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Forslag nr. 91:  
 

Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
 
Kjedemakt 
 
Stopp dagligvarekjedenes maktmisbruk! 
Kjedemaktutredningen må følges opp med lov om god handelsskikk og eget ombud. 
Loven må utforme slik at det ikke er tillatt for kjedene å bruke «D-listing» som 
virkemiddel, få ubegrenset tilgang/innsyn til leverandørenes regnskap, samt 
underlegges konkurransetilsynets lover og regler med hensyn til monopol og andel av 
markedet.  
Det må etableres et ombud, som skal jobbe aktivt med bransjen opp mot 
konkurransetilsynet. 
All distribusjon fra produsenter inklusive grossister skal ses på som et eget 
marked/forretningsområde, dette skal tas med i utformingen av lovforslaget 
 
Kjedene må ta ansvar for ansatte i industrien som mister jobben når de tar over lager 
og distribusjon. Lov om virksomhetsoverdragelse er i den senere tid blitt kraftig 
svekket i forhold til arbeidstakere som er i en situasjon hvor arbeidsplassene gjennom 
flere år har blitt overtatt av kjedene.  
 
Dersom kjedene overtar hele eller deler av virksomheten i en bedrift må dette regnes 
som virksomhetsoverdragelse. Derfor må lønns- og tariffvilkår videreføres. 
 
Begrunnelse: 
Ansatte i næringsmiddelindustrien reagerer på de fire dagligvarekjedenes stadige 
press på leverandørene, med overtagelsen av Coca-Colas distribusjonsapparat fra 
mars 2013 som det siste eksemplet. 
Den økte konsentrasjonen av makt fører til betydelig dårligere leveringsbetingelser for 
industrien. I de tilfelle hvor enkelte av leverandørene har måttet gi fra seg 
distribusjonen, som for eksempel Freia og Nortura, svekkes inntjeningen ytterligere. 
Industrien får store kostnader ved omlegging av lager og distribusjon i tillegg til tapte 
inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av usikkerhet og tap 
av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg. 
Det politiske oppnevnte matkjedeutvalget har så langt ikke ført til noen endringer. 
Politikerne må snarlig følge opp utredningen og stoppe dette maktmisbruket. 
Kjedene må også ta ansvaret for de industriansatte som mister jobben ved overtagelse 
av distribusjon og lager. 
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Forslag nr. 92:  
 

NNN Avd. 40 Søndre Vestfold 
Næringsmiddelarbeiderforening foreslår: 
Matvarekjedenes makt må begrenses! 
 
Matvarekjedenes overtakelse av distribusjonen fører til at kjedene har full kontroll 
over vareflyten. Resultatet av dette er det stikk motsatte av Regjeringens målsetting, 
som sies å være skjerpet konkurranse. 
Den utviklingen vi ser nå indikerer fravær av konkurranse, og tilnærmet monopol. 
 
NNN avd. 40 mener: 
Kjedemaktutredningen må følges opp med lov om god handelsskikk, og et eget 
ombud. Loven må utformes slik at det ikke er tillatt for kjedene å bruke "D-Iisting" som 
virkemiddel, få ubegrenset tilgang/innsyn i leverandørenes regnskap, samt 
underlegges konkurransetilsynets lover og regler med hensyn til monopol og andel av 
markedet. 
 
All distribusjon fra produsenter inklusive grossister skal ses på som et eget 
marked/forretningsområde. Dette skal tas med i utformingen av lovforslaget. 
 
Dersom kjedene overtar hele eller deler av virksomheten i en bedrift, må dette anses 
som virksomhetsoverdragelse, og lønns- og avtalevilkår videreføres. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 62: 
Forslag nr. 91 og 92: 
Intensjonene i forslagene støttes.  
 
 

Forslag nr. 93:  
 

AVD. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Grunnavgiften 
 
Ja til miljø – forsvar grunnavgiften! 
 
Ja til miljø – forsvar grunnavgiften på engangsemballasje og hev avgiften på plast 
emballasje til nivå med glass/metall. Energigjenvinning av plastemballasje kan ikke 
godkjennes som retur når det finnes ordninger for ombruk og materialgjenvinning. 
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Begrunnelse: 
Dagligvarekjedenes krav om overgang til kun engangsemballasje på øl og brus er en 
trussel mot strukturen i bryggeribransjen. Miljøavgifter på all emballasje og fortsatt 
grunnavgift på engangsflasker og boks, trygger både arbeidsplasser og miljø. 
Egen distribusjon sikrer lokal produksjon og kortreist mat og drikke. Ved overtagelse 
av Coca-Colas distribusjon legges produksjonen om fra ombruksemballasje til 
engangsemballasje, som igjen fører til økt belastning for miljøet. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 63: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 94:  
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
NNN skal kjempe for å opprettholde et bærekraftig og robust landbruk og en 
landbruksbasert næringsmiddelindustri i heile landet. 
 
