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dagsreferatene
For hver landsmøtedag skrives det referat av alt som skjer på landsmøtet. Referatene vil inneholde
alle taler og innlegg fra talerstolen, fremsatte forslag, innstillinger og alle vedtak. Hovedinnledninger
vil som regel gjengis i sin helhet når det foreligger manus. Øvrige innlegg fra landsmøtedelegatene
vil bli referert på en slik måte at hovedinnholdet og konklusjonene gjengis i en konsentrert form.
Dagsreferatene vil bli lagt ut på nettbrettene hver kveld så fort de foreligger fra referentenes side.
Referatene skal ikke behandles på landsmøtet og skal ikke kommenteres fra talerstolen. Men
det er viktig at delegatene selv kontrollerer hvordan innleggene deres er gjengitt. Hvis noen har
vesentlige bemerkninger eller korrigeringer til de foreløpige dagsreferatene, kan de skriftlig gi
uttrykk for dette gjennom epost til hovedansvarlig, Geir Øvrevik, på epostadresse: gso@getmail.
no. Oppgi «rettelser» som tema.
Alle relevante innvendinger eller rettelser vil bli tatt hensyn til ved den endelige redigeringen av
dagsreferatene og protokollen. Rettelser angående dagsreferatet fra siste landsmøtedag, torsdag
11. april, kan sendes også etter landsmøtet – med frist frem til 30. april.
Godt landsmøte!

Geir Øvrevik

Olav Kobbeltveit

Landsmøtets åpning søndag 7. april
dagsordens pkt. 1. Åpning av landsmøte
NNN-Landsmøtet startet søndag 7. april presis kl. 14.00
med kulturprogram.
Det kulturelle åpningsprogrammet var i stor grad preget
av sang og spenstig dans. Først ute var Jannike Kruse,
som fremførte en morsom monolog om det hun mente
kunne være matkjedenes forsøk på å lansere nye matretter – med hestekjøtt som heftig ingrediens. Men som
hun påpasselig poengterte, det ser ikke ut til at det matkjøpende publikum applauderer.
Stand up-komiker Nils Ingar Aadne tok en rask gjennomgåelse på forskjellen mellom lønnsforhandlinger
i det brutale nord og på det blide Sørlandet, med innlagte
spark til våre nye landsmenn fra Sverige. Mest applaus
fikk imidlertid dansekompaniet fra Oslo Streetdance
Studio, under kyndig ledelse av Kimhye Iversen. Resten
av den spenstige gruppen besto av Ragnhild Hagen,
Julie Lund, Kine Andersen, Erik Lundstad og Steffen
Kristoffersen.

I siste sangnummeret hadde Jannike Kruse fått assistanse av de tre NNN-sangerne Magnus Hestegrei, Oddgeir
Finstad og Asle Tronstad. Teksten, som tok til orde for
å vise sitt sanne jeg, var skrevet av Hans Petter Thøgersen og melodien komponert av Svein Gundersen.
Akkompagnementet ble profesjonelt håndtert av Svein
Dag Hauge, gitar, Børre Flyen, trommer, Geir Langslet,
tangenter og Dag Anders Sandell på bass. Andre bakspillere var Jacob Hultgren, videoprodusent, Tormod
Fuglestad, rekvisitør, Kjetil Aavik, lys, Olav Johansen, lyd
og Frode Myksvoll, lyd.
Presentasjonen av forbundets verdier – på skjerm – tok
Janne Halvorsen og Mikael Johansen seg av. Synlig,
trygg og sterk var stikkord som preget samtalen, og som
skal gjøre Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund til en enda mer slagkraftig organisasjon.
Regien på åpningsprogrammet hadde Terje Havrøy fra
AOF. En åpenbart godt fornøyd forbundsleder Jan-Egil
Pedersen avrundet med røde roser til hele ensemblet.
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Dagsreferat tirsdag 9. april
Terje Havrøy dro i gang allsangen med Din tanke er fri, avsunget stående.
Møteleder åpnet forhandlingene og ga praktiske opplysninger om sykefravær etc.
To bursdagsbarn ble hentet til podiet, 167 Gøran Nyberg og 122 Tor Stokness. Begge fikk
blomster fra lederen.
Deretter ble ordet gitt til Anne Lise Hildebrandt, som leste opp protokollen fra gårsdagens
forhandlinger.
Protokollen ble godkjent uten merknader.
Dirigenten ga så ordet til forbundslederen som introduserte neste gjestetaler. Det var Hans

Olof Nilsson som representerte IUL og Nordisk Union - samarbeidspartnerne innenfor
næringsmiddelindustrien i Norden.

