlemmene: Brita Skallerud (leder), Hildegunn Gjengedal, Ivar 12 

Hellesnes, Astrid Tove Olsen, Håkon Brimsø, Olaf Gjedrem, Birte Usland, Arne Lofthus og Nora Hua Ly 13 

Kok. Torbjørn Tufte har vært observatør. Sekretær har vært Morten Harper.  14 

7.6 Fiskeripolitisk utvalg 15 

Fiskeripolitisk utvalg har hatt et telefonstyremøte i perioden. Utvalget ønsker å se på EØS-relevansen 16 

i det arbeidet som nå foregår med revisjon og endringer i havressursloven, tilvirkerloven, 17 

deltakerloven og råfiskloven. 18 

Utvalget har i perioden bestått av Arne Pedersen (leder), Rolf Arne Nicolaisen, Geir Iversen, Anne Lise 19 

Hessen Følsvik, Peter Ørebech og en representant fra Ungdom mot EU. Arne Byrkjeflot har vært 20 

utvalgets sekretær.  21 

7.7 Kontaktutvalget for kritisk EØS-debatt 22 

Kontaktutvalget for EØS-debatt er et uformelt organ for EØS-debatt, opprettet av deltagerne i 23 

styringsgruppa til Alternativ til EØS-rapporten i 2012.  Dette året har utvalget foreløpig hatt ett møte.24 



 















 
 
 
 
 

Kontrollkomiteens rapport 
  



Protokoll frå  Kontrollkomiteen 1 

Sak 02.17-18  Rapport frå kontrollkomiteen  2017 – 2018 2 

 3 

Handsaminga:  Leiar Håkon S. Giil sende eit utkast til rapport til medlemene Hildur Straume og Nils 4 

Aarsæther for innspel, korrigeringar og kommentarar. Etter å ha innarbeidd desse i utkastet, 5 

utarbeidde han eit  endeleg saksførelegg som vedtaksgrunnlag. 6 

Samrøystes vedtak: Rapporten dagsett 24. oktober  vert vedteken slik han ligg føre. 7 

Bergen, Gil, Tromsø, 24. oktober 2018. 8 

Hildur Straume (s)  Håkon S. Giil (s)  Nils Aarsæther (s) 9 

Rapport frå Kontrollkomiteen for landsmøteperioden 2017 – 2018  10 

 11 

1. Kontrollkomiteen 12 

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og skal sjå til at styret, AU  og den daglege 13 

leiinga arbeider i samsvar med vedtektene og gjeldande vedtak i styret, rådsmøtet eller 14 

landsmøtet. Kontrollkomiteen har ikkje avgjerande mynde og kan ikkje overprøve vedtak i 15 

organisasjonen sine styrande organ. Kontrollkomiteen rapporterer til Landsmøtet. 16 

Fylgjande vart valde på landsmøtet 2016:  17 

Håkon S. Giil, leiar 18 

Hildur Straume 19 

Nils Aarsæther 20 

2. Møte, deltaking, kontaktar: Komiteen har i hovudsak  hatt intern kontakt og  teke avgjerder via 21 

e-post. Leiaren har vore saksutgreiar, og har sendt sakstilfanget,  utgreiingane og tilrådingane til 22 

uttalar og råd  til medlemmene for innspel før komiteen har  konkludert, utforma sitt syn på 23 

konkrete spørsmål  og gitt sine råd.  24 

I samsvar med instruksen møtte  komiteen på landsmøtet  på Scandic Ringsaker 11. – 13. 25 

november 2016 med dei rettar og plikter som er nemnde i vedtektene og instruksen.  Komiteen  26 

har vore  representert  på rådsmøta  i november 2017 og april 2018 på Tøyen Startup Village. 27 

Komiteen var også representert på styremøtet 6. april 2018 i Landbrukets Hus.    28 

I einskildsaker har komiteen i hovudsak hatt kontakt med generalsekretæren -  lengste tida Hilde 29 