Begrunnelse: Viktig at NNN setter dette på dagsorden «sett» i lys av de store politiske 
svingninger vi ser i det politiske kartet. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 64: 
Intensjonene i forslaget støttes. 
 
 

Forslag nr. 95:  
 

NNN Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
Rett grensehandel 
 

For å styrke norsk landbruk, næringsmiddel og handel. 
NNN må jobbe kontinuerlig opp imot media for å sette fokus på de norske prisene og 
kvaliteten kontra den svenske eks. kjøtt, fisk og skaldyr o.l. 
 
 

Landsstyrets innstilling nr. 65: 
Intensjonene i forslaget støttes og oversendes forbundsstyret for oppfølging. 
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Forslag nr. 96:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår:  
Innenfor hvitfisknæringen er det et problem at det er for få helårige stabile 
arbeidsplasser. Det må i større grad tilrettelegges for en jevn tilførsel av råstoff 
gjennom året. Dette kan gjøres ved hjelp av f.eks. gode bifangstordninger koblet opp 
mot periodisering av kvoteåret. Kystflåten må motiveres til å satse mer på 
levendelagring av torsk. Dette kan gjøres ved å sette av større del av kvotene til dette 
og at staten garanterer for risikoen ved lagring (f.eks. rømming). Sterkt fokus på FoU 
med særlig henblikk på oppdrett av torsk. 
 

Forslag nr. 97:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
Fiskeindustrien må gis muligheter til å eie kystbåter. 
 

Forslag nr. 98:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
MTB i oppdrettsnæringa og sysselsetting. 
Dagens regime for regulering av oppdrettskonsesjoner bidrar til en svært skjev 
produksjon over året. Tilveksten på fisken følger temperaturen i sjøen, og dette fører til 
ujevn sysselsetting, ujevne leveranser til markedet og ujevne priser over året. 
Dette rammer både bedrifter og arbeidstakere. 
Et forvaltningsregime som åpner for at fiskemengden i mærene kan varieres over året 
vil kunne avhjelpe en del av disse problemene. 
Under en slik ordning vil det være nødvendig å ha større oppmerksomhet mot 
miljømessige forhold på de enkelte lokaliteter. Dette vil antakelig også være mer i 
samsvar med de krav som ofte kommer fra opinionen. 
 

Forslag nr. 99:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
Trålerflåten må stimuleres til å levere mer ferskt råstoff til landanleggene. En reell 
bearbeidingsplikt må innskjerpes for de konsesjonene som er gitt med slike bindinger. 
 

Forslag nr. 100:  
 

Avd. 193 Vågsøy og Omland forening for fisk (VOFF) 
foreslår: 
NNN må sette ned et utvalg for å vurdere fiskerilovgivningen. 
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Formål: 
Komme med forslag til endringer som sørger for at fiskerilovgivningen blir balansert i 
forhold til å gi både landsiden og flåtesiden rammebetingelser som sikrer en fornuftig 
inntjening. Og sikrer at norske fiskeresurser gir trygge arbeidsplasser både til 
industrien på land og flåtesiden. 
 
 

Landsstyrets innstilling nr. 66: 
Forslag nr. 96, 97, 98, 99 og 100 
 
Fiskeripolitisk uttalelse 
 
Fiskeressursene er en nasjonal ressurs og må derfor være under nasjonal styring og 
kontroll. En bærekraftig forvaltning og beskatning av ressursene må sikre at Norge får 
sine rettmessige kvoteandeler. Fiskerilovgivningen må gjøres bedre egnet som 
tilrettelegger for hele næringen  
 
NNN mener: 
 
Reguleringene må legge til rette for en jevn tilførsel av råstoff gjennom hele året. Dette 
kan skje ved bruk av periodisering, bifangstordning og endring av kvoteåret i 
hvitfisksektoren. Hensikten er å sikre ferskt råstoff gjennom hele året til industrien for 
økt bearbeiding i Norge og ikke eksportere ubearbeidet fisk. 
 
