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 Årsmeldingen dekker perioden mellom landsmøtet 2020 og landsmøtet 2022. 

1. Innledning 
Året 2022 ble et farvel til covid-krisa, og normal organisasjonsaktivitet kom i gang igjen. Likevel har 

Teams vært god å ha for å organisere møtevirksomhet., selv om ingenting overgår fysiske møter, 

spesielt der man skal komme fram til viktige og samlende beslutninger for organisasjonen. 

Av politiske aktiviteter har strømpriskampen stått i forgrunnen. I Oslo har det vært gjennomført tre 

større markeringer med brei tilslutning. Dette ble bekreftet med appellanter der representanter fra 

fagbevegelse, landbruksorganisasjoner, ordførere fra Ap og Sp, miljøorganisasjoner, 

strømprisaktivister og representanter fra partiene bl.a. R, SV, Ap, Sp og Frp. På en av markeringene 

holdt også Nei til EU appell. I tillegg er det avholdt flere viktige arrangementer rundt omkring i landet. 

Med høye strømpriser i jojotakt, katastrofalt lav vannmagasinfylling i Sør-Norge, folk som ikke klarer 

strømregninga og trussel om nedlegging av næringsvirksomhet, har regjeringa gjort to grep. Den ene 

er en strømprisstøtteordning. Det andre er å gjøre det tidligere erklært umulige med å pålegge 

vannmagasinfylling og begrense strømeksporten for å garantere forsyningssikkerheten. ESA, 

overvåkningsorganet for at vi følger EØS-avtalen, har allerede hevet pekefingeren. 

Innen strømpriskampen er Alternativ Energikommisjon (AEK) som består av ekspertise samt sentrale 

tillitsvalgte innen Ap og LO av stor betydning. AEK vil arbeide for en politisk styring med strøm og 

vannkraft og er et alternativ til regjeringens egen energikommisjon. 

Industriaksjonen, AEK og Nei til EU utfyller hverandre. 

Året 2022 markerte 50-årsdagen for at folket sa nei til EEC/EF/EU for første gang, 25. september 1972. 

Den ledende kraften den gang ble organisasjonen «Folkebevegelsen mot EEC» som på kort tid 

oppnådde å samle 130.000 medlemmer. Nei til EU markerte jubileet med en kombinert allianse- og 

jubileumskonferanse 24. og 25. september med blikket rettet både bakover og framover på 

utfordringene for neisida. 

Det nesten utrolige skjedde at en brei folkebevegelse med folk, organisasjon og entusiasme vant over 

makta representert ved høyresida, arbeidsgiverforeninger, toneangivende media og ledelsen i LO og 

Ap. Ja-sida stilte i tillegg med penger og trusler om at arbeidsplasser ville forsvinne og landet gå på 

ratata hvis man stemte nei. Dette skjedde ikke. Tvert om gikk landet inn en oppgangstid med 

dannelsen av Statoil, nå Equinor, samt en bevisst statlig styring og tilrettelegging for å skape nye 

arbeidsplasser innen oljå. I tillegg kom en rekke viktige reformer, som ny arbeidsmiljølov. Som et 

apropos til dagens situasjon ble det gjennomført en opptrappingsplan for jordbruket. 

Det hører med til historien at daværende statsminister, Aps Trygve Bratteli, stilte kabinettspørsmål, 

tapte og gikk. Inn kom en borgerlig regjering som framforhandla handelsavtalen fra 1973. Denne 

avtalen gjelder fortsatt også når EØS-avtalen sies opp. 

Året 2022 synliggjorde at ja-sida representert ved partiene Høyre og Venstre vil reise en ny EU-debatt. 

Foreløpig har ikke Ap og LO vist stor interesse for en ny EU-kamp.  

I uke 44 ble Nei til EUs ACER-søksmål behandlet i lagmannsretten. Nei til EU har saksøkt staten med 

påstand om feil bruk av Grunnloven. Vi mener at tilslutningen til EUs energiunion, ACER og 

energipakke fire skulle vært behandlet etter Grunnlovens § 115 som krever tre fjerdedels flertall. Saken 

engasjerer mange. Vi får nye medlemmer, og det samles inn penger slik at vi kan bringe saken inn for 

Høyesterett. 

Årsmeldingen inneholder en ytterligere og brei oversikt over aktiviteter i årene som gikk. 

Takk til alle dere som bidrar til at Nei til EU fortsetter sitt viktige arbeid.  
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2. Styrende organer 

a. Landsmøtet 
Landsmøtet 2020 ble avholdt digitalt 6. og 7. november 2020. Fylkesdelegasjonene samlet seg i sitt 

eget fylke eller i samarbeid med et annet fylke. Styret og rådet samt ordstyrere samlet seg på Clarion 

Hotel og Congress Oslo Airport. Med innleid hjelp til de tekniske løsningene ble landsmøtet 

gjennomført på en god måte til tross for de restriksjonene som koronaepidemien påla alle som 

gjennomførte større møter. Landsmøtet vedtok uttalelser på temaene suverenitetsavståelse, 

energipakke 4, klimapolitikk, minstelønn, felles EU-gjeld og alternativer til EØS. Arbeidsplanen for 

perioden 2020–2022 la vekt på de politiske temaene alliansebygging, jevnbyrdig handelsavtale, 

forsvar av velferdsstaten, naturressurser, næringspolitikk, livskraftige lokalsamfunn, en uavhengig 

klimapolitikk og en solidarisk verdensorden.  

Landsmøtet 2022 arrangeres på vanlig vis 11.–13. november 2022 på Scandic Oslo Airport. 

b. Rådet 
Direktevalgte rådsmedlemmer har vært Dag Seierstad, Per Olaf Lundteigen, Marielle De Roos, Peter 

Thomas Ørebech, Therese Hugstmyr Woie, Odd Einar Dørum, Wenche Arntzen, Svend Morten 

Voldsrud, Sara Hamre Sekkingstad, Ivar Hellesnes, Reidun Berntsen Heggen, Mari Gjestvang, Terje 

Bjørlo, Marie Lamo, Paul Magnus Gamlemshaug, Victoria Elisabeth Andal, Eldar Myhre, Stig Aimar 

Hansen, Marianne Nyland og Hans Martin Storø. I tillegg har Ungdom mot EU tre representanter, og 

styret møter med alle rettigheter i rådet. 

Rådsmøtet 5. juni 2021 ble avholdt digitalt med generaldebatt, ordskifte om rød-grønn regjering etter 

valget, organisatorisk innledning og vedtak av uttalelser. 

Rådsmøtet 6. og 7. november ble avholdt på Scandic St. Olavs plass. Saker var politisk innledning og 

generaldebatt, vedtak av budsjett 2022, vedtak av hovedprioriteringer for 2022, Nei til EUs 

kommunikasjon, Acer-søksmålet, organisasjonsarbeid, kommunikasjonsstrategi og grafisk profil samt 

vedtak av uttalelser. 

Rådsmøtet 26. og 27. mars 2022 ble holdt på Røde Kors konferansesenter med disse sakene: Politisk 

innledning, Acer og strømpriser, EUs flyktningpolitikk, økonomiorientering, LO-kongressen, 

klimastrategi, vervekampanje samt vedtak av uttalelser. 

c. Styret 
Styret har bestått av Roy Pedersen (leder), Einar Frogner (nestleder), Heidi Kristin Larsen (nestleder), 

Sofie Axelsen Osland, Olaf Gjedrem, Helle Hagenau, Boye Ullmann, Åshild Pettersen, Per Inge Bjerknes, 

Toril Mongstad, Mats Monsen, Syver Zachariassen, Ragnhild Nyeggen og Atle Forfang Rostad. 

Varamedlemmer: Jørund Hassel, Arne Byrkjeflot, Lill Fanny Sæther, Frankie Rød og Ole Kristian Setnes. 

