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Nei til EUs landsmøte november 2022 

Arbeidsplankomiteens innstilling til innkomne endringsframlegg til sak 6.   Versjon 11. november 2022. 
 

Forslag 

nr. 

Linje nr. Forslagsstiller Foreslått endring Komiteens innstilling 

1 105 Oslo Nei til EU Linje 105, nytt strekpunkt: 

”Det opprettes en utredningsgruppe i NtEU bestående av 

medlemmer og tillitsvalgte med kompetanse på NtEUs ulike 

politiske hovedsaker.” 

 

Avvises. 

Oversendes styret, jf. 

vedtektenes §8 

2 213 Oslo Nei til EU Settes inn på linje 213: 

«Det er derfor viktig at regelsettet for EUs Kapitalmarkedsunion 

(2015) ikke påvirker finansstrukturene for norske stor-skala 

energiinfrastruktur prosjekter, dette kan svekke nasjonal 

kontroll.» 

 

Avvises. 

Finans faller utenom 

grunnleggende infrastruktur. 

Intensjonen delvis ivaretatt i 

komiteens forslag nr. 32 

3 217 Oslo Nei til EU Nytt avsnitt. Linje 217:  

”Når det gjelder valg av fornybare energiinfrastrukturer påvirker 

forskningsmidler fra EU via norske forskningsinstitusjoner 

politiske beslutningstagere og fagmiljøer på en uheldig måte. 

Noen av disse miljøene var for eksempel ikke i stand til å forutsi 

hvordan strømprisene ville stige som konsekvens av 

utenlandskablene og ACER.” 

Intensjonen delvis ivaretatt i 

komiteens forslag nr. 32 

4 305 Oslo Nei til EU Nytt avsnitt. Linje 305: 

”Det er en manglende forståelse i befolkningen når det gjelder 

samspillet mellom EØS-avtalen og den offentlig byråkratiske 

markedstenkningen som følger av New Public Management-

prinsippene som ble innført i statsapparatet etter anbefalinger fra 

Hermansen-utvalget (NOU 1989:5)” 

 

Avvises 
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5 614 Oslo Nei til EU Ny linje 614. Nytt strekpunkt (siste versjon av 

arbeidsplanen): 

”Det opprettes en organisasjonsgruppe i NtEU bestående av 

medlemmer og tillitsvalgte med kompetanse på og interesse for 

organisasjonsarbeid. ”  

 

Avvises. 

Oversendes styret, jf. 

vedtektenes §8 

6 455 

 

Oslo Nei til EU Setning på linje 461: 

«Dette kan friste norske politikere til å åpne nye felt framfor å 

satse på omstilling til grønn energi, fordi de ser potensialet for et 

videre gassmarked i EU.» 

 

endres til: 

«Dette kan friste norske politikere til å åpne nye felt framfor å 

satse på langsiktig forskning og utvikling av grønn energi med 

ikke-fossil balansekraft, fordi de ser potensialet for et videre 

gassmarked i EU.» 

Innarbeides delvis 

 

«Dette kan friste norske 

politikere til å åpne nye felt 

framfor å satse på forskning og 

omstilling til grønn energi, fordi 

de ser potensialet for et videre 

gassmarked i EU.» 

 

7 501 Oslo Nei til EU Linje 501, nytt strekpunkt: 

Gjøre klimagruppa permanent. 

Avvises. 

Oversendes styret, jf. 

vedtektenes §8 

8 474 

 

78: Ulf Ulriksen Endringsforslag: 

Elektrifisering av sokkelen fra land vil øke strømprisen og være 

ødeleggende for både vanlige forbrukere og bedrifter. Økte 

strømpriser vil gi grunnlag for nye konsesjoner for vindkraft på 

land. For å styrke denne motkraften må Nei til EU inngå 

samarbeidsavtaler med Industriaksjonen og Motvind Norge. 

 

Tiltres med markert endring: 

Elektrifisering av sokkelen fra 

land vil øke strømprisen og 

være ødeleggende for både 

vanlige forbrukere og bedrifter. 

Økte strømpriser vil gi grunnlag 

for nye konsesjoner for 

vindkraft på land. For å styrke 

denne motkraften må Nei til EU 

fortsette samarbeidet med 

Industriaksjonen og Motvind 

Norge. 
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9 5 Terje Bjørlo Linje 5: «(…) EØS.» I Det indre markedet, som Norge er en 

del av gjennom EØS-avtalen, er statens rolle langt på vei 

begrenset til å være en regulator av økonomisk aktivitet, som 

oftest foretatt av private aktører. På denne måten endres 

statens handlingsrom ved at det som tidligere var debatt om 

hvilken politikk som skulle følges, nå også blir spørsmål om 

jus. «Skal norsk (…)» 

 

Avvises. 