Trålerflåten må stimuleres til å levere mer ferskt råstoff til landanleggene. En reell 
bearbeidingsplikt må innskjerpes for de konsesjonene som er gitt med slike bindinger. 
Det må gis dispensasjon for at industrien også kan eie kystfartøy. Reguleringene må 
også bidra til at fartøy som leverer ferskt råstoff til industrien og til levende lagring må 
gis tilleggskvoter. 
 
Høsting av fisk skal bidra til verdiskaping i fastlands Norge. Fiskeindustrien må ta i 
bruk ny teknologi og gis stabile rammebetingelser.  Det må vurderes innført 
ressursrente på fisk som landes og blir eksportert ubearbeidet. 
 
Det må legges til rette for en videreutvikling av havbruksnæringen og med økt grad av 
videreforedling. Nye konsesjoner må tildeles selskaper som videreforedler fisken i 
Norge.  
 
NNN vil arbeide mot sosial dumping i fiskeindustrien. Utenlandske arbeidstakere må 
sikres fast ansettelse, og lønns- og arbeidsforhold som norske arbeidstakere 
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Forslag nr. 101:  
 

Avd. 193 Vågsøy og Omland forening for fisk (VOFF) 
foreslår: 
NNN må arbeide aktivt for å bidra til løsning på makrellkonflikten Norge og EU har 
med Færøyene og Island. 
Vi må akseptere kvoteløsninger til begge disse landene som kan fjerne det store 
ureglementerte fiske som skjer i dag. Men ingen adgang til NØS for Island. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 67: 
NNN vil arbeide for å løse konflikten.  
 
 

Forslag nr. 102:  
 

Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Gjenreis en sosial boligpolitikk 
 
NNN må arbeide for en boligpolitikk som gjør det mulig å finansiere bolig for vanlige 
arbeidere, også i storbyene. 
 
1. Større deler av boligmarkedet må reguleres av det offentlige og ikke av  
 markedskreftene 
 
2. Det må etableres nok leieboliger til at de blir et reelt alternativ 
 
3. Store deler av leieboligene må være eid av boligsamvirke og det offentlige, og  

unntas fra markedsregulering av pris 
 

4. Etabler stiftelser med et boligtilbud til vanlige folk. Prisene må oppreguleres  
maksimalt med konsumprisindeks slik at de blir et varig tilbud utenfor markedet 
 

5. I storbyene må boligtettheten øke ikke bare i allerede tett befolkede områder,  
men det må bygges slik at vanlige arbeidsfolk kan bo i hele byen, også 
«vestkanten». 
 
 

Landsstyrets innstilling nr. 68: 
Forslagets intensjon tiltres. 
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Forslag nr. 103:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
KURS FOR MEDDOMMERE. 
 
Det må gjennomføres kurs for meddommere fra arbeidstakersiden i arbeidsretten. 
 
Begrunnelse: 
Vi har pr. i dag flere av våre medlemmer som opptrer som meddommere i 
arbeidsretten. Disse bør få skikkelig utdannelse via LO slik at de er skikket til ta de 
riktige avgjørelser når det kreves. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 69: 
Forslaget oversendes LO for vurdering.  
 
 

Forslag nr. 104:  
 

Avd. 113 Inderøy foreslår: 
Øke skattefradraget på kontingenten. 
Det finnes ikke rettferdighet i at de uorganiserte, som et resultat av vårt arbeide, kan 
heve samme lønn uten å bidra. 
 
 

Forslag nr. 105:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
TILBAKEBETALING AV KONTINGENTEN. 
 
Vi mener at organiserte medlemmer bør få trekke hele beløpet av på skatten. 
 
Begrunnelse: 
Vi mener dette er et incitament for å få uorganiserte til å organisere seg. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 70: 
Forslag nr. 104 og 105: 
Forslagene tiltres.  
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Forslag nr. 106:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
OPPRETTHOLD DE STATLIGE TILSKUDDENE TIL HURTIGRUTA. 
 
Begrunnelse: 
Hurtigruta har gjennom mange år vært Nord Norges riksvei nr 1 og bidratt til 
distriktsbosetningen i landsdelen, og arbeidsplasser i primærnæringen. 
I dag er Hurtigruten en viktig del av turistnæringen i Nord Norge som skaper mange 
arbeidsplasser i områder, som sårt trenger arbeidsplasser. 
En redusering av statlige overføringer til hurtigruten, vil bety rasering av mange 
lokalsamfunn i Nord. Hurtigrutas betydning for Nord Norge er like viktig som en 
velfungerende og sikker motorvei, i sentrale deler av Norge. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 71: 
Forslagets intensjon om fortsatt statlig medvirkning til drift av hurtigruten tiltres. 
 