Nyeggen og Zachariassen trakk seg fra vervene i løpet av perioden. 

Styret har hatt 22 møter i perioden og behandlet 180 saker. Møtene har vært vekselvis fysiske 

samlinger og digitale da det var påkrevd. Det er gjennomført felles styre- og stabssamling i mai 2022. 

Av politiske saker har styret fulgt opp arbeidsplanens hovedprioriteringer, og Acer-saken og strømpris 

har stått sentralt for hele Nei til EU i perioden. 

d. Arbeidsutvalget 
AU har bestått av Roy Pedersen (leder), Einar Frogner (nestleder), Heidi Kristin Larsen (nestleder) og 

Sofie Axelsen Osland. 

Arbeidsutvalget har hatt 18 møter i perioden og behandlet 123 saker av politisk, organisatorisk og 

administrativ karakter. AU har forberedt saker til styremøtene og fulgt opp mindre saker som ikke 

krever styrebehandling. Møtene har i stor grad vært digitale kveldsmøter, men det er også gjennomført 

to fysiske todagerssamlinger. 
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e. Andre tillitsvalgte 
Valgkomiteen har bestått av Heming Olaussen (leder), Merete Furuberg, Ole Roger Dyrkorn, Remy 

Penev, Jan Arne Bremnes, Eli Berg, Christian Torseth, Sissel Skoghaug og en representant for Ungdom 

mot EU. Penev og Skoghaug trakk seg fra komiteen i løpet av perioden. 

Kontrollkomiteen har bestått av Arne Langset (leder), Hildur Straume og Nils Aarsæther. 

Styre for kampfondet har vært Harald Velsand, Hildur Straume og Hilde Loftesnes Nylén.  

3. Sekretariatet  
Nei til EU har per 1. oktober 2022 9 ansatte og 8,05 årsverk i tillegg til honorert leder. Det er i tillegg én 

heltidsstilling som per 1. oktober står ubesatt etter at organisasjonsrådgiver med fagansvar sa opp sin 

stilling i september 2022.  

Det ble i 2021 iverksatt en nedbemanningsplan som følge av kutt i støtte fra Norsk landbrukssamvirke. 

Full effekt av nedbemanningen på 0,9 årsverk var ferdig iverksatt sommeren 2022. I perioden har 

derfor to deltidsansatte måtte forlate oss, og nedbemanningen ble gjennomført ved at faggruppene 

organisasjon og politikk tok om lag halve kuttet hver. 

I tillegg til de faste ansatte har Nei til EU i løpet av perioden hatt to midlertidige ansettelser. Toril 

Mongstad var i mars 2021 engasjert som ringeverver. I perioden mars–september 2022 var Lill Fanny 

Sæther engasjert som vikar i 50 prosents stilling som organisasjonsrådgiver med koordineringsansvar 

for alliansekonferansen, ungdomskonferansen og 50-årsjubileet, samt nordisk møte og en 

fylkesledersamling. 

Thomas Haug sa opp sin stilling som generalsekretær fra 1.9.21, og Kjell Arnestad ble ansatt fra 

samme dato. I perioden har totalt fem ansatte sluttet, og to har blitt ansatt, mens én heltidsstilling står 

per 1.10.22 vakant.  

Noen ansatte har skiftet oppgaver for å dekke opp de mest akutte behovene, men det er høyt 

arbeidspress i perioder med større møter og arrangementer. Behovet for styrking av både 

politikkområdet og organisasjonsarbeidet er tydelig. Ambisiøse målsettinger, høy møtevirksomhet og 

behovet for politisk og organisatorisk styrking krever økte ressurser. Her har hele organisasjonen et 

ansvar for at Nei til EU skal kunne møte behovene, samtidig som vi skal drive innenfor 

arbeidsmiljøloven. 

Nei til EU er organisert i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) og har tariffavtale med 

Handel og Kontor. Samarbeidet med HK-klubben er godt, og det holdes kontaktmøter månedlig. 

4. Politisk arbeid og kampanjer 

a. Den politiske situasjonen 
Det har i over femten år vært et sammenhengende nei-flertall til norsk EU-medlemskap. Differansen 

mellom nei- og ja-siden har blitt mindre i 2021–22, men nei-siden har fortsatt et klart overtak. Ap-/Sp-

regjeringen er tydelig på at et norsk EU-medlemskap ikke er aktuell politikk. Enkelte aktører på ja-siden 

har likevel skjerpet sin agitasjon for norsk EU-medlemskap, blant annet partiet Høyre, særlig etter 

Russlands invasjon i Ukraina i februar 2022. Nei til EU har fordømt Russlands invasjon og uttrykt støtte 

til Ukrainas kamp for nasjonal selvstendighet.  

Foran stortingsvalget i 2021 gjennomførte Nei til EU en undersøkelse av listekandidatenes syn på 

sentrale EU/EØS-saker. Svarene ble presentert for velgerne gjennom medieomtale, i avisen Standpunkt 

og på Nei til EUs nettsider. Ut fra svarene i undersøkelsen er det et flertall i det valgte Stortinget mot 

norsk EU-medlemskap.  

Det er lagt ned et betydelig arbeid for å opprettholde og bygge allianser med partier, organisasjoner og 

tillitsvalgte som er naturlige samarbeidspartnere i motstanden mot EU-medlemskap og uønskede EU-
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tilpasninger i Norge. For eksempel i arbeidet mot EUs fjerde jernbanepakke og mot tilknytningen til 

EUs energiunion. 

50-årsjubileet i 2022 for folkets første nei til EU-medlemskap ble markert blant annet med konferanser 

og en utgave av skriftserien Vett (nr. 2 2022) der betydningen av den brede nei-alliansen var et 

hovedpoeng, også for den framtidige EU-kampen.  

b. EØS-avtalen skal erstattes av en jevnbyrdig handelsavtale 
Meningsmålinger om man er for eller mot EØS-avtalen har over tid vist et ganske stort overtak for EØS-

avtalen. Derimot er bildet mer sammensatt om spørsmålet er om man foretrekker EØS-avtalen eller i 

stedet en handelsavtale med EU. I mai 2022 viste en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra 

Nei til EU at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen, men også mange 

usikre (34,2 % for handelsavtale, 27,1 % for EØS og 38,8 % vet ikke). 

Det arbeidet som Nei til EU har gjort med enkeltsaker som Acer og EUs energipakke 4, holdbarhetstid 

for egg, EUs fjerde jernbanepakke og taxi-frislippet har tydelig vist negative konsekvenser ved EØS-

avtalen. EUs økende sentralisering av myndighet hos en rekke byråer som Norge knyttes til gjennom 

EØS, som Acer og jernbanebyrået ERA, bryter med forutsetningen om EØS-avtalen som en folkerettslig 

avtale – og ikke overnasjonal som et EU-medlemskap – og det skaper et press mot suverenitetsvernet 

i Grunnloven. Både i arbeidet mot EUs fjerde jernbanepakke og gjennom Acer-søksmålet (se også 

punkt h) har Nei til EU arbeidet for å sikre Grunnlovens krav om at en suverenitetsavståelse ikke kan 

vedtas uten tre fjerdedels flertall i Stortinget. 

Nei til EU har vært sentral i utvikling av kunnskap og argumentasjon mot EUs fjerde jernbanepakke. 

Det er samarbeidet med både fagforbund og politiske partier. Stortinget vedtok med knapt flertall 

«pakken» før sommerferien i 2021, og Solberg-regjeringen fikk den innlemmet i EØS-avtalen etter 

valgnederlaget, selv om det i det nye Stortinget er flertall mot. Arbeidet med jernbanepakken er 

videreført med krav om at i det minste deler av jernbanepakken tas ut av EØS-avtalen. Regjeringen 

lover i Hurdalsplattformen en dialog med EU om unntak, men dette har så langt ikke blitt fulgt opp.  

