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Sak 8 - Forslagsnr: 2 1 

Delegat: Jan Christensen 2 

Ref: Buskerud Nei til EU, helhetlig endringsforslag 3 

FØLGENDE ARBEIDSPLAN FORESLÅS SOM ERSTATNING TIL DEN FORELIGGENDE: 4 

Nei til EU vil i kommende årsmøteperiode aktivt arbeide for at EØS-avtalen sies opp og 5 
erstattes med en eller flere likeverdige handelsavtaler. 6 

Nei til EU må synliggjøre hvilke konsekvenser EØS-avtalen har, har hatt og vil få for Norge. 7 
Lokalt og sentralt. Dette er spesielt viktig på områder som norsk folkestyre og sjølråderett, 8 
nærings- og handelspolitikk, arbeidsliv og arbeidsinnvandring, konkurranseutsetting og 9 
utflagging av arbeidsplasser, distriktspolitikk, miljø-, klima- og energipolitikk, beredskap og 10 
velferdsordninger. 11 

Nei til EU må også utbre kunnskap om EUs "friheter" og stadige tettere integrasjonspolitikk 12 
mot et «Europas forente stater», og hvilke konsekvenser dette får for Norges forhold til EU og 13 
til andre land. 14 

Nei til EU skal nå sine mål gjennom å utvikle Nei til EU til en massebevegelse og gjennom å 15 
skape brede allianser med andre folkelige bevegelser. 16 
En prioritert oppgave blir valget 2021. Nei til EU må aktivt arbeide for at flest mulig EU/EØS-17 
motstandere blir representert på Stortinget. 18 

Nei til EU må vektlegge bred medlemsrekruttering, ikke minst av ungdom og kvinner. 19 
Medlemskontingentens størrelse må ikke være til hinder for medlemskap. Informasjon og 20 
opplæring i bruk av sosiale media, digitale plattformer, nettsider mm er viktig for 21 
vervearbeidet. 22 

Som grasrotbevegelse må Nei til EU prioritere aktive fylkes- og lokallag, og være drivkraft og 23 
inspirator i bl.a. skolering, aksjonsformer og god organisasjonspraksis. 24 

Komiteens innstilling: 25 

Sak 8 - Forslagsnr: 3 26 

Delegat: Toril Mongstad 27 

Ref: Dissens: tillegg fra komitemedlem Toril Mongstad i linje 7 etter første punktum 28 

Norsk suverenitet og folkestyre kan ikke gjenopprettes på annen måte enn å si opp avtalen og 29 
ta tilbake råderetten over egen lovgiving, velferd og arbeidsliv. Folkevalgte organ, som 30 
tidligere hadde enerett til lovgivning, må i EU dele makta med byråkrati som ikke står direkte 31 
til ansvar for folk gjennom valg. Gjennom EØS blir Norge en del av EU sitt enda større 32 
«underskudd» på demokrati. Det skjer ved at Stortinget, trass i formell vedtaksrett og 33 
anledning til bruk av veto, aksepterer at EU-lov står over norsk lov. at kjernepunkt i 34 
argumentasjonen mot EØS er derfor at all lovgivningsmakt må i praksis føres tilbake fra 35 
Brussel til Stortinget, slik at maktfordelingen atter blir i overensstemmelse med Grunnlova. 36 

Komiteens innstilling: 37 
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Sak 8 - Forslagsnr: 4 38 

Delegat: Gunnar Rutle 39 

Ref: Linje 5, 6 og 7 - endringsforslag fra Hordaland Nei til EU 40 

I dag skjer dette gjennom vår tilknytningsform til EU: EØS-avtalen. 41 

Begrunnelse 42 
Dette står i planen: "I dag skjer dette særlig gjennom EØS-avtalen, men også ved at EU 43 
beveger seg mot å bli en politisk union som kan gripe direkte inn i norsk suverenitet uten å gå 44 
via ESA." 45 
 46 
Vi mener at dette er to sider av same sak. At EU beveger seg mot en politisk union, ville ikke 47 
hatt noe å si for Norge dersom vi ikke hadde hatt EØS-avtalen. 48 