Nilssons hilsningstale
Han takket for invitasjonen og sa at han dessverre hadde et handikap. Han var svensk og
dessuten fra det sørlige Sverige, men lovet å snakke langsomt og tydelig.
Vi skal senere i dag lyttet til statsminister Jens Stoltenberg, og jeg vil også be om at dere ser
hva som skjeer i Sverige før dere stemmer til høsten. Vi har siden 2006 hatt en Moderatregjering i Sverige, den kaller seg også Allianseregjeringen. De har også lyktes med å bli
gjenvalgt med en retorikk uten de gamle formuleringer om skattelette for de rike, og uten
angrep arbeidernes rettigheter. De har til og med kalt seg for det nye arbeiderpartiet.
Men om ikke den gamle retorikken er med, så er politikken den samme. De gir skattelette til
de rikeste og vi har 8 % arbeidsledighet i Sverige nå. Avkastningen fra A-kassen
(forsikringsfondet) er bare på 10 prosent, og det betyr at bare 10 % av de ledige får ut 80
% av sin lønn ved ledighet, som de har krav på. Dette har medført at vi har måttet tegne en
ekstra forsikring for våre medlemmer, og den er ikke billig. Den koster forbundet 15 millioner
kroner årlig.
Jeg ser at de borgerlige kjører samme retorikken som i Sverige. Vi har mistet vår verdighet
når det gjelder sosiale ytelser i Sverige. Det har dere ikke i Norge ennå. Tenk over dette før
dere stemmer i Norge.
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Det er mye som forener oss i de nordiske forbund. Mange av problemstillingene er like. Da jeg
begynte som slakter i 1972, sa min mor at jeg var sikret arbeid resten av livet siden jeg
jobbet i næringsmiddelindustrien. Den gangen var det 60.000 ansatte i næringen og 10 %
var eid av multinasjonale selskaper. I dag er 30.000 ansatte og 80 % er eid av multinasjonale
selskaper. Det har vært utviklingen de siste 40 årene.
Den globaliserte økonomien har mange fordeler, men den har også sine ulemper. Nå
importerer de nordiske landene arbeidskraft, som ikke får fast ansettelse. Ett eksempel er
skogsarbeidere fra Kamerun, som skulle komme til Sverige for å jobbe i skogen. De ble lovet
fast ansettelse og skikkelige lønnsvilkår. Men når de kommer, så får de det ikke. Og svenske
myndigheter sier at dette er helt normalt, Men dette vil vi aldri akseptere,
Vi opplever nye foretak som er meget fagforeningsfiendtlige. De sparker fagforeningsledere.
Vi står fremfor kamper som trolig blir de tøffeste noen gang. Men vi har maktet å komme i
dialog med Coca Cola og Unilever, og det viser at det går an å lykkes om vi bare står på. Jo
flere som protesterer, jo bedre. Til slutt kommer vi til forhandlingsbordet. For menneskelige
og faglige rettigheter skal respekteres.
Lykke til med kongressen.

Ordet ble så gitt til nylig ankomne statsminister Jens Stoltenberg som ble møtt av en sal med
rødfargede delegater med røde t-skjorter med påskriften: “Fire nye år”