Gjør teksten for tung. 

10 140/141 Terje Bjørlo Linje 140/141: Organisasjonen skal bidra til en konstruktiv og 

faktabasert debatt om konsekvenser av EØS-avtalen og 

alternativer til EØS-avtalen.  

Forslag: Endre «til EØS-avtalen» med «til denne». 

Tiltres 

11 143/144 Terje Bjørlo Linje 143/144: «Det strategiske målet er at Stortinget gjør de 

nødvendige vedtakene for å si opp EØS-avtalen og tar initiativ til 

revidering av den eksisterende handelsavtalen med EU.»  

Foreslår dette som tillegg etter ovenstående: Dette forutsetter et 

flertall av EØS-motstandere på Stortinget. 

 

Tiltres 

12 178 Terje Bjørlo Linje 178: «Utrede og definere hva det faktiske 

«handlingsrommet» består i». Foreslår at dette endres til:  

Oppfordre Regjeringen til å utrede og definere hva det 

faktiske «handlingsrommet» består i, jfr. Hurdalsplattformen 

hvor det heter at «handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i 

bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder 

som norsk arbeidsliv, energi og jernbane.» 

 

Begrunnelse: Som jeg leser forslaget er det Nei til EU som skal 

«utrede og definere hva det faktiske handlingsrommet består i.» 

Jeg mener mitt forslag er mer realistisk, samtidig som vi påpeker 

hva regjeringa selv sier i Hurdalsplattformen.  

 

Avvises 

 

Det er intensjonen at NtEU skal 

gjøre en faktabasert utredning 

av hva handlingsrommet består 

i. 

 

Ingen regjeringer har til nå vært 

i stand til eller vist vilje til å 

konkretisere dette. 



[Dokumenttittel] 
 

4 

13 183/184 Terje Bjørlo Linje 183/184: «Kreve at stortingspolitikerne aktivt forholder seg 

til EØS-relevant lovverk fra EU og påvirker forhandlingene i EU 

for å fremme norske interesser.» 

Min kommentar: Hvem definerer hva som er «norske 

interesser»? Husk at her er det ikke konsensus! Bør derfor 

skrives om. 

 

 

Komiteen vurderer at hele 

punktet kan strykes. 

14 219 Terje Bjørlo Linje 219: (…), blir overlatt til overnasjonale byråer med stadig 

større fullmakter. (…) 

Forslag: erstatte ordet «større» med ordet «videre» fordi dette er 

mer korrekt uttrykksmåte. 

 

Tiltres 

15 235/236 Terje Bjørlo Linje 235/236: «Forhandle EU-forordningene om ACER 

(713/2009) og grensekryssende krafthandel (714/2009) ut av 

EØS-avtalen.» 

Foreslår endret til: Arbeide for at EU-forordningene om 

ACER (713/2009) og grensekryssende krafthandel (714/2009) 

forhandles ut av EØS-avtalen. 

Begrunnelse: Det er neppe Nei til EU som skal forhandle 

dette ut av EØS-avtalen. 

 

Tiltres 

16 320-322 Terje Bjørlo Linje 320/322: «Opprette og støtte opp om faglige utvalg i Nei til 

EUs fylkeslag der det er grunnlag for dette, og etablere et 

nettverk av faglige kontakter i klubber, fagforeninger og LOs 

lokalorganisasjoner.»  

Foreslår følgende endring: Nei til EUs fylkeslag oppfordres til å 

etablere faglige utvalg. Målsetningen er tettere samarbeid 

mellom fylkeslag og fagbevegelsen. 

 

Begrunnelse: Her kan det leses som at Nei til EU sentralt skal 

opprette faglige utvalg i fylkene. Mener også at mitt forslag i 

Tiltres 

 

«Målsetting» erstattes med 

«Målet». 
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setning 2 er dekkende for komiteens forslag, samtidig som 

mitt forslag er kortere. 

 

17 326 Terje Bjørlo Linje 326: «Vise hvordan særlig kvinner blir utsatt for 

lavlønnskonkurranse og midlertidighet.» 

Foreslår at dette endres til: «Vise hvordan særlig kvinner, som 

følge av EØS-avtalen, blir utsatt for lavlønnskonkurranse og 

midlertidighet.» 

 

Begrunnelse: Da påpeker vi at EØS-avtalen er årsaken. 

 

Avvises 

 

Det er politisk feil å legge 

eneansvaret på EØS-avtalen. 

 

Grunngivning: NtEU er opptatt 

av å vise solidaritet også med 

EU-området i EØS. 