Komiteens innstilling: 49 

Sak 8 - Forslagsnr: 5 50 

Delegat: Gunnar Rutle 51 

Ref: Linje 7 - tilleggsforslag fra Hordaland Nei til EU 52 

I FORTSETTELSEN AV FORSLAG 4, NY TEKST: 53 
Norsk suverenitet og folkestyre kan ikke gjenopprettes på annen måte enn å si opp avtalen og 54 
ta tilbake råderetten over egen lovgiving, velferd og arbeidsliv. Folkevalgte organ, som 55 
tidligere hadde enerett til lovgivning, må i EU dele makta med byråkrati som ikke står direkte 56 
til ansvar for folk gjennom valg. Gjennom EØS blir Norge en del av EU sitt enda større 57 
«underskudd» på demokrati. Det skjer ved at Stortinget, trass i formell vedtaksrett og 58 
anledning til bruk av veto, aksepterer at EU-lov står over norsk lov. Et kjernepunkt i 59 
argumentasjonen mot EØS er derfor at all lovgivningsmakt må i praksis føres tilbake fra 60 
Brussel til Stortinget, slik at maktfordelingen atter blir i overensstemmelse med Grunnlova. 61 

Komiteens innstilling: 62 

Sak 8 - Forslagsnr: 6 63 

Delegat: Jan Christensen 64 

Ref: Linje 6 - Buskerud Nei til EU 65 

Endre til: ... beveger seg mot å bli en føderal statsdannelse som kan gripe inn ... 66 

Komiteens innstilling: 67 
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Sak 8 - Forslagsnr: 7 68 

Delegat: Jan Christensen 69 

Ref: Linje 11 - Buskerud Nei til EU 70 

Stryke "fortsatt" i setningen.  71 

Komiteens innstilling: 72 

Sak 8 - Forslagsnr: 8 73 

Delegat: Jan Christensen 74 

Ref: Linje 15 - Buskerud Nei til EU 75 

Endre starten av setningen: «For at Nei til EU skal være en sterk ... 76 

Komiteens innstilling: 77 

Sak 8 - Forslagsnr: 9 78 

Delegat: Gunnar Rutle 79 

Ref: Linje 21-22 - Hordaland Nei til EU 80 

Endre setningen til: «EØS-debatten er imidlertid intensivert på flere måter, spesielt i 81 
spørsmålet om suverenitetsavståelse på en rekke viktige politikkområder som energi, 82 
arbeidsliv, jernbane m.fl.» 83 

Komiteens innstilling: 84 

Sak 8 - Forslagsnr: 10 85 

Delegat: Gunnar Rutle 86 

Ref: Linje 44-45 - Hordaland Nei til EU 87 

Dette står i planen: "EØS-avtalen går fra å være mellomstatlig til direkte håndhevelse av 88 
myndighet i Norge." 89 

Vi synes ikke at denne setningen er spesielt god, og vi ønsker å stryke den. 90 

Alternativt ønsker vi en ny setning: "Dette fører til at EU, gjennom EØS-avtalen, håndhever 91 
direkte myndighet i Norge." 92 

Komiteens innstilling: 93 



5 
 

Sak 8 - Forslagsnr: 11 94 

Delegat: Gunnar Rutle 95 

Ref: Linje 55 - Hordaland Nei til EU 96 

Før punktum: endre «demokratiet» til «demokrati». 97 

Komiteens innstilling: 98 

Sak 8 - Forslagsnr: 12 99 

Delegat: Gunnar Rutle 100 

Ref: Linje 64, 65 og 66 - Hordaland Nei til EU 101 

Dette står i planen: 102 

- Utvikle allianser også med aktører som støtter EØS-avtalen i saker om 103 
myndighetsoverføring til EU. 104 

- Bidra til bedre kunnskap og debatt om norsk EU-medlemskap i det offentlige rom. 105 

Vi er ikke enige i denne utformingen, den demper kampen om alternativ til EØS. Vi ønsker 106 
primært å stryke dette strekpunktet. 107 

Komiteens innstilling: 108 

Sak 8 - Forslagsnr: 13 109 

Delegat: Gunnar Rutle 110 

Ref: Linje 64-65 - subsidiært forslag fra Hordaland Nei til EU 111 

Et annet alternativ kan være følgende setning som første strekpunkt: "Utvikle allianser med 112 
aktører som støtter kampen mot myndighetsoverføring til EU." 113 

Komiteens innstilling: 114 

Sak 8 - Forslagsnr: 14 115 

Delegat: Gunnar Rutle 116 

Ref: Linje 66 - subsidiært forslag fra Hordaland Nei til EU 117 

Det andre strekpunktet forslår vi omarbeidet til: 118 
 119 
"Bidra til bedre kunnskap og debatt om EØS-avtalen og EU-medlemskap i det offentlige rom." 120 