Statsminister Jens Stoltenberg:
DEN POLITISKE SITUASJON
Statsminister og leder av Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, hadde to budskap til landsmøtet
i NNN. For det første ville han takke for det gode samarbeidet som har vært mellom
regjeringen og forbundet. For det andre ville han si at regjeringen vil vinne valget og sitte i
fire nye år.
NNN er et stort og viktig forbund. Og så vil jeg nevne at dere har hatt en fast representant
på Statsministerens kontor (SMK), Han heter Svein Fjellheim. Han er en aktiv mann på vegne
av NNN. Vi kan si det slik at han er betalt av meg, men han jobber for dere. Nå har han riktig
nok trukket seg tilbake til familie og barnebarn i Stavanger, men det har vært viktig å ha en
mann på SMK med så lang fartstid i NNN. Svein Fjellheim er på mange måter et uttrykk for
det faglig-politiske samarbeidet som vi er så fornøyd med. Det er omstridt, men husk at
alternativet er mye dårligere.
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Så er vi ikke enige i alt. Men vi samler oss om det faglig-politiske samarbeidet fordi vi mener
at det fører oss lettere til målet. Og i så måte er dere viktige lytteposter ute i arbeidslivet.
Hvorfor tror der høyresiden alltid angriper dette faglig-politiske samarbeid det? Jo, fordi de
vet at dette er et viktig strategisk samarbeid. I Europa er alt annerledes. Der faller
organisasjonsprosenten, og fagforeningen trekker ut på gatene. De protesterer utenfor
parlamentene.
Her hos oss, i NNN og LO, har dere folk inne i regjeringskontorene, og Svein Fjellheim er et
godt eksempel på en mann som har vært aktiv både i fagbevegelsen og i partiet. Jeg vil takke
NNN for dette gode samarbeidet, og minne om at NNN får mer gjennomslag med oss i
regjering enn med en Høyre-regjering som motpart.
Dere har to bein å stå på. Det ene er tarifforhandlingene, og en del viktige saker kan løses
der.
Det andre er det politiske, og når det kommer til tollbeskyttelse, så kan ikke det løses i
tarifforhandlinger. Det må løses politisk.
Altså – budskap 1: Takk for samarbeidet. Budskap 2: Vi vil ha fire nye år!
Vi kan vinne valget. Det blir ikke lett, men det er mulig. Meningsmålingene nå er ikke slik som
de burde være. Men også tidligere, i 2004-2005 og 2008-2009 hadde vi lav oppslutning på
oppløpet. Men vi gjorde gode valg.
I 1992 og sommeren 1993 var Høyre større enn oss på meningsmålingene. I september fikk
vi 36,9 prosent av stemmene og ble dobbelt så store som Høyre. Det er vanskelig, men det
er mulig.
Vi blir beskyldt for å legge frem et kjedelig statsbudsjett. Men dersom det er spenning vi vil
ha, så er det rett at det er mer spennende statsbudsjett i Hellas og Spania. Det er det
kanskje i Sverige og Danmark også. Så hvis det er spenning man er ute etter, så burde man
følge med der.
Men det er ikke en actionfilm vi skal delta i. Vi skal ikke lage et spennende statsbudsjett for
spenningens skyld. Det er ikke graden av spenning som er avgjørende for oss.
Det avgjørende for oss er at vi klaget et budsjett som sikrer arbeid og kjøpekraft til alle, også
til NNNs medlemmer, selv om dere ikke alltid vil være ved det. Vi har en rekordlav ledighet i
Norge. Hvis dette betyr at vi laget et kjedelig budsjett, så la gå. Vi ønsker at alle skal få
trygge levevilkår slik at den enkelte kan søke spenning i livet, folk som tar sjanser og gjør noe
ekstra.
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Så sier andre at vi ikke har gjort det vi sa vi skulle gjøre. Dette gjør de folkene som skulle ha
mer enn nok erfaring med brutte valgløfter i perioden før 2005. De lovet full
barnehagedekning før 2005. Det var det vi som gjennomførte etter 2005. De lovet tidenes
satsing på vei og bane. De økte budsjettene med 6 %. Vi har lagt frem to nasjonale
transportplaner, en på 2 milliarder og en på 10 milliarder kroner. Vi har økte
samferdselsbudsjettene med 605.D er ti ganger mer enn 6 %. De borgerlige lovet vekst, men
de hadde svært lav vekst og høy arbeidsledighet.
Vi har skapt 300 000 nye arbeidsplasser i Norge, og 2 av 3 av disse er skapt i privat sektor.
Vi fikk 34000 nye arbeidsplasser i 2012 og vi har opplevd tidens vekst. Det var vår regjering
som sikret homofiles rettigheter ved at de fikk anledning til å gifte seg med hverandre.
Når det gjelder velferden, kan jeg nevne at det jobber 22 000 flere innen helse og omsorg
enn da vi overtok. Vi skal fortsette mobilisere for økt omsorg og bedre helsetjenester.
Så er det noen som sier: Hva er så prosjektet nå? Hva vil dere oppnå i fremtiden? Jeg kan
svare på dette på tre måter. For det første kan jeg si at vi strekker oss for å ivareta våre
felles sosialdemokratiske verdier, så som rettferdighet, fellesskap, at alle er med. Vi styrer
etter stjernene selv om vi kanskje aldri når helt opp.
Jeg kan også si at de viktigste sakene våre fremover er arbeid til alle, omsorg, god helse og
godt skolevesen.
For det tredje kan jeg si at vi skal gjøre et av verdens beste land enda bedre. Vi blir jo stadig
kåret til et av verdens beste land å bo i, både av FN og uavhengige institutter. Det er jo ikke
noe lite prosjekt: å gjør verdens beste land enda bedre!
Når Marit Bjørgen kommer i mål og har vunnet VM-gull, blir hun spurt om sitt neste mål. Da
svarer Bjørgen: Det er å ta en nytt VM-gull. Da svarer ikke vi: Har du ikke noe større mål enn
det? Vi godtar svaret fra Bjørge.
Det er klart at de finnes svakheter her og der i det norske samfunnet. Men vi skal ikke bare
forbedre samfunnet. Vi skal også forsvare skansene, de rettigheter som vi har sikret oss
tidligere. Bere se dere rundt i Europa. Vi trodde massearbeidsledigheten var noe som hørte 3åra til, men nå er den tilbake for fullt. Det er registrert 26 millioner arbeidsledige i Europa.
Det er kanskje ikke lenger noen akutt fare for bankkollaps, men det betyr ikke at finanskrisen
er over. For oss er ikke finanskrisen over før ledigheten synker. Det gjør den ikke i dag. Den
stiger fortsatt. Vi ser at mange mister sion trygghet, sine boliger, sin tilværelse.
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Verst rammer krisen kanskje ungdommen som risikerer å bli stående utenfor arbeidsmarkedet
permanent. De vil bare forsvinne. Når bedriftene skal ansette folk igjen, kommer de til å
ansette nyutdannede, ikke de som har gått ledige lenge. De arbeidsledige faser ut.
Langtidsledigheten har en tendens til å bite seg fast. Trenden er vanskelig å snu. Det vet vi
fra tidligere. Så det å trygge norske arbeidsplasser i denne tiden, det er ikke noe lite prosjekt!
Dere i NNN er spesielt opptatt av rammevilkårene for næringsmiddelindustrien. Dere er også
opptatt av tollbeskyttelse, og dere ønsker en stabil valuta og kronekurs fordi mange også
handler med utlandet
En av grunnene til at det går så bra i Norge er selvsagt oljen, men det skyldes ikke bare oljen.
Oljen var der også før 2005. Den var der også på 90-tallet da de borgerlige styrte og vi fikk
høy arbeidsledighet. Det er altså ikke oljen alene som betyr noe, men hvordan man bruker
oljepengene gjennom den såkalte handlingsregelen. Nå sier Siw at hun ikke vil holde seg til
handlingsregelen, og da vet vi ikke hva slags politikk en borgerlig regjering kommer til å føre.
Og hvis de ikke er enig i selve grunnmuren i bruken av oljepenger, så er dette et vesentlig
minus og en stor risiko for det norske samfunnet.
Arbeids for alle er et mål fortsatt. I dag er det ikke alle som kommer seg inn i arbeidslivet. Vi
har gjennomført en reform som gjør det mulig å kombinere pensjon og arbeid. Dette har gutt
mange muligheten til måp stå lengre i jobben, og det er bra. Vi har fått graderte
sykemeldinger som innebærer at man ikke lenger behøver å være 100 % syk eller 100 %
frisk, men at man har en viss arbeidsevne. Dette har også fungert bra.
Nå står enda en reform for tur, det å integrere uføretrygdede i arbeidslivet. De måp også
kunne få arbeide det de er i stand til til tross for sin prosentvise uførhet. Det gjelder å
tilpasse arbeidet for dem, legge forholdene bedre til rette.
Dere representerer en bransje som har mye innleie av arbeidskraft. Dette er krevende og dere
har arbeidet aktivt mot sosial dumping. Regjeringen støtter dette arbeidet. Vi har fått på
plass innsynsrett og solidaransvar, og vi kommer med enda en tiltakspakke med flere
virkemidler. Vi har reversert det de borgerlige gjorde med stillingsvernet og midlertidige
ansettelser. Og vi skal sørge for at dere får flere virkemidler i denne kampen enn det Høyre
og Frp kan gi dere.
Sak nr. 1 er fortsatt arbeid til alle. Vi skal sikre dette gjennom verdiskaping og en fornuftig
bruk av oljepengene.
Innenfor samferdsel satser regjeringen betydelig. Vi har snart firefelts motorvei mellom
Svinesund og Minnesund. Vi fortsetter med firefeltssatsingen gjennom Vestfold til Telemark.
Videreføring til Kristiansand er i transportplanen. Et av de største veiprosjektene i Norden
gjennomføres nå på E6 fra Minnesund til Hamar.
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Snart har vi 4-felts vei til Hamar. På riksvei 7 er vi i gang med en innkorting mellom Sokna og
Ørgenvika, på Vestlandet er vi godt i gang med E39, blant annet Kvivsvegen i Sogn og
Snart har vi 4-felts vei til Hamar. På riksvei 7 er vi i gang med en innkorting mellom Sokna og
Fjordane. I Trøndelag blir det bygget store veiprosjekt. Omfanget av 4-feltsveier i Norge er
Ørgenvika, på Vestlandet er vi godt i gang med E39, blant annet Kvivsvegen i Sogn og
doblet de siste åtte årene, Samtidig, i en tid da trafikken øker, er tallet på drepte i trafikken
Fjordane. I Trøndelag blir det bygget store veiprosjekt. Omfanget av 4-feltsveier i Norge er
redusert med to tredeler. Man kan gjerne klage over at vi har for dårlige veier i Norge, men
doblet de siste åtte årene, Samtidig, i en tid da trafikken øker, er tallet på drepte i trafikken
man kan ikke si at vi ikke satser. Det er snakk om tidenes satsing, hundre milliarder, og snart
redusert med to tredeler. Man kan gjerne klage over at vi har for dårlige veier i Norge, men
kommer Nasjonal transportplan. Da kommer det nye milliarder. Hvor mange får dere vente og
man kan ikke si at vi ikke satser. Det er snakk om tidenes satsing, hundre milliarder, og snart
se når planen kommer.
kommer Nasjonal transportplan. Da kommer det nye milliarder. Hvor mange får dere vente og
se når planen kommer.