 

Forslag nr. 107:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
FORLENGELSE AV NORD-NORGE BANEN FRA FAUSKE TIL KIRKENES 
 
Regjeringen har utpekt nordområdene til "Norges viktigste satsingsområde i årene 
som kommer". For at dette skal bli mer enn fine ord, må Regjeringen starte 
planleggingen av miljø- og klimavennlig transportkorridor, mellom Nord-Norge og Sør-
Norge. 
 
Nord-Norge har i dag et raskt voksende næringsliv med behov for gode og sikre 
transportkorridorer, en økt og fremtidsrettet satsning i fiskerinæringen krever raske 
transport fram til markedene i EU og Sør-Norge. Ukentlig går det 10 godstog fra 
Alnabru til Narvik via Sverige som egentlig kunne gått på norske skinner. 
Med sterk fokus på miljø er tiden inne for å sette videreføring av Nord-Norge banen på 
dagsorden igjen. 
I media ser vi nordnorske bedrifter satser milliarder på å bygge opp bedrifter, med flere 
hundre arbeidsplasser. En Nord-Norge bane vil gi gode muligheter for utvikling, og 
større konkurranseevne for nordnorske bedrifter.  
 
Kysten er tradisjonelt kalt riksveg nr 1. Jernbanen er naturlig riksveg nr 2, men det 
forutsettes at den bygges ut slik at den kan fungere som ryggraden i godstransport 
mellom sør og Nord-Norge, derfor vil sidearmer til Harstad og Tromsø være  av 
avgjørende betydning for effekten av en slik bane 
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Et Stortingsvedtak nå, ville kunne gi kraftige signaler og stimulere næringslivet til 
satsing i nord, i en landsdel med mange ressurser i form av fisk, kraft, olje, landbruk og 
et kulturlandskap som inviterer til turisme vil dette være god samfunnsøkonomi. 
 
Selv om det vil ta tid før denne jernbanestrekningen kan ferdigstilles, må planleggings- 
og prosjekteringsarbeide starte snarest. NNN`s landsmøte ønsker derfor at Nord-
Norge banen tas inn i Nasjonal Transportplan  for 2019 – 2029, med midler til 
planlegging og prosjektering av jernbane på strekningen Fauske – Kirkenes, med 
sidearmer til Harstad og Tromsø. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 72: 
NNN støtter intensjonen i forslaget om en forlengelse av Nord Norge banen. 
 
 

Forslag nr. 108:  
 

AVD 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Mere gods over på jernbane 
 
NNN vil arbeide for å få mere gods over på jernbane i forhold til vogntog og trailere. 
Det trengs en større utbygging av jernbane nettverket for å legge til rette for utstrakt 
bruk av jernbane til godsfrakt. 
 
Begrunnelse: 
Få minsket tettheten av trafikk på veien. Spesielt i bykjerner og gjennomfartsårer. 
Miljøet blir spart i form av mindre utslipp og forurensning. Det vil også gjøre 
transporten mer effektiv, særlig på lengre strekninger. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 73: 
Forslaget tiltres.  
 

Forslag nr. 109:  
 

Avd. 193 Vågsøy og Omland forening for fisk (VOFF) 
foreslår: 
NNN må arbeide for gjennomføring av Stadt tunnelen. Bidra til at LO fortsetter å gi 
støtte til dette tiltaket. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 74: 
Forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 110:  
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
Offentlige tjenester. 
Der hvor offentlige tjenester er privatisert vil NNN arbeide for at de igjen blir offentlige. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 75: 
Intensjonene i forslaget støttes. 
 
 

Forslag nr. 111:  
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
Rammevilkår. 
NNN skal arbeide for å sikre best mulig rammevilkår for å sikre industrien, uavhengig 
av EU og WTO. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 76: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 112:  
 

Avd. 22 Telemark foreslår: 
Faglige rettigheter. 
NNN skal arbeide for at Norge bruker reservasjonsretten i EØS avtalen når vedtak i 
EU truer faglige rettigheter. 
 

Landsstyrets innstilling nr. 77: 
Forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 113:  
 

Avd. 7 Oslo og Akershus NNN foreslår: 
Omfordeling i Europa 
 
NNN vil snu omfordelingen i Europa. 
 