Komiteens innstilling: 121 
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Sak 8 - Forslagsnr: 15 122 

Delegat: Mats Monsen 123 

Ref: Linje 73–91 - dissens fra styremedlem Mats Monsen, erstatte disse linjene 124 

Forsvar nasjonal suverenitet 125 

Utviklingen av EØS-avtalen har fått et omfang som går utover det som ble forespeilet da 126 
avtalen ble inngått. Norske arbeidstakere påvirkes av beslutninger som fattes i EU, og EUs 127 
direktiver innskrenker i noen sammenhenger nasjonale virkemidler mot sosial dumping, 128 
påvirker faglige rettigheter og velferdsordninger og har svekket den norske 129 
arbeidslivsmodellen. Nei til EU skal jobbe for åpenhet og demokratiske prosesser og mot 130 
mekanismer som begrenser nasjonal suverenitet og demokratisk kontroll. 131 

Komiteens innstilling: 132 

Sak 8 - Forslagsnr: 16 133 

Delegat: Jan Christensen 134 

Ref: Linje 75 - Buskerud Nei til EU 135 

Tillegg i siste del av setningen: «... overfor EU-landene». 136 

Komiteens innstilling:  137 

Sak 8 - Forslagsnr: 17 138 

Delegat: Gunnar Rutle 139 

Ref: Linje 75, 76 og 77 - Hordaland Nei til EU 140 

Endre setningen til: «Siktemålet er en handelsforbindelse med utgangspunkt i gjensidige og 141 
jevnbyrdige forpliktelser og interesser mellom Norge og EU-landene.» 142 

Komiteens innstilling: 143 

Sak 8 - Forslagsnr: 18 144 

Delegat: Jan Christensen 145 

Ref: Linje 81-82 - Buskerud Nei til EU 146 

Endre siste del av setningen: «... for å si opp EØS-avtalen og tar initiativ til forhandlinger om 147 
en eller flere handelsavtaler med landene i EU.» 148 

Komiteens innstilling: 149 
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Sak 8 - Forslagsnr: 19 150 

Delegat: Marianne Nyland 151 

Ref: Linje 81 og 84 - Marianne Nyland, rådsmedlem 152 

Forslag til redaksjonelle endringer: 153 
Linje 81: "si opp EØS-avtalen ", istedenfor "for å melde....ut" 154 
Linje 84: "...om målet å si opp avtalen ", istedenfor "..om ut av EØS" 155 

Begrunnelse 156 
En presisering at EØS ikke er noe en melder seg ut av, men en avtale som kan sies opp. 157 
Når vi innad i NTEU ikke har tunga rett i munnen. Hvis jeg har oversett liknende i resten av 158 
planen ber jeg om at dette også rettes opp. 159 

Komiteens innstilling: 160 

Sak 8 - Forslagsnr: 20 161 

Delegat: Gunnar Rutle 162 

Ref: Linje 88-91 - Hordaland Nei til EU 163 

Endre avsnittet til: «Arbeidet med å snu stortingsflertallet bør ta utgangspunkt i det 164 
overordnede viktige: suverenitetsavståelse, uthuling av demokrati og folkestyre samt 165 
svekkelse av maktfordelingsprinsippet. Parallelt med dette er det viktig å arbeide for 166 
stortingsflertall mot direktiver og enkeltsaker, noe som i sum flytter makt fra folkevalgte 167 
politikere og over til EU.» 168 

Begrunnelse 169 

Dette står i planen: "Det langsiktige arbeidet med å snu stortingsflertallet bør ta utgangspunkt 170 
i den økte motstanden mot bestemte direktiver og enkeltsaker knyttet til EØS, både i 171 
befolkningen og på Stortinget. Nei til EU har et særlig ansvar for å sette innholdet i slike saker 172 
i sammenheng med drivkreftene i EUs indre marked og helheten i EØS-avtalen." 173 
 174 
Vi mener at det er uheldig å bare rette oppmerksomheten mot enkeltdirektiver. Dette 175 
undergraver det viktige i å se de overordnede og helhetlige skadevirkningene på selvstyre, 176 
demokrati og maktfordelingsprinsippet. 177 

Komiteens innstilling: 178 

  179 
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Sak 8 - Forslagsnr: 21 180 