Det er også arbeidet med å få fram at den dagen EØS-avtalen blir sagt opp, blir Norge automatisk 

stående med en handelsavtale. Behovet for EØS på grunn av markedsadgang er tilbakevist gjennom 

fakta og analyse på Nei til EUs nettsider, Vett-hefter og aviskronikker, der det også er understreket at 

handelsavtalen fra 1973 allerede sikrer tollfrihet for industrivarer. Nei til EUs skriftserie Vett nr. 3 2021 

og nr. 3 2022 handler om ulike alternativer til EØS-avtalen. 

Storbritannia har inngått nye handelsavtaler med EU og Norge (og EFTA-EØS-landene Island og 

Liechtenstein). Storbritannias handelsvilkår utenfor EU og innholdet i disse avtalene er analysert i 

utredninger innhentet fra De Facto og jusprofessor Peter Ørebech. 

Ap/Sp-regjeringen legger EØS-avtalen til grunn, og Nei til EU kandidatundersøkelse viser et betydelig 

flertall for EØS på Stortinget. Nei til EU, Fellesforbundet med flere har krevd en offentlig utredning av 

alternativer til EØS. Regjeringens har nedsatt et EØS-utvalg som i løpet av 2023 skal levere en rapport 

om EØS-avtalens utvikling de siste ti årene. Utvalget skal også belyse land som Storbritannia og Sveits 

sine erfaringer med andre avtaleforhold til EU. Nei til EUs styre har nedsatt et eget EØS-utvalg som 

blant annet skal gi en bredere behandling av alternativer til EØS-avtalen.  

c. EUs unionsprosjekt i krisetid  
EU utvikler seg i retning en stadig tettere. Foruten pengepolitikken, utenriks- og militærsamarbeid, 

landbruk og fiskeri, gjelder dette også områder som energi, arbeidsmarked, helse og transport. I 

kjølvannet av koronakrisen har EU tatt opp felles lån for unionen og innført avgifter som betales 

direkte til EU, noe som betyr enda mer styring av den økonomiske politikken fra Brussel. 

Motsetningene i EU er sterke og synlige, både ved at klasseskillene øker og velferdsordninger svekkes. 

Det er arbeidet for å vise hvordan EU overtar mer og mer myndighet fra medlemslandene. Herunder 

påvise at EUs krisefond betyr tettere økonomisk styring fra Brussel overfor medlemslandene. 
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I januar 2022 var det 20 år siden euroen erstattet nasjonale mynter og sedler. Det er gjennom artikler 

vist hvordan euroen har forsterket forskjeller i EU, og at det er fordeler for Norge ved å være utenfor 

eurosamarbeidet og dermed kan føre en selvstendig penge- og rentepolitikk. 

Det er også skrevet artikler om norske erfaringer utenfor EU både for et engelsk- og tyskspråklig 

publikum, blant annet for Brusselbaserte rosalux.eu.  

d. Forsvar av arbeidsliv og velferdsstat 
Nei til EU arbeider mye med å dokumentere hvordan EUs indre marked og nye EU/EØS-regler kan 

forverre forholdene i norsk arbeidsliv. Arbeidet skjer gjennom debatt i media, notater, hefter samt 

informasjon i våre egne kanaler på nett.  

Foruten arbeidet mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som vil konkurranseutsette 

persontransporten og overføre sikkerhetsmyndighet til EU, er det blant annet arbeidet med EUs 

mobilitetspakker, som vil gjøre transportsektoren enda mer utsatt for sosial dumping, EUs nye byrå for 

arbeidslivet (ELA) og det omstridte minstelønnsdirektivet. ESAs angrep på begrensninger i antall 

underleverandører i seriøsitetsmodellene (Oslomodellen m.fl.) har også vært en viktig sak. Se også 

punkt 8.a. om Faglig utvalg. 

e. Naturressurser, næringspolitikk og livskraftige lokalsamfunn 
Det går en lang historisk tradisjon i Norge som startet med konsesjonslovene for vannkrafta. 

Strømmen, oljen og fisken er folkets felles eiendom og skal brukes til å utvikle landet. Når det gjelder 

arbeidet med fiskeri, vises det til punkt 7e om Fiskeripolitisk utvalg. 

Arbeidet for å reversere Acer-vedtaket (Energipakke 3) og mot EUs energipakke 4 har vært høyt 

prioritert i perioden. Kandidatundersøkelsen viser at Stortinget er delt på midten i spørsmålet om å 

bruke vetoretten i EØS mot Energipakke 4. Ser punkt 3h for nærmere omtale av arbeidet med strøm og 

Acer. 

Koronapandemien og deretter krigen i Ukraina har understreket viktigheten av nasjonal matberedskap. 

Gjennom avisinnlegg og i egne kanaler er det argumentert for verdien av å stå utenfor EU med en egen 

landbrukspolitikk for å opprettholde og utvikle et landbruk over hele landet. Det er også skrevet artikler 

om hvordan EØS-avtalens artikkel 19 i flere omganger har gitt EU økte tollfrie kvoter for 

landbruksvarer, som svekker norsk matproduksjon, samt om dyrehelse og antibiotika. 

f. Uavhengig miljø- og klimapolitikk 
Det er arbeidet for å vise at Norge kan føre en selvstendig miljø- og klimapolitikk som er mer ambisiøs 

enn EU, blant annet ved å gå ut av EUs kvotesystem for å bidra til at utslippskutt skjer i Norge. Det er 

også arbeidet med å påvise miljøkonsekvensene ved norsk tilknytning til EUs energiunion. Økt eksport 

av vann- og vindkraft og økt strømpris i Norge gir et sterkere utbyggingspress, som rammer sårbar 

natur. Manglende nasjonal kontroll med krafteksporten gjør dessuten at strøm som kunne brukes til 

grønn industri og klimaomstilling i Norge ikke er tilgjengelig. Det vises videre til arbeidet med 

klimastrategi, omtalt i punkt 8.f. 

g. En solidarisk verdensorden 
Med eksempler fra EUs avtaler om ressurser, investeringer og frihandel er det gjennom avisartikler 

arbeidet for å synliggjøre EUs manglende solidaritet med verdens fattige. Sammen med Attac er det 

reist krav om demokratisk kontroll med dataopplysninger, der EU kritiseres for å løpe de store 

dataselskapenes ærend ved å innføre fri flyt av data.  

Gjennom flere artikler er utviklingen av EUs militærallianse PESCO analysert, og det er fremmet krav 

om at Norge ikke knyttes videre til EUs forsvarssamarbeid og at forsvar må holdes utenfor EØS-

avtalen. Nei til EU har deltatt på Globaliseringskonferansen. 



8 
 

h. Acer-søksmål og kampen for kontroll over vannkrafta 
Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortingets Acer-vedtak (Energipakke 3) ble gjort i strid med 

Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, med krav om tre fjerdedels flertall. Nei til EUs advokater i 

saken er Kjell Brygfjeld og Bent Endresen. Nei til EU fikk i mars 2021 medhold i Høyesterett i at saken 

kan fremmes for domstolene.  

Saken kom så opp for Oslo tingrett, som i sin dom av november 2021 konkluderer med at Grunnloven 

ikke ble brutt da Stortinget vedtok energipakken. Nei til EU har anket dommen, og ankesaken kommer 

opp for Borgarting lagmannsrett med start 31. oktober. Dommen vil foreligge i november–desember. 

Det ble i 2018 igangsatt en pengeinnsamling for å finansiere søksmålet, og over 2,5 millioner kroner er 

kommet inn.  

Rekordhøye strømpriser er blitt en realitet i Norge, og det har vist seg at EØS-regelverket gjør at Norge 

er prisgitt den frie flyten i EUs energimarked. Nasjonal kontroll er blitt svært vanskelig. Dette er belyst 

gjennom flere utredninger, notater, hefter, løpesedler, kronikker, webinarer osv. Nei til EU er en aktiv 

deltager i den folkelige mobiliseringen for å ta tilbake politisk kontroll med vannkrafta og krav om å ta 

Norge ut av Acer. 