18 333 Terje Bjørlo Linje 333: «(…) løftene fra Hurdal om (…)»  

Foreslår endres til (…) løftene i Hurdalsplattformen om (…)» 

Tiltres 

19 346/347 Terje Bjørlo Linje 346/347: «Arbeide for at norske myndigheter aktivt bruker 

reservasjonsretten i EØS-avtalen i flere saker som har betydning 

for faglige rettigheter, (…)»  

Foreslår å stryke ordet «aktivt» og ordet «flere» slik at det skal 

lyde: «Arbeide for at norske myndigheter bruker 

reservasjonsretten i EØS-avtalen i saker som har betydning 

for faglige rettigheter, (…)» 

Tiltres 

20 351 Terje Bjørlo Linje 351: «Arbeide for at det igjen tas nasjonal politisk kontroll 

over energipolitikken» 

 

Innspill: Tenker arbeidsplankomiteen også på gass- og 

oljepolitikken når den omtaler «energipolitikken»? 

 

Dette er ikke et forslag, men et 

spørsmål. 

 

Svaret er at komiteen med 

hensikt har latt det stå åpent 

ettersom energipakkene også 

kan få skadelig virkning i olje- 

og gassektoren. 

21 400/431 Terje Bjørlo 
Linje 400/431, Nytt kulepunkt:  

Tiltres 

 

Inn på linje 421 
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Være en pådriver for at Regjeringa følger opp løftet i 

Hurdalsplattformen om å øke selvforsyningsgraden av norske 

jordbruksvarer, korrigert for import av fôrråvarer, til 50 prosent. 

22 418/419 Terje Bjørlo Linje 418/419: «Jobbe for at Norge viderefører en differensiert 

arbeidsgiveravgift i sin opprinnelige form.» 

Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift ble innført som 

regionalpolitisk virkemiddel i 1975. Etter pålegg fra ESA ble 

ordningen vesentlig innskrenket i 2003. Mener komiteen at vi 

skal jobbe for at det er den differensierte 

arbeidsgiveravgiften slik den var innrettet før 2003 som 

Norge skal videreføre? I så fall kommer ikke det klart fram i 

ordlyden i komiteens forslag. 

 

Intensjonen ivaretas ved 

følgende omformulering: 

 

«Jobbe for at Norge viderefører 

en differensiert 

arbeidsgiveravgift som 

regionalpolitisk virkemiddel, 

om nødvendig på tvers av EØS-

avtalen.» 

23 103 Per-Inge Bjerknes I dag står det på ca linje 103: 

Styret etablerer et beredskapsutvalg for å samle nei-sida og ruste 

organisasjonen til en ny EU-debatt og fortsatt motstand mot EØS-

tilpasning.  

 

Jeg foreslår at dette erstattes med: 

Samle nei-sida og ruste organisasjonen til en  mulig ny EU-

debatt. 

 

Begrunnelse: Det sentrale er å samle nei-sida og være forberedt 

på en ny EU-debatt. Dette er et ansvar styret har, og det er ikke 

sikkert ansvaret best ivaretas gjennom opprettelse av et utvalg. 

Dette bør styret selv kunne vurdere. Vi bør heller ikke blande inn 

EØS i samme punkt. 

 

Intensjonen ivaretas med 

følgende forslag: 

 

Samle nei-sida og forberede 

organisasjonen på en mulig ny 

EU-kamp. 

24 122-123 Hordaland NtEU noverande tekst: 

 

Avvises 
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Utvikle allianser som støtter kampen mot myndighetsoverføring 

til EU, uavhengig av synet på EØS-avtalen. 

 

Forslag ny tekst: 

Utvikle allianser som støtter kampen mot EU-medlemskap og for 

å erstatte EØS-avtalen med en gjensidig og likeverdig 

handelsavtale.  

 

25 226 Hordaland NtEU Linje 226 

Tillegg etter punktum: 

Gjennom RME gis ACER direkte myndighet over norske forhold 

uten at norske folkevalgte kan gripe inn på noen som helst måte. 

 

Tiltres med følgende endring: 

 

«RME styrer det norske 

kraftmarkedet på vegne av 

ACER uten at norske 

myndigheter kan gripe inn på 

noen som helst måte.» 

26 324-325 Hordaland NtEU Linje 324 og 325 

Noverande tekst etter komma i linje 324: 

og et arbeidsmarked med stadig dårligere jobber innenfor EUs 

indre marked 

Forslag til ny tekst 

… og at resultatet er et arbeidsmarked innenfor EUs indre 

marked som tilbyr jobber med stadig dårligere arbeidsforhold 

 

Tiltres med endring slik at ny 

tekst blir: 

 

«… og at resultatet er et 

arbeidsmarked innenfor EUs 

indre marked som tilbyr jobber 

med stadig dårligere 

betingelser.» 