NNN vil arbeide for at den økonomiske krisa i Europa skal betales av kapitaleierne og 
ikke av de europeiske arbeiderne. Innsparingspakkene må erstattes av større 
skattlegging av kapitaleierne og innføring av skatt på alle finanstransaksjoner (Tobin 
skatt). NNN vil arbeide for dette i de internasjonale organisasjonene vi er medlemmer 
av. 
 
Begrunnelse: 
I Sør-Europa og enkelte andre europeiske land er det lånt ut for mye penger, ofte 
finansiert av finanskapitalen og bankene f.eks. i Tyskland. Når utlånerne ikke får inn 
pengene sine bruker landene milliarder på å redde bankene og finanskapitalen mens 
de vanlige innbyggerne får kuttet velferd og lønn.  Arbeidsløsheten stiger – for enkelte 
land til over 50% for ungdommen. Dette forverrer krisen ytterligere og gjør situasjonen 
enda mer håpløs for arbeidsfolk. Dersom ikke dette stoppes blir det en nedadgående 
spiral som vil gjøre ubotelig skade på flere generasjoner, og krisen vil kunne spre seg 
til enda flere land. Kapitaleierne må betale og disse midlene må brukes i en 
motkonjunkturpolitikk der landene må sette i gang og investere i en rekke aktiviteter for 
å bekjempe arbeidsløsheten og den økende fattigdommen. 
 
 

Landsstyrets innstilling nr. 78: 
Innsparingspakkene i Europa rammer arbeidstakerne hardt og er en trussel mot 
vanlige folks livsvilkår. De som har ansvar for den økonomiske krisa må også ta 
konsekvensene. Forbundet vil arbeide for regulerte og kontrollerbare økonomiske 
systemer både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget tiltres.  
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Forslag nr. 114 
 

Landsstyrets innstilling nr. 79: 
 

Uttalelse om Norges forhold til EU 
 
NNN har ved flere Landsmøter behandlet Norges forhold til EU. Det er gjennom flere 
landsmøtevedtak bekreftet et nei til et norsk medlemskap og et ja til EØS-avtalen. 
NNN vil med denne uttalelsen igjen bekrefte at vi sier et klart nei til medlemskap.  
 
Norge har i dag avklart sitt forhold til EU igjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er en 
grunnleggende viktig avtale for norske arbeidstakere og norsk verdiskapning. Den 
sikrer forutsigbarhet for norsk næringsliv og bidrar til å trygge norsk velferd og 
konkurranseutsatte arbeidsplasser. I sær for NNNs medlemmer er det viktig at vi har 
en avtale med EU hvor landbruk og fisk er unntatt fra avtalen. Det er nødvendig for å 
sikre våre defensive interesser på landbruk og våre offensive interesser på fisk. 
Avtalen er viktig for å kunne føre en selvstendig landbrukspolitikk hvor vi kan 
opprettholde en norsk råvareproduksjon fra landbruket over hele landet og derved 
sikre grunnlaget for en stor matindustri. 
 
NNN ser med bekymring på krisen og utviklingen i EU. Forslag som angriper faglige 
rettigheter er fremmet i EU og vi registrer at det gjennom ulike dommer er 
arbeidstagerne som taper i viktige saker. NNN kan ikke godta at nye direktiver og 
regler svekker grunnleggende rettigheter til norske arbeidstakere, som for eksempel 
streikeretten, kollektiv forhandlingsrett og nasjonal lønnsdannelse. I kampen mot sosial 
dumping kan vi ikke godta at EU-regler kommer i veien for et anstendig arbeidsliv i 
Norge. 
 
EØS-avtalen gir Norge et handlingsrom overfor EU som må utnyttes. Gjennom tidlig 
påvirkning, arbeid overfor andre land og gjennom europeisk fagbevegelse må det 
arbeides mot alle forslag som kan svekke våre faglige rettigheter. 
Norske myndigheter må, i alle saker som svekker faglige rettigheter og norske 
arbeidstagere, bruke reservasjonsretten mot innføring av slike direktiver og 
retningslinjer. 
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Forslag nr. 115 
 
Landsstyrets innstilling nr. 80: 
 
Uttalelse om dagligvarekjedenes maktbruk 
 
NNN s Landsmøte er fornøyd med at regjeringen har fulgt opp anbefalingene fra 
Matkjedeutvalget ved å nedsette et lovutvalg som skal vurdere å fremme forslag til en 
ny ”Lov om god Handelsskikk”. Landsmøtet er imidlertid urolig over hvor lang tid denne 
oppfølgingen har tatt. 
Det er viktig i forbindelse med denne loven at et eget ombud blir satt til å overvåke 
utviklingen og at ombudet får reelle muligheter for sanksjoner. 
 