Nylen,  og  deretter Thomas Haug  som ny generalsekretær.    30 

Komiteen har hatt samtalar med revisor vedkommande den daglege drifta,   revisjonsprotokollen 31 

og annan tilgjengeleg og viktig korrespondanse  som revisjonen har hatt med organisasjonen. På 32 

grunnlag av  funksjonen som revisjonen skal ha, teiknar revisjonsrapporten eit positivt bilete av 33 

drifta. Tilhøve som vart peika på i førre revisjonen, er retta opp no.  Komiteen har ikkje hatt 34 

merknader til revisjonsrapporten.  Komiteen har heller ikkje  funne det naudsynt å innkalle 35 

revisor, generalsekretær, styreleiar eller styremedlemmer  til møte vedkommande konkrete 36 

saker.  37 

 38 



3 
 

3. Gjennomgåing av sentrale dokument:  Komiteen har hatt høve til å gå gjennom dei sentrale 1 

protokollane. 2 

Nemnast kan: 3 

- Referatet frå landsmøtet 2016. 4 

- Innkallingar, sakstilfang og  protokollar frå sentralstyret og AU. 5 

- Protokollane og sakstilfanget i  samband med  rådsmøta. 6 

- Referat frå einskilde utvalsmøte. 7 

Når ein har bede om å  få tilsendt sakstilfang, har ein fått det. Protokollane og 8 

saksutgreiingane/saksdokumenta vert  generelt vurderte som oversiktlege og grundige og må 9 

sjåast som gode vedtaksgrunnlag.  10 

Etter ei samla vurdering meiner Kontrollkomiteen  at dei styrande organa og den daglege leiinga 11 

har fylgt opp  landsmøtet sine vedtak og prioriteringar på ein god måte.  12 

4. Satsingsområde og organisasjonsarbeid:  Landsmøtet  har vedteke at Nei til EU skal arbeide for 13 

at EØS-avtalen skal erstattast med ein tosidig handelsavtale. Gjennom møte, føredrag, fråsegner, 14 

artiklar -  generelt  på nett og papir, har organisasjonen arbeidd for at ein  skal nå dette målet.  15 

Det er og gjort eit stort arbeid  for å  spreie informasjon om Acer-saka og få utgreidd om 16 

sakshandsaminga i samband med stortingsbehandlinga  gir grunnlag for å reise rettssak. 17 

Ei  positiv utvikling har skjedd ved at  fleire LO-forbund har teke standpunkt i  EØS-relaterte 18 

saker.  Brexit har teke arbeidet inn i ein ny fase, og NTEU har hatt ei tett oppfylging av debatten 19 

etter den britiske avrøystinga. NTEU har teke til orde for at britisk medlemskap i EFTA bør 20 

utgreiast. Det kan sjå ut som at Nei til EU sitt arbeid  har påverka regjeringa, som har endra si 21 

haldning frå blank avvising til å opne opp for å få vurdert konsekvensane av eit utvida EFTA.  22 

Kontrollkomiteen viser til at sekretariatet har fått redusert årsverka sine dei seinare åra.   På 23 

grunnlag av dei tilgjengelege ressursane og vedtekne rammene, ser Kontrollkomiteen styret,  24 

utvala og den daglege leiinga sitt arbeid som ei god oppfylging av landsmøtevedtaka og 25 

intensjonen bak desse.   26 

5. Økonomi: Kontrollkomiteen har merka seg at gjennom åra har det vore arbeidd med å halde 27 

oppe inntektene og redusere utgiftene. I 2018 har ein hatt eit godt tilsig av  nye medlemmer, 28 

men pr. 31.10 kjem ein likevel ut med ein liten reduksjon i høve til 2017.  Dette trass i at styret 29 

har sett vervearbeidet som ei av organisasjonen sine viktige oppgåver.  Lønnskostnadene er 30 

reduserte både i høve til fjorårsrekneskapen og budsjettet. Årsresultatet for 2017 er kr 192 704. 31 

Organisasjonen er varsla om at tilskotet frå Norsk landbrukssamvirke (NL) vil verte redusert med 32 

kr 400 000 for kvart av åra 2017 - 2019.  Styret og den daglege leiinga  har førehalde seg til dei 33 

reduserte endra rammevilkåra og reduserte overføringane på ein konstruktiv måte.  34 

Konklusjon: Etter Kontrollkomiteen si vurdering gir rekneskapen og årsmeldinga eit godt 35 

oversyn over verksemda utført i valbolken. Sentralleddet si forvalting og drift har vore lovleg 36 

og  forsvarleg  i høve til lover, vedtekter og vedtak. Etter vårt syn har styret, gjennom sine 37 

vedtak, og administrasjonen, ved si oppfylging, teke grep for å tilpasse seg nye utfordringar.  38 

 39 

Hyllestad, Bergen, Tromsø 24. oktober 2018 40 

Håkon S. Giil (s)  Hildur Straume (s)  Nils Aarsæther (s)   41 
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