Delegat: Mats Monsen 181 

Ref: Linje 100 - dissens fra styremedlem Mats Monsen 182 

Sette inn tekst innenfor ** på linje 100: 183 
 184 
Nei til EU vil jobbe for at **EØS-avtalen eller deler av den reforhandles, men vi vil også jobbe 185 
for at** handlingsrommet utnyttes bedre innenfor dagens rammer så lenge.  186 

Komiteens innstilling: 187 

Sak 8 - Forslagsnr: 22 188 

Delegat: Helle Hagenau 189 

Ref: Linje 101-103 - styremedlem Helle Hagenau, 190 

Legge til "og andre norske ordninger", slik: 191 
 192 
Vi vil også kreve at norske myndigheter aktivt bruker reservasjonsretten og andre tilgjengelige 193 
virkemidler når faglige rettigheter, den norske arbeidslivsmodellen og andre norske ordninger 194 
utfordres. 195 

Komiteens innstilling: 196 

Sak 8 - Forslagsnr: 23 197 

Delegat: Jan Christensen 198 

Ref: Linje 123-124 - Buskerud Nei til EU 199 
Endre kulepunktet til: «Synliggjøre hva en oppsigelse av EØS-avtalen vil få for bl.a. norsk 200 
sjølråderett, arbeidsliv og handel.» 201 

Komiteens innstilling: 202 

Sak 8 - Forslagsnr: 24 203 

Delegat: Jan Christensen 204 

Ref: Etter linje 129 - Buskerud Nei til EU 205 

Nytt avsnitt: «Foran valget i 2021 må Nei til EU aktivt arbeide for at flest mulig motstandere 206 
av EU/EØS blir representert på Stortinget. Forut for valget må Nei til EU stille spørsmål til de 207 
aktuelle stortingskandidatene om deres holdning til EU og EØS-avtalen.» 208 

Komiteens innstilling: 209 
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Sak 8 - Forslagsnr: 25 210 

Delegat: Mats Monsen 211 

Ref: Linje 108 - dissens fra styremedlem Mats Monsen, nytt kulepunkt 212 

Nytt kulepunkt: 213 

- Reforhandle EØS-avtalen, eller deler av den, med sikte på å sikre demokratisk kontroll, 214 
faglige rettigheter og full råderett over velferds- og arbeidsmarkedspolitikken. 215 

Komiteens innstilling:  216 

Sak 8 - Forslagsnr: 26 217 

Delegat: Mats Monsen 218 

Ref: Linje 108 - dissens fra styremedlem Mats Monsen, et nytt kulepunkt til 219 

Nytt kulepunkt: 220 

- Kreve at stortingspolitikerne aktivt forholder seg til EØS-relevant lovverk fra EU og påvirker 221 
forhandlingene i EU for å fremme norske interesser. 222 

Komiteens innstilling: 223 

Sak 8 - Forslagsnr: 27 224 

Delegat: Helle Hagenau 225 

Ref: Linje 185-186 - Helle Hagenau, styremedlem 226 

Legge til "og andre norske ordninger", slik: 227 
 228 
Arbeide for at norske myndigheter aktivt bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen i flere saker 229 
som har betydning for faglige rettigheter, den norske modellen og andre norske ordninger. 230 

Komiteens innstilling: 231 

Sak 8 - Forslagsnr: 28 232 

Delegat: Ole Kristian Setnes 233 

Ref: Etter linje 231 - Ole Kristian Setnes, styremedlem Oslo NtEU 234 

NYTT STREKPUNKT: 235 
- Opprette en faggruppe som undersøker situasjonen når det gjelder norsk digital sjølråderett, 236 
og hvordan EØS avtalen påvirker dette. Bygge nettverk mot digitale fagmiljøer. 237 

Komiteens innstilling: 238 
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Sak 8 - Forslagsnr: 29 239 

Delegat: Mats Monsen 240 

Ref: Sinje 254–255 - dissens fra styremedlem Mats Monsen, Birte Usland og Gunnhill 241 

Andreassen 242 

Stryke kulepunktet linje 254–255. 243 

Komiteens innstilling:  244 

Sak 8 - Forslagsnr: 30 245 

Delegat: Mats Monsen 246 

Ref: Linje 276–278 - dissens fra styremedlem Mats Monsen 247 

Stryke avsnittet på linje 276–278. 248 

Komiteens innstilling: 249 

Sak 8 - Forslagsnr: 31 250 

Delegat: Mats Monsen 251 

Ref: Linje 294–296 - dissens fra styremedlem Mats Monsen 252 

Stryke kulepunktet på linje 294–296. 253 

Komiteens innstilling: 254 