Våre medlemmer opplever ofte hvordan dagligvarekjedene utnytter den unike 
maktposisjonen de har opparbeidet seg i det norske markedet. Her har kun 4 
innkjøpspunkter kontroll på dagligvaremarkedet i Norge. 
 
Landsmøtet er særlig bekymret over hvordan dagligvarekjedene utøver et konstant 
press mot industrien for å overta all distribusjon og få dette inn i sine lukkede 
systemer. 
Landsmøtet mener dette utgjør både en etableringshindring for nye butikkjeder og en 
dyrere løsning som til slutt forbrukerne må betale ved at produktene blir dyrere og 
utvalget dårligere. 
 
Derfor mener Landsmøtet at distribusjon må bli et eget marked/forretningsområde som 
ikke kan eies/drives av dagligvarekjedene uten reell konkurranse. 
 
Vi mener at dagligvarekjedene må ta ansvaret for de ansatte i de tilfellene de overtar 
distribusjon og lagerfunksjoner. Dette må regnes som virksomhetsoverdragelse. Derfor 
ber Landsmøtet om at NNN arbeider for å endre lovverket slik at dette blir likestilt som 
en ordinær virksomhetsoverdragelse. 
 
 
  



LANDSMØTE 2013 – FORSLAG    
 
Kapittel 6 – DIVERSE 

 Dato: 11.01.13  14 

 
Forslag nr. 116: 
 
Landsstyrets innstilling nr. 81: 
 
Uttalelse om mat- og drikkevareindustrien 
 
NNN vil arbeide for å fremme en helhetlig matpolitikk, med landbruk over hele landet 
som sikrer arbeidsplasser i industrien og primærproduksjonen. Og som også ivaretar 
distriktspolitiske og andre politiske mål. 
Sysselsettingen i mat- og drikkevareindustrien utgjør 20% av den totale 
industrisysselsettingen i Norge og er en viktig bidragsyter til velferd og verdiskaping. 
 
Store deler av matindustrien er direkte knyttet til en norsk råvareproduksjon og er 
avhengig av et stort volum for å være konkurransedyktig. Derfor må industrien ha et 
tilstrekkelig sterkt importvern da råvareprisen ofte er to til tre ganger så høye som i 
våre naboland. Norske myndigheter må til en hver tid bruke det handlingsrommet som 
ligger i WTO-avtalen og EØS-avtalen for å gi oss den beskyttelsen som er nødvendig. 
 
Utviklingen i grensehandelen med tap av norske arbeidsplasser og avgifter til det 
norske samfunn, tilsier at noe må gjøres. NNN er ikke mot avgifter, men mener at alle 
avgifter må ha enten en helse eller miljømessig begrunnelse og må uansett ikke 
undergrave konkurransemulighetene til norsk mat- og drikkevareindustri. NNN ønsker 
at statens inntekter i større grad sikres gjennom det generelle skattenivå og at 
avgiftene i større grad blir harmonisert med våre naboland. 
NNN vil arbeide for at eierskapet i mat- og drikkevareindustrien i størst mulig grad 
forblir norsk. Det er utallige eksempler på at utenlandsk kapital som kommer til Norge 
er kortsiktig og legger ned norske industriarbeidsplasser etter å ha sikret seg 
varemerkene. 
   
For at norsk mat- og drikkevareindustri skal greie seg i den økende internasjonale 
konkurransen, er det avgjørende at det satses mer på forskning og utvikling, NNN vil 
arbeide for dette både politisk og overfor industrien. 
  
Industrien og handelen har i dag ikke god nok merking av sine produkter. 
NNN krever at all mat må merkes godt, slik at forbrukeren forstår hva maten 
inneholder og at all mat skal merkes med produksjonssted. 
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Forslag nr. 117 
 
Landsstyrets innstilling nr. 82: 
 
Forbundets organisasjon skal være et virkemiddel for å gi et best mulig tilbud til våre 
medlemmer både gjennom lokal aktivitet og forbundskontorets virksomhet. 
Landsmøtet vedtok i 2009 å sette i gang en stor prosess for sammenslåing til større 
avdelinger. Denne prosessen er nå snart gjennomført og mange avdelinger har fått en 
betydelig medlemsmasse og en styrket økonomi. Det er allikevel viktig at denne 
prosessen fortsetter og at man i områder der det er naturlig å slå seg sammen gjør 
det. 
 