 

 

 

27 537-613 Hordaland NtEU Folkebevegelsen og organisasjonen Nei til EU  

En sterk organisasjon med tydelig ledelse 

Nei til EU skal være en premissleverandør, kunnskapsbank og 

troverdig kilde i EU-debatten. For å få til det er vi avhengige av 

en sterk og aktiv organisasjon med et høyt kunnskapsnivå og med 

involvering og deltakelse på alle nivå i organisasjonen. En sterk 

Avvises 
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organisasjon som favner bredden i nei-alliansen, er en av Nei til 

EUs største styrker i kampen mot EU-medlemskap og for å få 

erstattet EØS-avtalen med en normal og likeverdig handelsavtale.  

Medlemmene er vår viktigste ressurs som enkeltmedlemmer, 

representert som tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, samt i de 

sentrale styrende organ som sentralstyret og rådet. Samarbeidet 

med Ungdom mot EU er viktig for å sikre rekruttering og en 

videreføring av kampen mot medlemskap og for oppsigelse av 

EØS-avtalen.  

God og tydelig ledelse på alle nivå er viktig for at Nei til EU skal 

nå sine mål. Alle med tillitsverv tar både et politisk og 

organisatorisk ledelsesansvar og skal bidra til å skape en trygg og 

inkluderende organisasjon. 

Vedtatt arbeidsplan med tilhørende budsjett danner 

utgangspunktet for all aktivitet i organisasjonen.  

 

Tiltak: 

Styret skal tidlig i landsmøteperioden utarbeide plan for best 

mulig oppfølging og gjennomføring av den vedtatte 

arbeidsplanen.  

Styret skal involvere fylkeslagene i arbeidet og legge til rette for 

et utstrakt samarbeid med fylkeslagene for å sikre medvirkning, 

engasjement og aktivitet i hele organisasjonen. 

Styret skal utarbeide rapporter om gjennomføringen av 

arbeidsplanen for framlegging på rådsmøtene i 

landsmøteperioden. 

Styret skal utarbeider plan for arbeids- og oppgavefordeling blant 

styrets medlemmer, og sikre at styret er en synlig og aktiv aktør i 

hele organisasjonen.  

Det skal arbeides for å verve flere kvinner til organisasjonen, 

blant annet ved å arrangere en kvinnepolitisk konferanse og ha 

kvinnekontakter i hvert fylkeslag.  
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Kontinuerlig læring og kompetanseheving. 

Et høyt prioritert arbeidsområde i Nei til EU er å spre kunnskap, 

informasjon og fakta om aktuelle og viktige saker. Aktuelle tema 

må forstås ut fra et historisk, et nåtidig og et framtidsrettet 

perspektiv. Gjennom kontinuerlig læring skal organisasjonens 

tillitsvalgte og medlemmer arbeide sammen for å nå fastlagte 

mål. Heving av kunnskapsnivået i alle ledd av organisasjonen er 

viktig. Det vil kreve økt involvering og deltaking på alle nivå, 

noe som igjen vil kunne føre til medlemsvekst og økt 

engasjement.  

Tiltak: 

Styret skal identifisere og prioritere områder for skolering med 

utgangspunkt i gjeldende arbeidsplan og tilgjengelige ressurser. 

Dette skal skje gjennom aktivt samarbeid med fylkeslagene. 

Nei til EU skal være til stede på relevante arenaer der folk møtes 

for å drive opplysnings- og skoleringsarbeid, også for ikke-

medlemmer. Styret og fylkesstyrene kartlegger i samarbeid hvilke 

arenaer som skal besøkes. 

Det skal utarbeides opplysnings- og informasjonsmateriell med 

spesielt fokus på relevante, aktuelle politiske saker samtidig som 

distribusjonskanaler for best mulig spredning av slikt materiell 

skal vurderes nøye.  

Opplæringstiltak vurderes både sentralt og desentralisert og 

gjennomføres innenfor rammen av tilgjengelige ressurser. 

Fylkeslagene involveres i dette arbeidet.  

Nei til EU skal tilby materiell til ungdomsskoler og videregående 

skoler og besøke de skolene som ønsker det i tett samarbeid og 

etter avtale med Ungdom mot EU.  
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28 160 

 

(260) 

Arne Byrkjeflot Nei til EUs viktigste oppgave i landsmøteperioden er å delta 

aktivt for gjenvinne politisk kontroll med strømmen, få Norge ut 

av EUs energiunion og ACER og at Norge bruker 

reservasjonsretten mot EUs energimarkedspakke. Samtidig som 

vi trapper opp kampen mot norsk EU-medlemskap. 