SKOLE
SKOLE
Arbeiderbevegelsen springer ut av miljø som hadde dårlig utdanning. Nå er dette totalt
endret. 80 prosent av ungdommene tar videregående skole. Men så opplevde vi at kvaliteten
Arbeiderbevegelsen springer ut av miljø som hadde dårlig utdanning. Nå er dette totalt
på opplæringen var for dårlig. Det viste internasjonale målinger. Det tok vi tak i. Nå noterer vi
endret. 80 prosent av ungdommene tar videregående skole. Men så opplevde vi at kvaliteten
fremgang, både i matte og andre fag. Norske 10-åringer er best på matte i Norden. Vi har
på opplæringen var for dårlig. Det viste internasjonale målinger. Det tok vi tak i. Nå noterer vi
fått bedre og flere lærere. Finland satser på fellesskolen, og ligger høyt på målingene. Sverige
fremgang, både i matte og andre fag. Norske 10-åringer er best på matte i Norden. Vi har
privatiserer skolene, og faller på målingene. Hvorvidt det er noen direkte sammenheng, vet vi
fått bedre og flere lærere. Finland satser på fellesskolen, og ligger høyt på målingene. Sverige
ikke sikkert. Men hvem er det som sitter med bevisbyrden, vi som satser på fellesskolen eller
privatiserer skolene, og faller på målingene. Hvorvidt det er noen direkte sammenheng, vet vi
de som eksperimenterer?
ikke sikkert. Men hvem er det som sitter med bevisbyrden, vi som satser på fellesskolen eller
de som eksperimenterer?

HELSE OG OMSORG
HELSE
OGharOMSORG
I helsevesenet
vi et stort paradoks. Det store bildet viser at helsevesenet i Norge blir
bedre. Aldri før har vi behandlet så mange pasienter. Og med stor suksess. Nå overlever to av
I helsevesenet har vi et stort paradoks. Det store bildet viser at helsevesenet i Norge blir
tre slom får diagnosen kreft. Norske sykehus har vært gjennom tøffe omstillinger, der
bedre. Aldri før har vi behandlet så mange pasienter. Og med stor suksess. Nå overlever to av
arbeidsfordelingen mellom sykehusene er endret. Det er bra. Men at det store bildet er godt
tre slom får diagnosen kreft. Norske sykehus har vært gjennom tøffe omstillinger, der
er en mager trøst for dem som ikke får rett behandling – til rett tid.
arbeidsfordelingen mellom sykehusene er endret. Det er bra. Men at det store bildet er godt
dem som ikke får rett som
behandling
– til rett
tid.
er
trøst
for
Nåen
er mager
vi i gang
med
samhandlingsreformen,
skal gi bedre
arbeidsfordeling
mellom
sykehusene og det kommunale helsestellet. Vi er ikke imot at det offentlige skal kjøpe
Nå er vi i gang med samhandlingsreformen, som skal gi bedre arbeidsfordeling mellom
tjenester av private aktører, men vi må huske på at det offentlige helsevesenet alltid vil bli
sykehusene og det kommunale helsestellet. Vi er ikke imot at det offentlige skal kjøpe
sittende med de tyngste tilfellene. De private vil ta de lette oppgavene, som det er lett å
tjenester av private aktører, men vi må huske på at det offentlige helsevesenet alltid vil bli
tjene penger på.
sittende med de tyngste tilfellene. De private vil ta de lette oppgavene, som det er lett å
tjene penger på.
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Vi kan ikke tillate en privatisering som undergraver det offentlige helsevesenet.
Vi kan ikke tillate en privatisering som undergraver det offentlige helsevesenet.
flytte penger til private sykehus fra de offentlige. Vi kan ikke tillate en utvikling
flytte penger til private sykehus fra de offentlige. Vi kan ikke tillate en utvikling
undergraver et sterkt offentlig helsevesen.
undergraver et sterkt offentlig helsevesen.