En forutsetning for NNN og dens fremtid er vår evne til å rekruttere nye medlemmer og 
yte en god service overfor våre medlemmer. Derfor er det av avgjørende betydning at 
vi får øket aktivitet i de nye avdelingene. Landsmøtet vil understreke at i henhold til 
vedtektene så er det lokal avdelingene som skal ha ansvaret for den lokale aktiviteten 
og har derfor fått mulighet til en lokal styring av økonomi og aktiviteter.  
 
Landsmøtet ber alle lokale avdelinger om å prioritere og bruke de mulighetene de nå 
har fått gjennom både størrelse og forbedret økonomi til å styrke arbeidet for 
rekruttering og oppsøkende virksomhet/medlemspleie. Et viktig skritt i den retningen er 
at avdelingene etablerer frikjøpsordninger for å øke den lokale aktivitet igjennom 
medlemspleie og oppsøkende arbeid. 
 
 Forbundsstyret bes om å følge opp dette i landsmøteperioden og iverksette tiltak for å 
styrke dette arbeidet. 
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Forslag nr. 118 
 
Landsstyrets innstilling nr. 83: 
 

Internasjonalt arbeid 
 
NNN vil fortsette sitt internasjonale engasjement som i dag. NNN er medlem i Nordisk 
Union, EFFAT og IUL og vil gjennom disse organisasjonene arbeide for å styrke den 
internasjonale solidariteten. Internasjonal fagbevegelse er under press fra mange hold 
også i Europa. NNN vil stå sammen med disse organisasjonene i dette fellesskapet 
som en motvekt mot den internasjonale kapitalen.  
 
Vi vil arbeide for at rike lands forsøk på utnyttelse av fattige land blir motarbeidet og vil 
blant annet følge med i utviklingen i WTO-forhandlinger og Norges forhandlinger om 
handelsavtaler med andre land. 
 
Faglige rettigheter, retten til å organisere seg og forhandle kollektivavtaler er helt 
grunnleggende for utviklingen av demokratier i verden. Dette vil være grunnlaget for 
arbeidet som forbundet gjør i andre land. 
Derfor vil vi i tillegg til arbeidet gjennom våre internasjonale organisasjoner ha et 
samarbeid mot noen utvalgte andre land hvor disse områdene vil være hovedprioritert. 
NNN har i perioden hatt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Serbia, Slovakia, 
Cuba og Russland. I tillegg er det opprettet kontakt med kinesisk LO. Forbundsstyret 
vil til en hver tid vurdere hvilke land vi skal ha et slikt samarbeide med og kontinuerlig 
evaluere dette. 
 
NNN vil i kommende fireårs periode også fortsette sitt samarbeid med Norsk 
Folkehjelp om landprogram i El Salvador og Cuba og bevilger kr. 350.000 pr. år til 
dette i landsmøteperioden. 
 
 
  



LANDSMØTE 2013 – FORSLAG    
 
Kapittel 6 – DIVERSE 

 Dato: 11.01.13  17 

 

Forslag nr. 119 
 
Landsstyrets innstilling nr. 84: 
 

Tariffpolitisk uttalelse 
 
Tariffpolitikk er et viktig verktøy i arbeidet for et mer rettferdig samfunn med mindre 
forskjeller og arbeid til alle. For å nå disse målene er det viktig å forsvare og utvikle de 
sentrale tariffoppgjørenes betydning  og styrke de kollektive landsomfattende 
tariffavtalene.  
 
Oppgjørsform i hovedoppgjørene vil være avhengig av hvilke overordnede mål som til 
enhver tid foreligger. Forbundet vil likevel først og fremst gå inn for forbundsvise 
forhandlinger også i fremtidige oppgjør.  
 
I 2010 ble det innført en ny garantiordning i alle våre overenskomster. Den sikrer våre 
medlemmer en individuell garanti for en minstelønn på 85 % av 
næringsmiddelindustriens lønnsgjennomsnitt. Garantiordningen har bidratt til en 
betydelig økning i minstelønnssatsene i overenskomstene, og er et viktig redskap i 
kampen for å heve de lavest lønte og kampen for likelønn mellom kvinner og menn.   
 