 

Støttes som introduksjon av 

arbeidsplanen med omformulert 

tekst: 

 

«Nei til EUs viktigste oppgave i 

landsmøteperioden vil fortsatt 

være å innta en ledende rolle for 

å gjenvinne politisk kontroll 

med strømmen, få Norge ut av 

EUs energiunion og ACER og 

kreve at Norge bruker 

reservasjonsretten mot EUs 

energimarkedspakke. Parallelt 

med dette skal kampen mot 

norsk EU-medlemskap 

trappes opp.» 

 

29 557 Komiteen Første setning erstattes med: «For å bli en mer slagkraftig 

organisasjon søkes brede allianser over partigrensene med alle 

demokratiske og antirasistiske krefter som ønsker å bevare 

folkestyret, demokratiet og vår rett til å bestemme vår egen 

utvikling. 

Grunngivning:  

 

Det er nødvendig å markere 

tydelig avstand til brune krefter 

vi ikke vil assosieres med. 

30 108-113 157 Sigrid 

Onsgaard 

Sagabråten 

S. 5 – stryk: linje 108/109-113: (EU markedsfører seg som 

forsvarer av disse verdiene, samtidig som Unionen på mange 

områder motarbeider dem. I det som minner om holdninger fra de 

europeiske kolonimaktenes storhetstid, prøver EU å påtvinge 

resten av verden «europeiske verdier» slik EU til enhver tid 

definerer dem, blant annet i form av en egen kommissær og 

visepresident (p.t. Margaritis Schinas) som skal «fremme vår 

europeiske levemåte».)  

 

 

Avvises 

 

Komiteen innstiller på at navnet 

på kommissæren fjernes. 
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31 57 97 Vilde Dalen 

Andresen 

Nei til EU fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi står 

sammen med det ukrainske folket i kampen for deres selvråderett.  

Komiteen støtter intensjonen i 

forslaget, som imidlertid bør 

omformuleres slik og plasseres 

inn i et annet avsnitt, foran linje 

87:  

«Nei til EU har fra første stund 

fordømt Russlands invasjon og 

grove krenkelse av Ukrainas 

suverenitet, slik vi fordømmer 

enhver krenkelse av andre lands 

selvråderett. Krigen i Ukraina 

… osv.» 

 

32 362 Komiteen Sett inn: EUs Kapitalmarkedsunion og forskningsmidler fra EU 

legger føringer for politiske beslutningstagere og fagmiljøer som 

ofte står i motstrid til en næringspolitikk som kommer hele landet 

til gode. 

Ivaretar intensjonene i forslag 

nr. 2 og 3. 

33 120 Turid Thomassen Nytt kulepunkt tiltak:  

Nei til EU skal ha 2 nasjonale markeringer pr. år som knyttes opp 

til (hoved-) prioriteringer. 

Avvises. 

34 530 Victoria Andal Nytt kulepunkt: 

Sette fokus på hvordan mennesker blir påvirket av EUs 

usolidariske politikk. 

Avvises. 

Den opprinnelige setningen 

forsterkes med ordet «særlig 

kvinner og barn …»  

35 1-49 Morten Seip Innarbeides:  

Nei til EU vil følge med på hva EUs geopolitiske bestrebelser har 

å si for eventuell norsk tilknytning til EU. 

Avvises, men komiteen foreslår 

å tilføye følgende uthevet tekst 

på linje 46 

 

«… Europas forente stater med 

globale ambisjoner.» 
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36 66 Tom Kjetil 

Murberg 

Ja til Stortinget og folkestyre. Nei til toppbyråkratene og 

byråkratveldet i Brussel. 

Avvises. 

Dette er dekket i dokumentet for 

øvrig. 

37 502 Ole K Setnes Skifte navn på klimagruppa til «Natur- og klimapolitisk utvalg» Avvises. 

Oversendes styret. 

38 105 Paul F. 

Dietrichson 

NtEU må vise at kravet om ¾ flertall i Stortinget har klare 

konsekvenser for vår vurdering av resultatet av en 

folkeavstemninger. NtEU må utarbeide planer for hvordan vi best 

kan støtte nei-representanter i å holde fast på sitt standpunkt i en 

situasjon med ja-flertall i folkeavstemningen. 

Avvises. 

Oversendes styret. 

39 97 Paul F. 

Dietrichson 

NtEU må også være forberedt på at stemningsbølger og raske 

opinionssvingninger kan gi et ja-flertall i en framtidig 

folkeavstemning, og være forberedt på en slik situasjon. 

Avvises. 

Oversendes styret. 

Dekkes av innstilling i forslag 

23. 

40 267 Andreas 

Tharaldsen 

Russlands angrepskrig i Ukraina er et alvorlig brudd på 

folkeretten og nasjonal suverenitet. EU har ikke vært med på å 

sikre freden i Europa, tvert imot nektet EU å undertegne Minsk I 

og II-avtalene som kom i stand av OSSE. EU har ikke kunnet 

forhindre lidelse og død i Ukraina eller økt militær spenning og 

stormaktsrivalisering. Utenfor EU kan Norge føre en selvstendig, 

solidarisk og fredsbyggende utenrikspolitikk.  