Vi kan ikke
Vi kan ikke
som
som

TARIFFOPPGJØRET
TARIFFOPPGJØRET
Jeg tror på samarbeid og dialog. Det vi opplevde natten til i går var den norske modellen på
Jeg tror på samarbeid og dialog. Det vi opplevde natten til i går var den norske modellen på
sitt beste. Det ble et oppgjør som sikrer arbeidsplassene. Det er en anerkjennelse til den
sitt beste. Det ble et oppgjør som sikrer arbeidsplassene. Det er en anerkjennelse til den
norske fagbevegelsen. Jeg tror norske lønnstagere er tjent med en regjering som jobber med
norske fagbevegelsen. Jeg tror norske lønnstagere er tjent med en regjering som jobber med
dem og ikke mot dem.
dem og ikke mot dem.
Dirigenten takket statsministeren for et engasjert innlegg. 14 talere hadde tegnet seg, og
Dirigenten takket statsministeren for et engasjert innlegg. 14 talere hadde tegnet seg, og
dirigenten fikk salen med seg på en taletid på 3 minutt.
dirigenten fikk salen med seg på en taletid på 3 minutt.

DEBATTEN
DEBATTEN
24 Yngve Hansen, takket for et inspirerende innlegg. Jeg gleder meg til å dra hjem for å
24 Yngve Hansen, takket for et inspirerende innlegg. Jeg gleder meg til å dra hjem for å
jobbe lokalt. Jeg jobber i Vesterålen, der vi tar imot store mengder fisk. På vinteren kommer
jobbe lokalt. Jeg jobber i Vesterålen, der vi tar imot store mengder fisk. På vinteren kommer
det en rekke utlendinger for å jobbe i fiskeindustrien, og mange bedrifter er uten tariffavtaler.
det en rekke utlendinger for å jobbe i fiskeindustrien, og mange bedrifter er uten tariffavtaler.
Mange har heller ikke tillitsvalgte. Vi kommer ikke i kontakt med utlendingene. De er livredde
Mange har heller ikke tillitsvalgte. Vi kommer ikke i kontakt med utlendingene. De er livredde
for å miste jobben. Derfor må vi få gjennomført allmengjøring av tariffavtaler. Det første som
for å miste jobben. Derfor må vi få gjennomført allmengjøring av tariffavtaler. Det første som
trengs er endringer i reglene for dokumentasjon. Du må hjelpe oss her. Det må ryddes opp i
trengs er endringer i reglene for dokumentasjon. Du må hjelpe oss her. Det må ryddes opp i
dette.
dette.

007 Ann Solveig Sørensen, takket også for et godt og inspirerende innlegg. Vi lever i verdens
007 Ann Solveig Sørensen, takket også for et godt og inspirerende innlegg. Vi lever i verdens
beste land. Utfordringer har vi likevel. Helse, samferdsel, bolig. Barn i etableringsfasen er blitt
beste land. Utfordringer har vi likevel. Helse, samferdsel, bolig. Barn i etableringsfasen er blitt
avhengig av foreldre med penger på bok. Startlånene er riktig nok blitt utvidet noe, men vi
avhengig av foreldre med penger på bok. Startlånene er riktig nok blitt utvidet noe, men vi
trenger en sosialdemokratisk boligpolitikk.
trenger en sosialdemokratisk boligpolitikk.
Men i fiskeindustrien er ikke alt som det burde være. Bare 30 prosent av den fisken som
Men i fiskeindustrien er ikke alt som det burde være. Bare 30 prosent av den fisken som
skulle vært levert til mottak i Finnmark, blir faktisk levert. Vi må få leveringsplikt som blir
skulle vært levert til mottak i Finnmark, blir faktisk levert. Vi må få leveringsplikt som blir
etterlevd. Nå er situasjonen at havet koker av fisk, og folk i Finnmarks fiskeindustri går
etterlevd. Nå er situasjonen at havet koker av fisk, og folk i Finnmarks fiskeindustri går
permittert. Sånn kan vi ikke ha det. Også folk i fiskeindustrien trenger en forutsigbar hverdag.
permittert. Sånn kan vi ikke ha det. Også folk i fiskeindustrien trenger en forutsigbar hverdag.
Valg er valg – og vi skal stå på.
Valg er valg – og vi skal stå på.
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164 Arne Larsen sa at han ville takke for at regjeringen har gjort mye bra mot sosial
dumping. I tillegg har dere loset oss gjennom krisen. Men dere må snu på argumentasjonen
nå inn mot valget. Det holder ikke å skremme med de blå, og at da blir alt så mye verre. Det
jeg vil ha er mer sosialdemokratisk politikk! Satsing på jernbane er bra, også for oss i NNN. Da
får vi varene bragt dit de skal. Men vi trenger mindre privatisering. Og et aktivt statlig
eierskap. Det er grunnplanet i fagbevegelsen som må vinnes for at vi skal vinne valget.

Dirigenten opplyste om at st rek var satt

413 Endre Sekse sa han at jobbet i en del av fiskeindustrien som tok imot 40 prosent av all
pelagisk fisk. Vi har dystre fremtidsutsikter. Da jeg begynte i næringen, skjedde det meste
manuelt. Vi har vært gjennom store og nødvendige omstillinger. Nå er det høy spesialisering
og egne anlegg for oppdrettsfisk, hvitfisk og pelagisk fisk. Men mange driver år etter år med
underskudd. Det er den store variasjonen i priser som er problemet. Store svingninger
mellom sesongene. Slik systemet er i dag har vi ikke rett til dagpenger. Og fremtidsutsiktene
er som sagt dystre.

Jarle Wilhelmsen takket for et godt faglig samarbeid. Med en rødgrønn regjering står dørene
åpne for oss. En borgerlig regjering vil føre til at dørene langt på vei stenges.
Grensehandelen er et stort problem. Særlig alkohol er billigere i Sverige. Avgiftene på
brennevin, vil og øl må reduseres. Folk må se at det går i riktig retning. Sverige og Danmark
tilpasser seg ytterligere lave EU-priser. Det må vi også. Ellers får Frp gratispoenger.
Men stå på – vi skal vinne dette valget.

152 Erik Torkelsen takket for godt samarbeid. Vi må få på plass avgift på engangsflasker, og
vi trenger en lov om god handelsskikk.

159 Jostein Aukland sa at han nettopp hadde vært gjennom et forsøk på å teste norsk
helsevesen, fra ambulanse til innlegging og operasjon, og jeg må si at jeg er vanvittig
imponert over det jeg opplevde. Den svartmalingen vi hører, må være feil.