I flere bedrifter får minstelønnshevingen stor effekt.  En grunn til dette er at lokale 
lønnsforhandlinger ikke fungerer godt nok. Resultatet av lokale forhandlinger avhenger 
blant annet av klubbenes styrke og organisasjonsgrad. Derfor må vi fortsatt jobbe for å 
styrke vårt lokale tillitsvalgtapparat. Gjennom skolering og veiledning skal klubbene 
settes i stand til å ta ut bedre tillegg lokalt og bygge lønnssystemer som sikrer alle 
grupper en rimelig andel av tilleggene. Forbundets målsetning er at ingen bransjer i 
NNN skal ligge under 90 % av industriens lønnsgjennomsnitt.  
 
Sosial dumping foregår også i mat- og drikkevareindustrien. Spesielt innenfor 
fiskeindustrien er dette en utfordring. Allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten 
er derfor et nødvendig tiltak for å bekjempe sosial dumping i denne bransjen spesielt.                             
Det foreligger sosial dumping både når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd 
på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav om 
bostandard, og når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave 
sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener. Nye regler i lov – og 
avtaleverk om likebehandling av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak trådte i 
kraft fra nyttår. Dette er et viktig bidrag for å motvirke sosial dumping. Ulike former for 
selskapsorganisering må imidlertid ikke gjøre det mulig å omgå lov- og avtaleverk. 
Sosial dumping må derfor bekjempes med flere tiltak. Lov om allmenngjøring av 
tariffavtaler må endres slik at det blir både enklere og raskere og få på plass vedtak 
om allmenngjøring.  Kollektiv søksmålsrett ved brudd på reglene om midlertidig 
ansettelse og ulovlig innleie må inn i lovverket.  Arbeidstilsynet må få utvidet både 
myndighet og ressurser slik at de effektivt kan føre tilsyn og gi pålegg når det 
avdekkes lovbrudd. Hovedregelen må være at norske lønns- og arbeidsvilkår skal 
legges til grunn for alt arbeid som utføres i Norge.  
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Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle og hvor 
ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas. IA -avtalen gir ansvar til de lokale parter for  
å forebygge og følge opp sykefravær, inkludere arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne og jobbe for at folk kan stå lenger i jobb. Dette krever en arbeidsplass 
som tilrettelegger for ulike behov og ulik livssituasjon.  
Arbeidsmiljøloven må forsvares og forbedres. Arbeidstidsordninger må innrettes slik at 
de ikke utsetter arbeidstakerne for økt helserisiko, men fremmer god helse.  
 
Kompetanseutvikling og rekruttering er viktige satsingsområder. Et bedre og mer 
systematisk arbeid i bedriftene må etableres både når det gjelder intern opplæring og 
etter- og videreutdanning. Dette er viktig både for bedriftens utvikling og fremtid og den 
enkelte ansatte.  Inntak og tilrettelegging for lærlinger og økt søkning til matfagene er 
også et viktig satsingsområde. For å styrke partssamarbeidet og utviklingen i 
bedriftene, bør det satses på mer kompetanseutvikling også innenfor dette området.  
 
Høy organisasjonsgrad er forbundets viktigste redskap for å opprettholde vår styrke 
både lokalt og sentralt. Vi må fokusere på fellesskapstanken og vise i praktisk politikk 
hva fagbevegelsen betyr for medlemmenes økonomiske og politiske interesser. Vi må 
jobbe videre for å styrke og synliggjøre medlemsfordelene. Tilbudet om uføreforsikring 
til medlemmene er et eksempel på dette.  Kampen mot gratispassasjerene må 
fortsette. I samarbeid med LO og øvrige forbund vil vi jobbe for å få innført tariffavgift 
for de som velger å være uorganisert i tariffbundne bedrifter. Andre ordninger som 
medfører at de som velger å være uorganiserte ikke automatisk får de samme 
lønnstilleggene og andre goder, må også ses på. Vi må vise at det lønner seg å være 
organisert.   
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Forslag nr. 120 
 
Landsstyrets innstilling nr. 85: 
 

Politiske partier: 
 
Det Norske Arbeiderpartiet   kr. 650.000.-  (550.000) 
Sosialistisk Venstreparti   kr. 150.000.-  (120.000) 
Senterpartiet     kr. 100.000.-  (  0  ) 
 
 
Humanitære organisasjoner: 
 
Norsk Folkehjelp  
( prosjekt i El Salvador og Cuba)  kr. 350.000.-  (300.000) hvert år i fire år. 
 
Amnesty Internasjonal   kr. 150.000,-  (100.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 