Avvises slik det står.  

 

Intensjonen støttes i kortversjon. 

 

Komiteen foreslår at forslaget 

oversendes styret for faktasjekk 

angående Minsk-avtalene, samt 

forkortes. 

 

 

41 Generelt Rolf Arne 

Nicolaisen 

Prioriter strøm – ACER – energi øverst. Nr. 2: EØS-uttreden. Ivaretatt i forslag 28 

42 400?? Jon-Tore Knoff 

Hedmark 

Tiltakspunkt: 

Opprettelse av eget utvalg for urfolk og nasjonale minoriteter. 

Avvises. 

Oversendes styret. 

43 613 Lasse S. Andersen, 

Marius Hamre, 

Thea Fremstad, 

Forslag til arbeidsplan: 

Legge til ved slutten av arbeidsplanen under "Kontinuerlig læring 

og kompetanseheving" 

Linje: 613 

Avvises 

 

Oversendes styret. Intensjon er 

delvis ivaretatt i forslag nr. 46. 
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Katja Lyngvær, 

Rio Vik 

 

  

Organisasjonen skal aktivt jobbe for å oppdatere sine interne 

holdninger for å sikre at Nei til EU er en stemme som fortsetter å 

bli tatt seriøst I samfunnet, og at organisasjonen henger med I 

tiden. 

 

44 609-610 Lasse S. Andersen Endre til:  

Nei til EU skal bistå Ungdom mot EU i besøk på videregående 

skoler, etter avtale med Ungdom mot EU. 

 

Tiltres, 

dvs. at «ungdomsskoler og» i 

opprinnelig forslag strykes. 

45 581-582 Pål Jonas E. 

Mundal, Sigrid 

Onsgaard 

Sagabråten, 

Victoria Elisabeth 

Andal 

Tilleggspunkt etter punktet på linje 581-582: 

«Vi er en bred politisk organisasjon, derfor skal Nei til EU jobbe 

for å verve og inkludere flere fra den politiske høyreside» 

 

Avvises 

 

 

46 582 Rio Vik Legge til et kulepunkt på linje 582: 

 

Verve flere ikke-binære og kjønnsflytende personer til 

organisasjonen, blant annet gjennom samarbeid og skolering fra 

UMEU om hvordan man møter transpersoner. 

 

Avvises og erstattes med 

følgende: 

 

«Arbeide for inkludering av 

kjønsskeive og etniske, 

kulturelle og religiøse 

minoriteter blant annet gjennom 

skolering og samarbeid med 

UmEU.» 

47 Generelt Møre og Romsdal 1. Navnet Nei til EU endres til nytt navn alle steder det er brukt i 

arbeidsplanen. 

Avvises 

48 17-22 Møre og Romsdal 2. I linjene 17 tom 22 står dette: 

Nei til EU samler EU- og EØS-motstanden ved å ivareta rollene 

som medlemsorganisasjon, meningsbærer og som koordinator på 

nei-siden. Vi arbeider for at Norge skal ha en fri og selvstendig 

Avvises. 

 

 



[Dokumenttittel] 
 

14 

rolle i internasjonal politikk, for at grunnleggende demokratiske 

verdier blir ivaretatt, og for at våre naturressurser blir forvaltet og 

utviklet av norske myndigheter og institusjoner til beste for 

samfunnet. Vi ønsker et samholds-Norge og ikke et markeds-

Norge. 

 

Vi foreslår at gjentakelsen strykes, og erstattes av følgende: 

 

Som det framgår av beskrivelsen av EU-tilpasningen og den 

politiske situasjonen i fortsettelsen av denne arbeidsplanen, 

har EØS-avtalen brakt Norge så nærme EU-medlemskap at 

organisasjonen vår innser at folket må få ta stilling til EØS-

avtalen gjennom en folkeavstemning. Organisasjonen skal 

derfor i løpet av det kommende året utforme en strategi for 

en kampanjefase som kan gi folket mulighet til å velge 

mellom EØS-avtalen og en frihandelsavtale som kan sikre vår 

handlefrihet og selvråderett. 

 

49 23-27 Møre og Romsdal 3. I linje 23 tom 27 står det i forslaget til arbeidsprogram: 

For at Nei til EU skal være en sterk politisk kraft å forholde seg 

til i årene framover, bør det fokuseres mer på å bygge breie 

allianser og samle tillitsvalgte, politikere og vanlige folk for å 

finne gode politiske løsninger. Nei til EU skal være en 

kunnskapsbank som sikrer god kunnskap og fakta i debatter og i 

utvikling av ny politikk på områder som er relevante for 

orgsnisasjonen. 