NNN Landsmøte 2013. Dagsreferat. Tirsdag 9. april					

9

Så til saken. Vi må få en miljøavgift på emballasje, som både sikrer miljøet og som sikrer
arbeidsplassene. Når Coca Cola allierer seg med matvarekjedene, og Ringnes sier de vil følge
etter i 2014, da er trolig løpet kjørt. Det vil ødelegge det norske systemet. En lov om god
handelsskikk er helt nødvendig. For bryggeribransjen er det viktig at de rødgrønne vinner
valget.

Arne H. Rolijordet sa at han var medlem av Rødt, og følgelig støtter jeg en rødgrønn
regjering. Det blir et helvete med blått. Men Jens, du gjør det vanskelig for oss. Jeg kommer
fra Grorud, og der hadde vi Aker sykehus, ett av de få som gikk med overskudd. Et godt
sykehus. Og så blir det nedlagt. Folk er rasende. De rødgrønne kjernevelgerne stemmer
Høyre. Men bare 55 prosent av de stemmeberettigede i Groruddalen bruker stemmeretten.
Jeg vil minne om at man ikke trenger å gå til Høyre eller De grønne eller Venstre. I Danmark
er Rødts søsterparti nå oppei mellom 10-15 prosent. Også i Norge finnes et alternativ til
venstre. Det heter Rødt.

43 Jan Lillebo sa at statsministeren hadde vært i Trondheim for åtte år siden. Da lovet du å
gjeninnføre grunnavgiften. Og jeg må si at du holdt ord. Nå ber vi om at du øker
grunnavgiften. Lykke til med et godt valg.

421 Gjermund Stensrud sa at han ville snakke om ungdom og utdanning. Vi må få en
utdanning som passer til alle. En ungdom med lese- og skrivevansker slet tungt på skolen,
inntil han fikk tilbud om såkalt LGA – læring gjennom arbeid. Da gikk det bra. Men så ble han
presset inn i et system der han gikk fire dager på skolen og bare en dag på verksted. Da
droppet han ut. Slike unge må få lære gjennom fingrene. Ellers går det ikke bra.
Nå har dere sittet i åtte år. Så derfor sier jeg ja til nye åtte år.

Ann Kristin Kvaløsund ville først si at det ikke er denne menigheten du trenger å omvende. Så
vil jeg be om at du ikke må gå til høyre etter at du har vunnet valget. I valgkampen må du
utfordre høyresiden på alle de fine ordene om valgfrihet, for vi vet hva det betyr. Ofte betyr
det privatisering.
En ting må jeg si: - Vi har medlemmer som betaler opp til 3000 kroner i bompenger i
måneden i Vestfold. Det er for mye. Og som vanlig nevner jeg pensjon til kvinner.
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59 Stein Mathiesen sa at han kom fra solskinnssiden i fiskeindustrien, altså oppdrett. Vi er
opptatt av eierskapsbegrensninger, og lovpriser det den rødgrønne regjeringen har gjort for
næringen. Vi trenger ikke frislepp her. Vår næring trenger fire nye år med rødgrønn politikk.
410 Erik Hagen sa at NNN og Handel og Kontor fikk utarbeidet en rapport om
grensehandelen. Der ligger store utfordringer. Denne handelen vokser sterkt. Det er i praksis
eksport av tusenvis av arbeidsplasser til Sverige. De opererer med lokkevarer, og det norske
avgiftsnivået på alkohol er en utfordring.
Den svenske Høyre-statsministeren lovet å legge på de svenske alkoholavgiftene. Men det
gjorde han ikke. Du kan ikke stole på en høyremann – enten han er svensk eller norsk.
Jeg overrekker statsministeren en button med påskriften “Faglige rettigheter – JA
Høyrepolitikk – NEI”

Lars Iver Wiig takket for at Jens var så klar og tydelig. Den landbruksmeldingen dere har lagt
frem er bra og ambisiøs, men den må følges bedre opp. Tilstrekkelig tilgang på norske råvarer
er avgjørende for norsk matvareindustri. Jeg har ingen tro på at råvarer fra utlandet skal bli
kjørt til Norge for foredling her.
Et jordbruksoppgjør som går ut over forbrukeren vil svekke norsk næringsmiddelindustri.
Coca Cola bruker rå makt. Et stort konsern som Tine blir tvunget i kne av de store
matkjedene. Derfor er en lov om god handelsskikk så nødvendig.
Du må love oss valgseier.

23 Oddgeir Finstad sa at han representerte Norges viktigste eksportnæring – om vi ser det
over tid. I oppdrett går det godt. Men store svingninger i sjøtemperaturen gjennom året er en
utfordring. Det har også sammenheng med konsesjonene og hvor mange tonn fisk man kan
ha i sjøen til enhver tid. Det blir ujevn sysselsetting og ujevne priser. Se nærmere på
forslaget om å se fiskemengden i et 12 måneders perspektiv.