5. Organisasjon og verving 

a. En sterk organisasjon med tydelig ledelse 
En av hovedprioriteringene i perioden har vært alliansearbeidet på neisiden. Dette er et kontinuerlig 

arbeid, og spesielle tiltak har vært en større konferanse i september 2022 der våre partnere på 

neisiden innen bondeorganisasjonene, miljøbevegelsen, fiskeriorganisasjoner, kvinnepolitiske 

organisasjoner, fagbevegelsen, antirasistiske organisasjoner og andre solidaritetsorganisasjoner var 

invitert. Denne konferansen kunne nok hatt et sterkere fokus hvis den hadde vært arrangert mer som 

en møteplass og samtalearena for neialliansen, men det var ikke mulig i kombinasjon med 50-

årsjubileet, slik vi måtte gjøre utfra de ressursene vi har. Likevel vil vi si at neialliansen er intakt, 

utfordringen er å utvide og styrke den. Dette er et arbeid som flere fylkeslag er gode på, men som 

andre kan gjøre mer av.  

Det er gjennomført kontaktmøter med våre nærmeste alliansepartnere. 

Vi har satt oss som mål å videreutvikle fylkeslagenes arbeid med våre seks prioriterte oppgaver 

(digitalisering, alliansebygging, mediearbeid, skolering, utadvendt aktivitet, verving og gjenverving). Det 

er grunn til å skryte av fylkeslagene som av nødvendighet har tatt digitale møteformer og -medier i 

større bruk. Det er framtidsrettet og økonomisk viktig for organisasjonen. Nei til EU sentralt støtter opp 

om dette ved å bistå teknisk.  

Organisasjonsbygging er helt sentralt for Nei til EU. Vi må sørge for at nye, yngre tillitsvalgte tar plass i 

ledelsen både sentralt og lokalt, uten at vi mister kunnskap og erfaring som vi allerede har. Det er også 

et mål med alliansearbeidet, sammen med skolering både politisk og organisatorisk. Derfor tilbyr vi 

fylkeslagene kursing i sosiale medier, verving, valgkomitéarbeid og annet, i tillegg til politisk skolering.  

En sterk organisasjon med en tydelig ledelse krever at vi på alle plan drar i samme retning og 

prioriterer noen områder som felles oppgaver. Det gjøres mye godt arbeid i utvalgene våre og i 

fylkeslagene, i samarbeid med sekretariatet. Likevel kan informasjonsutvekslingen bli bedre ved mer 

koordinasjon.  

Koronaepidemien har satt noen grenser for den utadrettete virksomheten vår, særlig i 2021, men vi 

opplever at Nei til EU er på vei tilbake til vanlig aktivitet. Våre tillitsvalgt-sider på neitileu.no er utviklet 

og oppdatert med retningslinjer, maler og veiledninger for de fleste oppgaver i arbeidet som fylkeslag 

og lokallag utføre.   

Samarbeidet med Ungdom mot EU er godt og konstruktivt. Siden vi deler kontor, er det enkelt å 

utveksle informasjon på daglig basis. På flere områder er det ønskelig med mer felles arbeid, men vi 

skal også gi ungdommen rom for å drive Ungdom mot EU på sine egne premisser. Vi vil framheve og 
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takke for alle gode innspill og aktiv deltakelse fra UmEU i styret, utvalgene og andre organer i Nei til 

EU, samt samarbeidet rundt ungdomskonferansen 23. september 2022. 

b. Medlemsutvikling og verving 
Antall registrerte medlemmer var per 31.12.2021 22530 (inkl. fire æresmedlemmer og ett 

gratismedlem). 19469 av disse var betalende medlemmer. 

• 18064 hovedmedlemmer, av disse er 15488 betalende medlemmer. 

• 2766 hustandsmedlemmer, av disse er 2517 betalende medlemmer 

• 191 studentmedlemmer, av disse er 156 betalende medlemmer 

• 1405 første års hovedmedlemmer, 1216 betalende 

• 98 første års hustandsmedlemmer, 87 betalende 

• 31 utenlands, medlemmer ikke fordelt på fylke. 21 av disse er betalende medlemmer. 

• Gjennomsnittsalderen er 64,9 år (betalende medlemmer: 65,5 år) 

• Menn: 62,79%. Kvinner: 37,01%. udefinert: 0,19%. Andre: 0,01%. 

 

Fylkeslag 

Betalende 

medlemmer 

pr. 02.10.22 

Alle 

medlemmer 

 i 2021 

Betalte  

medlemmer 

 i 2021 

Betalte  

medlemmer 

 i 2020 

Betalte 

medlemmer i 

2019 

Endring 

2020 til 

2021 

Akershus 1417 1647 1467 1471 1506 -4 

Aust-Agder 496 600 511 521 573 -10 

Buskerud 896 1072 921 895 902 26 

Finnmark 291 429 330 338 315 -8 

Hedmark 997 1272 1086 1090 1158 -4 

Hordaland 1717 1907 1812 1816 1790 -4 

Møre og Romsdal 1078 1364 1159 1169 1223 -10 

Nordland 1019 1388 1107 1106 1111 1 

Nord-Trøndelag 764 964 811 803 835 8 

Oppland 1039 1335 1126 1192 1236 -66 

Oslo 1244 1452 1302 1331 1348 -29 

Rogaland 1698 2029 1771 1761 1857 10 

Sogn og Fjordane 967 1216 1052 1063 1120 -11 

Sør-Trøndelag 1043 1322 1122 1156 1204 -34 

Telemark 738 913 775 790 817 -15 

Troms 672 899 755 758 786 -3 

Vest-Agder 659 741 650 661 676 -11 

Vestfold 739 889 770 760 757 10 

Østfold 877 1052 915 931 977 -16 

NtEU 46 39 27 13 23 14 

SUM 18397 22530 19469 19625 20191 -156 

 

Nei til EUs mål har i 2020 vært å opprettholde og øke medlemstallet. Styret vedtok en målsetning om 

20 500 betalende medlemmer ved årsslutt 2020. I 2021 var målsetningen 20 000 medlemmer ved 

årsslutt. Nei til EU har hatt en synkende trend i antall betalende medlemmer siden 2020. 

Kampanjeukene 2021: I 2021 ble kampanjeukene og vervingen gjennomført i perioden 15. mars til 29. 

mars. Organisasjonen satte en målsetting om å øke medlemstallet til minimum 20 000 medlemmer 
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for 2021 og en målsetting for kampanjeukene om minimum 500 nye medlemmer. Det politiske tema 

for kampanjen var EØS og arbeidsliv. Det ble laget ringelister på stortingsvalglistene, og som sentral 

ringerverver ble Toril Mongstad engasjert. Det ble også i perioden fra 1. mars til 30 juni gjennomført en 

nasjonal vervekonkurranse, uten at det medførte noe stor aktivitet.     

Til kampanjeukene ble det laget delebilder og videoer som ble publisert på sosiale medier. Det ble 

også laget leserbrevmaler som ble tilbydd fylkeslagene for publisering i lokalavisene. 

Kampanjeukenes resultat i mars ble hele 565 nye medlemmer. Dette er et veldig bra resultat som vi 

må si oss godt fornøyd med. Av disse vervet Toril Mongstad ca. 120, andre ververe ca. 40, og 

resterende, ca. 305, ble generert gjennom aktivitet på sosiale medier og innmelding på våre nettsider. 

Aktiveten på sosiale medier er avgjørende for god medlemstilgang. 

På høsten gjorde vi et forsøk på å verve medlemmer på tillitsvalgte i Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag. Her fikk vi ikke tak i sentral ringeverver, så da var det stort sett bare et par 

fylkeslag som gjennomførte vervingen. Resultatet totalt sett ble heller dårlig. 