 

Dette foreslås erstattet med: 

For å bli en slagkraftig organisasjon søkes brede allianser 

over partigrensene med de som ønsker å bevare folkestyret, 

demokratiet og vår rett til å bestemme vår egen utvikling. I 

Anses ivaretatt 

Allerede inntatt på linje 557 ff. 
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dagens samfunn betyr det også å ta de nødvendige grep for å 

bli synlige i media og samfunnsdebatten. 

 

50 103-104  4. I linje 103 og 104 står det:  

Styret nedsetter et beredskapsutvalg for å samle nei-sida og ruste 

organisasjonen til en ny EU-debatt. 

 

Dette foreslås erstattet med: 

Styret nedsetter et utvalg for å kartlegge og samle motstanden 

mot EU og EØS, og for å planlegge og kreve en rådgivende 

folkeavstemning om EØS-avtalen etter det neste stortingsvalget. 

Oversendes styret. 

51 a Generelt Møre og Romsdal Når EØS-tilpasningen nå er kommet så langt at vi har mistet 

råderetten over strømmen vår, er dette det riktige tidspunket for å 

kreve en folkeavstemning om EØS-medlemskapet. I den 

forbindelse foreslår vi altså å skifte navn fra det noe intetsigende 

Nei til EU, til Folkebevegelsen mot EØS og EU eller lignende, 

som foreslått i endringer til vedtektene. 

Avvises 

51 b  Møre og Romsdal I forbindelse med den utsatte høringen om mediestrategi har vi 

uttalt at dagens situasjon der Nei til EU blir fortiet av media, og 

til og med statskanalen, er helt ekstrem. 

Vi tror alle i organisasjonen er klar over dette, og går ikke mer 

inn på eksempel her. Det kan jo selvsagt ha minst tre forklaringer: 

1. Media er fylt av EU- entusiaster. 2. Store deler av media har en 

bevisst strategi på å fremme EU tilpasning. 3. Nei-sida jobber for 

dårlig i forhold til media, og tafatthet og mangel på spenstighet 

gjør oss uinteressante. 

Det siste er selvsagt riktig, og det er det vi må ta tak i. Det hindrer 

ikke at forklaring 1 og 2 også kan være sanne. 

 

Offensiv organisasjon med et mål. 

Dette medfører at vi må legge om organisasjonen til mer 

utadrettet aktivitet. I flere tiår har vi skolert tillitsvalgte med 

Oversendes styret 
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kunnskap, men ikke i hvordan de skulle dele den. Når vi bygger 

opp organisasjonen igjen, må vi rette på dette. Den personlige 

kontakten vil fremdeles være vår styrke. Når det foreslås nye 

runder med skolering er det ikke veien å gå. Det er jo ikke 

medlemmene som mangler kunnskap. Problemet er at vi ikke får 

kunnskapen ut. 

Med en kampanjestrategi er det også mulighet for mange flere 

medlemmer. Mange i fylkesstyret syns kontingenten er for høy, 

og det må vurderes andre satser for å støtte opp om kampen mot 

EØS på et mindre organisasjonsforpliktet grunnlag. 

 

For å kunne nå ut i media, må vi endre kommunikasjonsstrategi. I 

notatet blir det foreslått en «dedikert» person til mediearbeid. 

Arbeidsoppgaven med å ha utspill klare og kartlegge media og 

kontakter blant journalister som blir nevnt, er vel noe vi har gått 

ut fra for lengst var på plass. Det tar uansett ikke lang tid om så 

ikke er tilfelle. 

Det som er viktig er å ansette en eller to personer med 

medieerfaring og status som talsperson for Nei til EU. Forutsatt at 

vi ikke blir boikottet, vil denne talspersonen være lett tilgjengelig 

på kort varsel, men enda viktigere selv kunne fremme Nei til EU 

sine saker på våre utspill eller som kommentar til andres saker. 

Leder for NtEU vil selvsagt også kunne være en slik person, men 

det er vel som før andre egenskaper enn mediatekke som 

vektlegges ved valg av leder. Dessuten er det ikke slik at den Gud 

gir et lederverv gir han også medietekke. Kanskje trenger vi nå 

heller en styreleder på deltid, og å bruke midlene på mediefolk 

som takler nye kommunikasjonsformer og som kan fremstå i 

media. 

Det kan åpne for leder fra Storting eller næringsliv. Det er vel noe 

å tenke over for valgkomiteen. 
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- Notatet tok i forordet utgangspunkt i at «Nei til EU ønsker å 

være en pådriver for å bygge nei- alliansen i Norge til en sterk og 

slagkraftig allianse.» 