Statsministeren oppsummerer
Statsminister Jens Stoltenberg oppsummerte debatten og takket hjertelig for de mange og
gode innlegg. Jeg kan ikke svare presist på alle spørsmål, men jeg har folk med meg som har
notert spørsmål, og de vil bli fulgt opp. Det er viktig at vi møtes på denne måten og at
politikken utvikles underveis. Hvis Jan-Egil er opptatt av noe, så møtes vi og finnere gode
løsninger sammen.
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Det har vært laget en handlingsplan mot sosial dumping, og her i landsmøtet har man reist
spørsmålet om vi skal redusere kravet til dokumentasjon i næringen. Vi har vært imot en
Det har vært laget en handlingsplan mot sosial dumping, og her i landsmøtet har man reist
generell lovfesting av minstelønn. Det er det noen som har valgt. Vi mener at partene i
spørsmålet om vi skal redusere kravet til dokumentasjon i næringen. Vi har vært imot en
arbeidslivet skal finne løsninger gjennom forhandlinger. Derfor foretrekker vi forhandlinger og
generell lovfesting av minstelønn. Det er det noen som har valgt. Vi mener at partene i
allmenngjøring av tariffavtaler. Helt uten dokumentasjon kan vi vel ikke leve, men det er
arbeidslivet skal finne løsninger gjennom forhandlinger. Derfor foretrekker vi forhandlinger og
spørsmål om vi kan redusere kravene noe.’
allmenngjøring av tariffavtaler. Helt uten dokumentasjon kan vi vel ikke leve, men det er
spørsmål
ommed
vi kan
redusere kravene
Vi
er i gang
tiltakspakke
nr. 3 fornoe.’
fiskeindustrien. Fiskeriministeren er i ferd med å se på
en skjerpelse av konsesjonsvilkårene, og vil slå et slag for økning av fiskekvotene. Det
Vi er i gang med tiltakspakke nr. 3 for fiskeindustrien. Fiskeriministeren er i ferd med å se på
fantastiske har skjedd at torskestammen er på vei oppover etter at den i mange år var
en skjerpelse av konsesjonsvilkårene, og vil slå et slag for økning av fiskekvotene. Det
overbeskattet. Vi har avskaffet så godt som alt ulovlig fiske gjennom en tøff fiskeripolitikk.
fantastiske har skjedd at torskestammen er på vei oppover etter at den i mange år var
Nå må vi sørge for at denne fisken blir behandlet på norske anlegg.
overbeskattet. Vi har avskaffet så godt som alt ulovlig fiske gjennom en tøff fiskeripolitikk.
Nå må vi sørge for at denne fisken blir behandlet på norske anlegg.
Jeg er glad i skryt og tar gjerne imot det som er mulig. Dette gjaldt gjeninnføringen av
grunnavgiften, som har betydning for miljøet og mange arbeidsplasser. Når det gjaldt
Jeg er glad i skryt og tar gjerne imot det som er mulig. Dette gjaldt gjeninnføringen av
grensehandelen, så må vi erkjenne at noe av grunnen til grensehandelen, er at det går bra i
grunnavgiften, som har betydning for miljøet og mange arbeidsplasser. Når det gjaldt
Norge. Vi mangler arbeidskraft og vi har mye innvandring.
grensehandelen, så må vi erkjenne at noe av grunnen til grensehandelen, er at det går bra i
Norge.
mangler
og viathar
myeavgifter
innvandring.
Jeg
trorVilikevel
ikkearbeidskraft
at jeg skal love
noen
på alkohol blir redusert, selv om jeg ser
at avgiftene også stimulerer til grensehandel. Det er gode alkoholpolitiske grunner til
Jeg tror likevel ikke at jeg skal love at noen avgifter på alkohol blir redusert, selv om jeg ser
avgiftene. Det ville vekke oppsikt hvis jeg skulle love lavere særavgifter på alkohol, så det
at avgiftene også stimulerer til grensehandel. Det er gode alkoholpolitiske grunner til
skal jeg ikke gjøre.
avgiftene. Det ville vekke oppsikt hvis jeg skulle love lavere særavgifter på alkohol, så det
skalannen
jeg ikke
En
tinggjøre.
er at når grensehandelen truer både fiskeriindustrien og kjøttindustrien i Norge,
så må vi ta dette på alvor.
En annen ting er at når grensehandelen truer både fiskeriindustrien og kjøttindustrien i Norge,
så må
vi ta dette
alvor.
De
borgerlige
skalpå
bruke
30 milliarder kroner i skattelette, men vi vil ikke love noe mer enn at
vi skal holde på handlingsregelen. Da sikrer vi kronekursen og en stabil valuta. Hva vil skje
De borgerlige skal bruke 30 milliarder kroner i skattelette, men vi vil ikke love noe mer enn at
med økte skattelettelser og økt bruk av oljepengene? Jo, renten vil gå opp og kronekursen vil
vi skal holde på handlingsregelen. Da sikrer vi kronekursen og en stabil valuta. Hva vil skje
gå opp. Dette har stor betydning for næringsmiddelindustrien i Norge.
med økte skattelettelser og økt bruk av oljepengene? Jo, renten vil gå opp og kronekursen vil
gå opp.
Dette
harspørsmålet
stor betydning
for næringsmiddelindustrien
i Norge.
Noen
hadde
reist
om kjedemakt
og konkurransetilsynet.
Regjeringen har satt ned
et utvalg ledet av Erling Johan Hjellum som skal se på forholdet til innkjøpsmakt for å sikre en
Noen hadde reist spørsmålet om kjedemakt og konkurransetilsynet. Regjeringen har satt ned
rettferdig konkurranse i bransjen.
et utvalg ledet av Erling Johan Hjellum som skal se på forholdet til innkjøpsmakt for å sikre en
rettferdig konkurranse
i bransjen.
Stoltenberg
kom også inn
på forholdene i skolen. Han var opptatt av frafallet i videregående
skole, særlig på yrkesfagene. Regjeringen satser derfor på valgfag i grunnskolen og sikrer at
Stoltenberg kom også inn på forholdene i skolen. Han var opptatt av frafallet i videregående
man på videregående får mer praktisk opplæring.
skole, særlig på yrkesfagene. Regjeringen satser derfor på valgfag i grunnskolen og sikrer at
man på videregående får mer praktisk opplæring.