Den nasjonale målsettingen om 20 000 medlemmer innen utgangen av året ble ikke nådd. 

Kampanjeukene 2022 ble gjennomført i perioden 19. april til 2. mai. Politisk tema for kampanjen var 

ACER og energipolitikk, samt klima og miljø. Målsettingen var å øke medlemstallet til minimum 20 000 

medlemmer for 2022 og en målsetting for kampanjeukene om minimum 500 nye medlemmer. 

Til kampanjeukene ble det laget delebilder og videoer som ble publisert på sosiale medier. Det ble 

også laget leserbrevmaler som ble tilbydd fylkeslagene for publisering i lokalavisene. 

Vi lagde ringelister på tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag som det skulle ringes på, og tillegg skulle 

det ringes på listene over tillitsvalgte i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de som 

ikke ble ringt i 2021. Det lyktes ikke med sentral ringeverver, så i kampanjeukene var det stort sett bare 

to–tre fylkeslag som brukte listene i eget fylke. 

Resultatet av vervingen ble ikke som forventet, og det ble kun vervet 200 nye medlemmer i 

kampanjeukene. Ca. 160 av disse ble generert via sosiale medier og innmelding via våre nettsider. 

Vervekampanje høsten 2022: Nå i høst har vi fått engasjert et profesjonelt firma som driver med 

ringetjenester, så gjennom fire uker i månedsskiftet september/oktober har dette firmaet ringt på 

listene vi hadde over tillitsvalgte i NBK, NB og NBS. I tillegg har de ringt på lister over folkevalgte i en 

del kommuner. Dette arbeidet har gått veldig bra, og de vervet 250 nye medlemmer.  

c. Arbeid med fylkes- og lokallag 
Fylkes- og lokallagene er grunnstammen i organisasjonsarbeidet. Nei til EU har beholdt den gamle 

fylkesinndelingen og har 19 fylkeslag med fungerende fylkesstyrer i alle fylker. Fylkes- og lokallagene 

gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadretta informasjons- 

og vervearbeid. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall av landes 234 kommuner og over 50 aktive 

lokallag.  

Organisasjonsavdelingen har videreutviklet organisasjonens nettsider hvor nettbasert skoleringstilbud 

er en del av innholdet. Det pågår stadig oppdatering og videreutvikling av organisasjonens nettsider. 

Utbruddet av Covid-19 gjorde at aktiviteten ble endret, fra en mer utadvendt aktivitet til mer nettbasert 

aktivitet. Fylkeslagene gjennomførte sine årsmøter, fylkesstyremøter gjennom teams. I 2022 er alle 

fylkeslagene tilbake til nærmest normal aktivitet, med fysiske årsmøter, fylkesstyremøter og utadvendt 

aktivitet gjennom stands, åpne møter og deltakelse møter i samarbeid med våre alliansepartnere. 

Avdelingen har utover dette bidratt med generell veiledning og hjelp, momskompensasjonsordning, 

vervearbeid, bistand ved møter og møtemobilisering, opplæring og bistand i digital møteplattform, 

nettpubliseringer, opplæring i medlemsregister, bruk av sosiale medier med mer.  
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Fylkesledersamlinger ble avholdt på Teams i 2021, mens det i 2022 har vært avholdt 2 fysiske 

fylkesledersamlinger. Det har vært planlegging for et fysisk landsmøte i 2022.  

Øvrig møtevirksomhet og kontakt: Månedlige fylkesledermøter mellom leder, generalsekretær og 

fylkeslederne. Disse ble avholdt digitalt via Microsoft Teams. Det siste året har det vært gjennomført 

en ordning slik at fylkene kan stille med observatører. Det er ukentlige digitale og fysiske arbeidsmøter 

for organisasjonsrådgiverne. 

Alle fylkeslag har gjennomført årsmøter for 2021 og 2022. Det er tre ulike e-postlister for hhv. 

fylkesstyrene, fylkeslederne/-nestlederne og organisasjonsrådgiverne. 

Nei til EU er medlem i Studieforbundet natur og miljø.  

Organisasjonsavdelingen utgjør 3,0 årsverk fordelt på tre rådgivere og bistår i fellesskap fylkene. På 

grunn av permisjoner og oppsigelser har ett årsverk stått delvis i vakanse i 2021 og 2022. Da 

fagansvarlig Lisa Wensberg gikk ut i permisjon 17.1.2022 og senere sa opp fra 30.9.2022, har Karl-

Sverre Holdal fungert som fagansvarlig. Organisasjonsrådgiverne jobber tett med økonomi- og 

administrasjonsansvarlig. De har en viktig rolle når det gjelder å ivareta kontakten mellom Nei til EU 

sentralt og fylkeslagene. 

6. Økonomi 

a. Statlig støtte 
Nei til EU mottok 2,5 millioner kr i driftsstøtte fra Utenriksdepartementet i 2021. Midlene er ikke 

øremerket særskilte prosjekter, men gjennom årlig rapportering må organisasjonene gjøre rede for 

bruken av midlene. I tillegg fikk Nei til EU sentralt 1 023 043 kr i prosjektstøtte fra 

Utenriksdepartementet. Summen som er tildelt til de sentrale prosjektene er 633 490 kr.  

Utenriksdepartementet har fjernet ordninger for prosjektstøtte, men økte den ordinære driftstøtten. Nei 

til EU mottok i 2022 3,5 millioner kroner i driftstøtte.  

b. Gaver 
Det ble sendt ut en adressert gavegiro til hovedmedlemmer som hadde betalt kontingenten i år. 15 

501 betalende hovedmedlemmer mottok gavegiroen i midten av juni 2021. I 2022 ble denne giroen 

sendt til 14 645 medlemmer. Inntektene fra denne giroen er en av hovedstolpene i økonomiarbeidet 

vårt. Det er også innført avtalegiro for faste gaver, og i dag har vi 67 faste givere. Gaver kan også gis 

via Vipps, hvilket mange velger å benytte seg av. I løpet av 2021 fikk Nei til EU 643 306 kr. I tillegg fikk 

vi inn 746 783 kr øremerket ACER. Hittil i 2022 har vi fått inn over 570 000 kr i gaver og over 630 000 kr 

i gaver til ACER-søksmålet.  

c. Annet økonomiarbeid 
Leder og generalsekretær har hatt kontakt med representanter for Norsk Landbrukssamvirke (NL) 

angående den faste støtten. De siste årene har NL redusert støtten med totalt 1 200 000 kroner hvert 

år. I 2019 mottok vi støtte på 3,9 millioner kroner, mens støtten for 2020 ble redusert med 300 000 

kroner til 3,6 millioner kroner. Av dette var 500 000 kroner prosjektstøtte. I 2021 ble den faste støtten 

redusert ytterligere til ca. 2,9 millioner, av disse er 500 000 kroner prosjektmidler. 150 000 kroner ble 

gitt til ungdomskonferanse som måtte utsettes til 2022, og ble gjennomført 23.09.2022. 