Dette er ikke slik vi ser for oss organisasjonen nå framover. 

Vi har selvsagt ikke noe imot allianser, men det er heller i 

folkelige bevegelser enn partier vi må søke allianser. Det viser 

også omtalen av forvitringen av nei-siden i utkastet til 

arbeidsplan. Skal vi få Venstre og Miljøpartiet tilbake må vi 

skolere lokal- og fylkeslagene deres. 

Noen få medlemmer i Nei til EU framstår som EØS- tilhengere, i 

likhet med deres parti. Dette har lagt en demper på kampen mot 

EØS i Nei til EU, selv om fylkeslaget vårt alt i 2013 fikk flertall 

på landsmøtet for at Nei til EU skal være en kamporganisasjon 

mot EØS. Dette er ikke blitt respektert av ledelsen i NtEU og er 

forsvunnet ut av arbeidsplan. 

Vi reagerer både på medie forslagets nedtoning av EØS og denne 

vektleggingen av alliansebygging i notatet. Den riktige 

beskrivelsen av organisasjonen er derimot denne : 

 

Nei til EU er en grasrotorganisasjon med rundt 20 000 

medlemmer. Vi kjemper mot at Norge skal bli medlem av EU, og 

for å forhindre at norske lover og regler tilpasses EU. Både 

gjennom vårt EØS-medlemskap og andre avtaler. 

I notatet sto det at : «Nei til EU har primært ingen mening om 

nasjonale politiske saker som ikke er relatert til vår politiske 

plattform. Dette er også viktig for våre medlemmer. De er 

medlemmer hos oss for å få informasjon om saker som 

omhandler EU eller EØS.» 

 

Dette må det vel stilles spørsmål med. Både i 1972 og 1994 

argumenterte Nei til EU for et bærekraftig, altså opprettholdbart 

samfunn miljømessig, der det var demokrati og folkestyre. 
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Et samfunn der folk styrte sjøl, og der sentralisering av makt til 

Oslo, milliardærene og børsen var like uønsket som til EU. 

Demokrati fungerer jo best på lavest mulig nivå. 

Medlemmene våre ønsker et annerledes samfunn enn dette der 

både folk og naturen lider. 

Det betyr at vi bør ha noen kjernesaker som vi målbærer og 

faktisk tar stilling. 

Det er f.eks i nei-folks ånd å være imot direktørstyre med alt dets 

vesen, enten det gjelder helseforetak eller jernbane. For rettferdig 

beskatning. For å ta vare på naturen og imot å fylle fjordene med 

gruveslam, for å forvalte fiskeressursene, ta vare på villaksen, for 

å få oppdrett på land. 

 

Fylkeslaget i Møre og Romsdal har lenge ment at strategien til 

NtEU med kamp mot EU-direktivene ett for ett er dødfødt. 

Tidligere fylkesstyrer og det nye i 2022, mener at organisasjonen 

må være en kamporganisasjon mot EØS og reise kravet om 

folkeavstemning om EØS. Vi mener vi har ingenting å tape på en 

slik avstemning, men tvert imot gir den oss en anledning til bred 

folkeopplysning. Der står organisasjonen på solid grunn med den 

kunnskapsbasen vi har bygd opp og de menneskelige ressursene 

vi rår over. Vi kan selvsagt tape, men det betyr bare at EU-

tilpasningen fortsetter som nå. Å fortsette kampen mot 

enkeltdirektiv etter at strømmen vår er tapt, er en fallitterklæring 

og avspeiler i tilfelle at denne organisasjonen trenger avløsning. 

 

 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Nei til EU 

 

52  Ulf Ulriksen 1. Det utsendte forslaget, med eller uten tilleggsforslag, skal 

være Nei til EUs politiske grunnlag for studiearbeid. 

Komiteen anser at forslaget er 

ivaretatt. 
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2. Komiteen legger fram en kortfattet handlingsplan som 

prioriterer de viktigste punktene som styret og 

organisasjonen skal jobbe med i landsmøteperioden. 

53 104 Rogaland NtEU Tilbake til Nei til EUs logo 2021. Ny avstemning. Oversendes styret. Har ikke noe 

i arbeidsplanen å gjøre. 

54  Akershus Beholde gammel logo. Oversendes styret. Har ikke noe 

i arbeidsplanen å gjøre. 

55 561 Magnar Nomedal Nei til EU tar tilbake gammel logo. 

 

Oversendes styret. Har ikke noe 

i arbeidsplanen å gjøre. 

56  Magnar Nomedal Nei til EU utarbeider gode og tydelige plakater og annet 

profileringsartikler som blir godt gjenkjent som Nei til EU. 

Oversendes styre og 

administrasjon til oppfølging. 

     

     

     

     

     

 