Det er i tillegg holdt kontaktmøter med Norges Bondelag og Fagforbundet. 

d. Kontingentinnkreving 
Nei til EU har sentralt medlemsregister og kontingentinnkreving, noe som betyr at sentralt krever inn 

kontingenten og fordeler den videre til fylkeslagene. Tilbakeføringen skjer to ganger i året gjennom 

fylkesoppgjøret. Hoveddelen av innbetalingene skjer i løpet av første kvartal. Hovedkravet sendes ut 

tidlig på året, rundt januar-februar, deretter sendes ytterligere 2 kontingentspurringer i løpet av året. 
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Hovedkravet ble sendt i løpet av første kvartal i 2021 og 2022. Det ble sendt ut som avtalegiro, e-

faktura via vipps, epost og brevgiro til alle resterende. Første purring i 2022 ble sendt ut i juni. I 

september ble det sendt ut en ny purring de som fortsatt ikke hadde betalt, og de nyinnmeldte som 

ikke har betalt. Det blir i hovedsak sendt ut som e-faktura på Vipps til de som har registrert seg for å 

motta fakturaer gjennom Vipps. De som ikke kan motta e-faktura får kontingentspurringen som e-post 

eller brevgiro. Flere av fylkeslagene har i mindre grad purret selv i 2022. Sentralt har derfor brukt 

innleid hjelp til også å drive gjenverving. Dette er noe som tidligere har gitt godt resultat, og er et arbeid 

som organisasjonen er avhengig av for å unngå å gå ned i medlemstall. 

e. Kampfondet 
Nei til EU har et kampfond til bruk ved en eventuell ny folkeavstemning om vår tilknytningsform til EU. 

Ved utgangen av 2021 var kampfondet på 3 304 966 kr. Styret i Kampfondet har vært: Harald Velsand, 

Hildur Straume og Hilde Nylén. 

Nei til EU har totalt 4,3 millioner plassert i fond hos Landkreditt. Av summen er 2,5 millioner kroner 

tilhørende kampfondet og 1,8 millioner kroner driftsmidler. Den totale egenkapitalen – inkludert disse 

midlene – var pr. årsslutt i 2021 kr 9 053 693. 

 

 
Høyrentefond Høyrentekonto 

Kampfondet 2 500 000 kroner 805 000 kroner 

Nei til EU, drift 1 800 000 kroner 2 792 000 kroner 

ACER 
 

1 156 000 kroner 

SUM 4 300 000 kroner 4 754 000 kroner 

 

7. Informasjons- og utredningsarbeid  

a. Organisering av arbeidet 
Informasjonsarbeidet er ledet av leder Roy Pedersen, fagansvarlig for informasjon Sindre Humberset 

og utredningsleder Morten Harper, informasjonsrådgiveren og de politiske rådgiverne. Nei til EUs 

ansatte produserer informasjonsmateriell, publikasjoner og andre produkter av meget stort omfang og 

god kvalitet. 

b.  Media, kommunikasjon og presse 
Nei til EU har i perioden hatt fokus på strømpriser, Energipakke 4, Acer-søksmålet, den generelle EU- 

og EØS-debatten samt flere saker. Vi har en betydelig produksjon av innhold, meninger og 

standpunkter, som blir spredd via kanalene vi selv har kontroll over – egen hjemmeside, Standpunkt, 

sosiale media og nyhetsbrev.  

Vi har i perioden lansert ny grafisk profil, som er implementert sentralt, og vil ta over etter hvert som vi 

lager nytt materiell som erstatter det gamle. Fylkeslagene skal også ta i bruk den nye grafiske profilen, 

men det står igjen en del arbeid med det.  

Organisasjonen har i perioden drøftet kommunikasjonsarbeid og -strategi. Konklusjonen av arbeidet er 

utsatt slik at vi kan jobbe fram en strategi som kan stå seg over tid, og som bygger på vedtak av 

arbeidsplan og budsjett for neste periode.  

Hjemmesider 

Sindre Humberset har hatt ansvar for nettsidene, men flere ansatte publiserer og bidrar. 

Visningstallene for nettsiden har økt kraftig i perioden. Fra 30. september 2021 til 1. oktober 2022 har 

neitileu.no hatt 445 908 sidevisninger, sammenlignet med 304 918 sidevisninger for tilsvarende 

periode fra 2019 til 2020, som utgjør en vekst på 46 prosent.  
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Sosiale media 

Fire ansatte deler på sosiale medier-arbeidet i en rotasjonsordning. Nei til EUs Facebook-side øker i 

antall følgere fra år til år. Vi økte fra 34 000 følgere i 2017 til 50 208 (2018), 52 666 (2019), 53 536 

(2020) til 55 929 30. september 2022. Facebook-siden er vår hovedkanal for formidling av egne utspill 

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

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

Twitter-kontoen har per 30. september 4 426 følgere som er omtrent på nivå med foregående år.  

Nei til EU har hatt varierende aktivitet på Instagram i perioden. Tallet på følgere er svakt økende og 

ligger per 30. september på 2965.  

Nyhetsbrev 

Nei til EUs nyhetsbrev sendes ut ukentlig til et stigende antall abonnenter. 30. september var tallet 

7485 mottakere. Nyhetsbrevet sendes også til ikkemedlemmer. 

c. Publikasjoner 

Standpunkt 

Det er gitt ut tre ordinære utgaver av Standpunkt i 2021, og det blir gitt ut tre i 2022. Opplaget har 

variert fra 19 500 til 51 000 for valgavisen i 2021. Elektroniske abonnenter kommer i tillegg. Sindre 

Humberset er redaktør og Roy Pedersen er ansvarlig redaktør for Standpunkt. 

Skriftserien Vett 

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

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

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

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

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

- Vett 2 2022: Den store debatten. Redaktør: Morten Harper 

- Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella? Redaktør: Morten Harper 

- Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen. Redaktør: Morten Harper 

- Vett 2 2021: EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer. Redaktør: Morten Harper 

- Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi? Redaktør: Morten Harper. Redaksjon: Jan R. Steinholt og 

Arne Byrkjeflot 

Andre publikasjoner 

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

video. Nei til EU bestiller også enkelte eksterne rapporter.  

8. Utvalg og nettverk 

a. Faglig utvalg 
Faglig utvalg har i 2020–22 hatt månedlige møter, i hovedsak digitale. Utvalget har vært initiativtaker 

og medarrangør til førkonferansen før Trondheimskonferansen. Konferansene i 2021 og 2022 ble 

gjennomført som en digital konferanse på grunn av covid-restriksjoner. Nei til EUs formøter lot seg 

derfor ikke gjennomføre og ble avlyst. 

En faglig konferanse ble avholdt i Oslo i november 2021 med fokus på handlingsrommet i EØS. 

Vellykket konferanse med 60 deltakere. I forkant av LO-kongressen 2022 arrangerte utvalget et faglig 

vårseminar i Oslo, også med 60 deltakere. Begge konferanser med LO- avdelingene i Oslo, Trondheim 

og Stavanger som medarrangører. 

Med hjelp fra staben i Nei til EU har alle konferanser vært streamet. I tillegg har faglig utvalg tatt 

initiativet til og gjennomført en rekke digitale seminar, spesielt våren 2022.  

I hele perioden har faglig utvalg arbeidet fram til LO-kongressen i 2022. En viktig milepæl var 

landsmøtet i Fellesforbundet høsten 2021 der det ble gjennomslag for kravet om at 
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bemanningsbransjen må forbys, i første omgang i bygningsbransjen i Oslo, Viken og Vestfold. I tillegg 

til vedtak om utmelding av ACER. 

I forbindelse med selve LO-kongressen hadde faglig utvalg sammen med nettverk av lokale LO-

avdelinger et godt besøkt forberedelsesmøte. Vi var godt forberedt og arbeidet i bakgrunnen under 

hele kongressen. Likevel opplevde vi at forslag om å gjenvinne politisk kontroll med strømmen ikke 

fikk flertall. LO-ledelsens taktikk med å vente på energikommisjonen vant fram. Etter vår mening var 

dette en Pyrrhosseier for LO-ledelsen som står uten en politikk for å gjøre noe med strømprisene og er 

i utakt med grunnplanet i LO. Når det gjaldt krava om avvikling av bemanningsbransjen, støtte til 

jernbaneforbunda i motstanden mot EUs fjerde jernbanepakke og kravet om sentraltilknytning for 

drosjer, fikk opposisjonen gjennomslag.  

Utvalget har arbeidet med et bredt spekter av saker, bemanningsbransjen, jernbane, taxi, kabotasje, 

EUs minstelønnsdirektiv, offentlige anskaffelser, Hjelmeng-utvalget. Saker der store deler av 

fagbevegelsen har vært engasjert. Det er gjennomført politisk streik av NLF og NJF 14. juni 2022 mot 

anbud og oppsplitting og flere streiker for forbud mot bemanningsbransjen i bygningsbransjen i Oslo, 

Viken og Vestfold. Et engasjement som førte til klare uttalelser i Hurdalserklæringa. I 

bemanningsbransjen ser det ut til at løftet blir gjennomført, på jernbane og taxi ser det ut som 

regjeringen ikke følger sin egen erklæring. Den har heller ikke foretatt seg noe når det gjelder 

busskabotasje.  

Helt siden vedtak på Nei til EUs rådsmøte i 2017 har gjenvinning av politisk kontroll med strømmen 

vært utvalgets viktigste oppgave. For å få til dette har utvalget, spesielt utvalgets leder Boye Ullmann 

samarbeidet bredt, også med EØS-tilhengere. Sentralt har vært samarbeidet med Industriaksjonen og 

utredninger fra De Facto. Regjeringens nedsetting av energikommisjon er møtt med alternativ 

energikommisjon med profilerte navn som Gerd Liv Valla, Jan Davidsen og Trygve Tamburstuen. Det 

ble gjennomført en vellykket demonstrasjon 19.9.2022 og det ble arrangert en større konferanse 7.-8. 

november 2022. Det er skapt en folkebevegelse som har satt regjeringen under press. Dette vil bli den 

viktigste kampen for faglig utvalg også framover. Og stå sentralt på førkonferansen til 

Trondheimskonferansen 2023.  

Utvalget har vært behjelpelig med å samle inn penger til De Factos utredning om strømpriskrisa ved 

Isak Lekve og Idar Helle som fikk stor oppmerksomhet med oppslag i VG og Klassekampen. 

Det har vært gjennomført et fellesmøte med fiskeripolitisk utvalg for å avklare mulige 

interessekonflikter og utvikle felles holdninger når det gjelder planene om forsert utbygging av 

havvind.  

Utenriksdepartementet bevilget dessverre ikke penger til utvalgets prosjekt om en utredning om 

hvordan vi kan få solgt varene våre uten EØS-avtalen, med spesielt fokus på tekniske 

handelshindringer og veterinæravtalen. Det er derfor igangsatt innsamlingsarbeid for å få gjennomført 

denne utredningen i 2021.  

Det har vært fylkesvise faglige utvalg i Oslo, Nordland og Rogaland. Utvalgene jobber med et forslag 

om å få EU-ansvarlige i klubber og foreninger og slik bygge opp et formelt nettverk.  

Et nytt faglig nyhetsbrev ble oppretta våren 2022 som ledd i slik nettverksbygging.  

Utvalget ser behov for foryngelse av utvalget og viktigheten av å få innpass i flere forbundsområder 

(som NNN).  

Utvalget har bestått av: Boye Ullmann (leder), Dag Seierstad, Eldar Myhre, Grethe Thorsen, Heidi 

Larsen, Heming Olaussen, Idar Helle, Ingunn Gjerstad, Joachim Espe, Lars M. Johnsen, Lill Sæther, 

Linda Amundsen, Natalia Zubillaga, Rose Maiken Flatmo, Sara Bell, Steffen Høiland, Stig Hansen, Ståle 

Johansen, Terje Fjellum, Tove Berit Berg, Vidar Schei og Eldar Myhre.  

Arne Byrkjeflot har vært utvalgets sekretær fram til juni 2022. Jan R. Steinholt overtok 

sekretærfunksjonen sommeren 2022.  



15 
 

b. Kvinnepolitisk utvalg 
Utvalget besto i 2021 av Reidun Heggen Berntsen (leder), Helle Hagenau, Margaret Eide Hillestad, 

Rebekka Hoksmo Olsen (UmEU til 11.5.), Victoria E. Handal (UmEU fra 11.5.) Yvonne Janet Ludvigsen, 

Åshild Pettersen, Birgith Amundsen Gellein, Julie Isabell Løvdal. Utvalget besto i 2022 av Reidun 

Heggen Berntsen (leder), Helle Hagenau, Birgith Gellein, Victoria E. Handal, (UmEU), Åshild Pettersen, 

Julie Isabell Løvdal. Følgende ble supplert inn 8. februar, Bente Tømmerdal, Anne Marit Svenneby og 

Elisabeth Strengen. Jan Steinholt var sekretær til 11.5.2021. Marthe Olimb assisterte utvalget fra 

samme dato inntil hun gikk ut i permisjon. Lill Fanny Sæther ble engasjert som sekretær fra 2022. 

Utvalget forsøkte å få flere medlemmer gjennom hele året. Utvalget avholdt 7 møter i 2021 og 10 

møter i 2022. Alle møtene fant sted på Teams. 

På utvalgsmøtet 13. april holdt Birgith Amundsen Gellein en kort og informativ innledning 

voldsutvikling og om Istanbul-konvensjonen. 8. juni Innledet Linda Marie Rustad fra Kilden 

kjønnsforskning, Forskningsrådet. 

Utvalget foreslo følgende paroler til 8. mars 2021 overfor fylker og kvinnekontakter og parolemøter 

med mindre dette siste var for sent: ‘ ei til uthuling av velferdsstaten, ut av   S!’ og ‘Kjerringer mot at 

EU skal styre strømmen. Dagen ble ellers markert med leserinnlegg, video og delebilde. 

Kvinnekonferansen «Koronakrisa, kvinner og helse» lørdag 13. og søndag 14. november 2021: 

Utvalgets søknad til UD ga kr 50 000 i støtte. Konferansen ble arrangert i Landbrukets hus, 

Hollendergata 5. Fra programmet: Linda Marie Rustad, Kilden kjønnsforskning, Idar Helle, De Facto, 

‘Fagbevegelsen i  uropa og koronakrisen’, Susanna  yre-Greensite, leder av Folkebevægelsen mod EU 

i  anmark, ‘ t kritisk blikk på  Us helseunion’ og ‘Koronaens politiske implikasjoner i  anmark og  U’, 

Wolfgang Behrendt, nestleder i  Us delegasjon i  orge,  ext generation  U’,  aren Oddvang, 

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Ung og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, ‘Hvordan påvirker 

koronakrisen unge i arbeidslivet?’  et var også debatt om kvinner, korona og helse mellom 

ungdomspolitikere og UmEU og kulturelle innslag med dans og slam poesi. Den ble allikevel ikke så 

godt besøkt fordi den var dårlig markedsført. 

Det ble opprettet et årshjul for 2022. Dette ble ansett som spesielt viktig i arbeidet med 

kvinnekonferansen. 

På utvalgsmøtet 8. februar var redaktøren for Standpunkt, Sindre Humberset, invitert for å informere 

om utfordringene med kvinneandelen i NtEUs politiske materiale og i Standpunkt og Vett. Sindre tok 

opp saken og debatten med seg på et informasjonsmøte i NtEU for å forsøke å få med flere kvinner.  

Vi var invitert til konferanse 25. mars fra FOKUS og U  Women, ‘Hvorfor trenger vi diskusjon om 

klimaendringer og kvinneperspektiv?’ Victoria  . Handal deltok. 

Listen over kvinnekontakter i fylkesstyrene ble oppdatert 21.4.2021. 

Vi oppfordret til å være aktive i arbeidet lokalt frem mot 8. mars 2022 og benytte dagen til å promotere 

NtEU med NtEUs materiell som finnes allerede. Paroleforslaget var «Kjerringer mot at EU styrer 

strømmen». 

Reidun H. Berntsen skrev et leserbrev om strømpriser, ACER og kvinner til Standpunkt som også ble 

lagt ut på nettsida og Facebook. 

Kvinnekonferansen 26. november 2022 har et budsjett på kr 30 000. All planlegging og forhåndsarbeid 

med konferansen foregikk i landsmøteperioden selv om selve konferansen arrangeres senere i Røde 

kors konferansesenter. Tittel er «Kvinnestemmer, kvinner stemmer, kvinner bestemmer!» 

Fra programmet: Heidi Larsen, HK og LO i Trondheim, Kvinner i organisasjonslivet og kvinne-

representasjon på LO-kongressen og i LO. Susanna Dyre-Greensite, leder av Folkebevægelsen mod        

EU i Danmark, Kvinnenes rolle i Folkebevægelsen gjennom 50 år. Ingunn Strand Johannesen, FO, EU 

og likestilling. Frankie Rød, leder i UmEU, Kvinner på flukt. Sofie Rana, Rødt, Kvinner med 

minoritetsbakgrunn og deres stemmer i EU og Bodil Chr. Erichsen, ‘Kvinner i fredsarbeid’. 
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c. Internasjonalt utvalg  
Internasjonalt utvalg har i perioden ikke vært nedsatt. Internasjonal leder Helle Hagenau har ved flere 

anledninger representert Nei til EU i kontakten med europeiske samarbeidspartnere. Nei til EU 

arrangerte i juni 2022 et samordningsmøte med Folkebevægelsen mod EU og Nej till EU, som også 

vedtok en felles uttalelse: «EU ut av Norden – for fredens skyld». Helle Hagenau og Roy Pedersen 

deltok på Folkebevægelsens femtiårsjubileum i 2022. 

d. Landbrukspolitisk utvalg 
Utvalget har i perioden hatt disse medlemmene: Einar Frogner (leder), Hildegunn Gjengedal, Ivar 

Hellesnes, Olaf Gjedrem, Marielle De Roos og Henning Røyneberg. Torbjørn Tufte har vært observatør. 

Sekretær har vært Morten Harper.  

Utvalget har hatt 8 møter, både fysiske møter og fjernmøter. Det har i tillegg vært en del kontakt om 

saker fortløpende på epost. Utvalget har blant annet befattet seg med EUs forslag om å redusere 

holdbarhetstiden på egg, problemstillinger omkring økt import av landbruksvarer fra EU (artikkel 19), 

dyrehelse, klimapolitikk og matberedskap. Representanter fra fiskeripolitisk utvalg deltok på et av 

utvalgsmøtene der tema var Storbritannias nye handelsavtaler med EU og Norge. Utvalgsleder er både 

blitt intervjuet og hatt innlegg på trykk særlig i Nationen om flere av disse temaene.  

Utrednings- og formidlingsprosjektet om kravene fra europeiske forbrukerbevegelser om mer lokal og 

miljøvennlig matproduksjon og hvorvidt disse kravene blir besvart av landbrukspolitikken i EU, som 

hadde mottatt støtte fra Utenriksdepartementet, ble gjennomført første halvår 2021. Prosjektet 

resulterte i skriftserien Vett nr. 2 2021 «EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer». 

Det ble gjennomført landbrukspolitisk konferanse både i november 2021 (tema klima og landbruk) og 

oktober 2022 (tema matsuverenitet og beredskap). Konferansene ble også strømmet på Nei til EUs 

Facebook. 

e. Fiskeripolitisk utvalg 
Det har vært en aktiv periode for fiskeriutvalget. Utvalget har deltatt aktivt i debatten før og etter Brexit. 

Brexit hadde full støtte blant fiskere i Storbritannia og spesielt Skottland. Fra å være EU-hav har 

Storbritannia gjenvunnet kontrollen med sine fiskeressurser. Utvalget har deltatt i debatten for å 

motvirke propagandaen om at Storbritanninas fiskerinæring taper på Brexit. Utvalget har vært aktive i 

media om EUs forsøk på å tilrane seg snøkrabbe i norsk sone ved å utstede egne lisenser til EU-fartøy. 

Det samme gjelder EUs utsteding av egne kvoter for torskefiske rundt Svalbard. Som kyststat har 

Norge enerett til å utstede kvoter. EU mener Svalbardtraktaten likebehandling også gjelder i 

fiskevernsonen. Slik utfordrer EU norsk suverenitet og vil innføre fritt fiske som vil være en katastrofe 

for torskebestanden. 

Utvalgets leder Peter Ørebech laget en utredning om Brexit og var aktiv i mediedebatten. 

Foran stortingsvalget i 2021 ble det laget en løpeseddel som påpekte at sjøl om fisk ikke er en del av 

EØS-avtalen så virker EUs frie vareflyt direkte inn på mulighet for økt bearbeiding i Norge og utvikling 

av lokale kystsamfunn. Foran Stortingsvalget i 2021 samarbeidet utvalget med Kystopprøret i en svært 

vellykket kampanje for å bringe fiskeri inn i valgkampen. Blant annet med helsides annonser i flere 

riksdekkende aviser. Nei til EUs fylkeslag var avgjørende for at dette lot seg finansiere. Ei kampanje 

som trolig var viktig for at kvotemeldinga ble utsatt og vi fikk en Hurdalserklæring som peker på 

endring av en fiskeripolitikk der mindre og mindre kommer kystsamfunn til gode. Utvalgets oppfatning 

er at en grunnleggende endring vil utfordre EØS-avtalen. Når fisken er landet på dekk er den i EU-

systemet en vare som skal følge markedet. 

Dette arbeidet ble fulgt opp med en svært vellykket konferanse i Tromsø i oktober 2021. Med 70 

deltakere og kunnskapsrike innledere både fra egne rekker, fra næringen og et bredt sammensatt 

politisk panel. 

Arne Byrkjeflot fungerte som sekretær for utvalget ut 2021. Jan R. Steinholt har fungert som 

midlertidig sekretær for fiskeripolitisk utvalg siden årsskiftet 2021– 22. For å bedre gjensidig 
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kommunikasjon og forståelse av tangerende saksfelt, er det avholdt fellesmøter med andre utvalg 

våren 2022.  

Landbrukspolitisk utvalg og fiskeripolitisk hadde i februar en felles gjennomgang av bl.a. avtalen med 

Storbritannia, med særlig vekt på forsøkene på å koble landbruk og fiskeri.  

I mars ble det gjennomført fellesmøter med Faglig utvalg for å utvikle felles forståelse av hvordan krav 

fra EU og regjeringa om utbygging av havvind bør møtes.  

Det har ikke vært arrangert noen fiskerikonferanser så langt i 2022.  

f. Arbeidsgruppe for klimastrategi  
Arbeidsgruppen har bestått av Ole Kristian Setnes, Roy Pedersen, Ole Kvadsheim og Morten Harper. 

Den ble nedsatt av styret for å utarbeide et notat som blant annet skal si noe om hvilken strategi Nei til 

EU bør ha i klimadebatten og hva som bør være Nei til EUs hovedbudskap og argumenter i 

klimadebatten. Arbeidsgruppen inviterte sentrale miljøorganisasjoner til å gi innspill. Utkast til notat 

ble underveis i arbeidet forelagt styret for videre diskusjon. Notatet «Nei til EUs visjon, strategi og 

argumenter om EU og klimapolitikk» ble ferdigstilt og distribuert i organisasjonen i august 2022. Det er 

også publisert på Nei til EUs nettsider.  

g. Arbeidsgruppe for digital sjølråderett 
Gruppa har bestått av Sofie Axelsen Osland (leder), Ole Kristian Setnes, Ragnar Audunsson og Philip 

Thingbø Mlonyeni. Foreløpig har ikke aktiviteten kommet i gang i gruppa, men det ble skrevet en 

kronikk i Klassekampen 25.8.2021 av leder Roy Pedersen og leder i Attac Hege Skarrud: «Demokratisk 

kontroll, nå!» 

 

Forslag til vedtak 
Landsmøtet tar styrets årsmelding for perioden 2020–2022 til orientering.  

 