NNN Landsmøte 2013. Dagsreferat. Tirsdag 9. april					

12

Det å overbevise mennesker om hva de skal stemme på, er ikke så lett, men han ønsket
samtidig å overbevise denne menigheten om hva de skulle stemme på til stortingsvalget. Det
er deilig å kunne tale til en menighet for en gangs skyld. Det er jo noen som har dette som
jobb og får betalt for det. Vi trenger i grunnen ikke så mange stemmer fra andre partier for å
lykkes. Den største utfordringen er faktisk å få våre venner til å stemme på oss. Mange sier
at de er irritert og lar være å stemme av den grunn. De skal straffe meg. De er ikke enig i alt
partiet foretar seg. Hvis de er på jakt etter det perfekte partiet, så tror jeg ikke de finner
det.
Selvsagt gjør Arbeiderpartiet feil også. Vi fatter Mange gale beslutninger. Vi gjør faktisk mer
feil enn dere aner.
Noen er like kresen når de skal velge livspartner. Jeg satt en samtale med en pen jente en
kveld i fortiden, og hun var single. Hun greidde ikke å finne den perfekte mannen i hennes liv.
Han skulle være både høy og mørk, blond og fager, han skulle være intellektuell, men
samtidig litt primitiv og rå, han skulle være myk, men også macho. Jeg sa til henne at den
mannen finnes ikke. Hvis folk velger parti og livsledsager ut fra slike premisser, ender det
med at de sitter partiløse og ensomme i sofaen!
Gjør for så vidt det dere vil gjøre med kjærligheten, men vent ikke på det perfekte partiet før
dere stemmer. Er dere enige om våre felles verdier, hva vi skal strekke oss etter, så stem på
oss

Hans Johan Dahl tok ordet etter Stoltenberg og takket for tollvernet for ost, men han hadde
en innvending mot Sjømatmeldingen. Den tok for mye hensyn til fiskerne og for lite hensyn til
våre permitterte medlemmer i fiskeindustrien. Fiskerne har preget politikken alt for lenge i
forhold til oss i industrien, sa Dahl.

Stoltenberg ble takket med stående langvarig applaus.

Arbeiderbevegelsens Oscar
Forbundslederen Svein-Egil Pedersen viste til det Jens hadde sagt om et NNN-medlem ved
statsministerens kontor. Han var betalt av Jens, men han jobbet for NNN. Nå ville kanskje de
fleste forstå at dette dreide seg om mangeårig NNN-medlem Svein Fjellheim, statssekretær
ved SMK. Fjellheim har vært aktiv både i den faglige og politiske arbeiderbevegelse siden
ungdommen.
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I forbundet har vi to utmerkelser. Vi har gullnålen og vi har Pioneren. Pioneren har ikke vært
utdelt siden Einar Hysvær og Rolf Frøysland fikk denne utmerkelsen for sitt politiske og
faglige engasjement.. Pioneren gis som en anerkjennelse til Svein Fjellheim for hans
mangeårige virke som tillitsvalgt i NNN og som politisk aktiv lokalpolitiker for Ap i Stavanger.

Svein Fjellheim takket for utmerkelsen som han ikke var helt sikker på om han fortjente.
Utmerkelsen blir også kalt arbeiderbevegelsens Oscar. Han hadde ramlet inn i faglig og politisk
arbeid ved tilfeldigheter. Han vokste opp i Sauda hvor det var et AUL-lag som arrangerte
dans, plutselig manglet musikere. Trekkspillvirtuosen hadde sovnet. Slik begynte han i AUF. I
Stavanger jobbet han i kjøttbransjen, og da han ble organisert, ble han straks styremedlem
og leder.
Han ble senere samorgleder og LOs distriktssekretær i Stavanger. Noen fikk han også med
som listefyll fra fagbevegelsen på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget. Det endte med at
han satt 20 år i kommunestyret, som listefyll. Sin ilddåp som tillitsmann fikk han under
kjøttstreiken i 1974 da folk hamstret mat som om den tredje verdenskrigen ville bryte ut.
Det var pressekonferanser hver dag av de streikende. Endelig så hadde han fått jobbe 7-8 år
hos den han kalte “Europas beste statsminister”. Jens Stoltenberg. Takk alle sammen!

Møtet hevet for pause kl. 11.10.
Møtet ble satt igjen kl. 11.35.

Dagsordens pkt 7
Forbundsleder Jan-Egil Pedersen viste til forslaget til politisk uttalelse som hadde vært
behandlet både i forbundsstyret og landsstyret. I denne uttalelsen har vi lagt mye vekt på
situasjonen i arbeidslivet.

Ordstyreren viste til uttalelsen og tok den opp til behandling.

Ingen ba om ordet. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt
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Dagsordens pkt. 12
Bevilgninger til de politiske partiene

Ordsstyreren viste til forslag 120 og landsstyrets innstilling 85 A.

Erik Hagen, forbundsstyret, sa han ville foreslå at Rødt også fikk bevilget 50.000 kroner fra
landsmøtet – i tillegg til de foreslåtte bevilgningene til Ap, SV og Sp. Vi står foran en
valgkamp hvor vi skal ut og prate med folk og arbeide for gode arbeidsvilkår og mot sosial
dumping. Dette vil være en gest til Rødt og de mange aktivistene som kjemper mot
høyresida.

Forbundslederen repliserte at forslaget hadde hatt en grundig behandling i forbundsstyre og
landsstyre, og man var kommet frem til at man skulle gi til de tre partiene i regjeringen. NNN
hadde ikke tidligere bevilget penger til SP, men innså nå at på mange måter var partiets
landbrukspolitikk sammenfallende med NNNs interesser. Samtidig støtter vi jo den rødgrønne
regjeringen.

Innstillingen fra landsstyret ble satt opp mot Hagens forslag, og landsstyrets innstilling ble
vedtatt.

Forbundets vedtekter
Dirigenten viste til innstillingene fra landsstyret.
Landsstyrets innstilling nr. 53, 54, 55 og 56 ble enstemmig vedtatt.

Innstilling 57 var behandlet dagen før.
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Forslag 87
Landsstyrets innstilling nr. 58 vedtatt mot 2 stemmer

Forslag 88
Landsstyrets innstilling 59 ble vedtatt mot 1 stemme

Forslag 89
Landsstyrets innstilling nr. 60 enstemmig vedtatt.

Forslag 90
Landsstyrets innstilling 61 enstemmig vedtatt.

Lovspørsmål
Tannpleien i Norge

Forslagene 1 og 2
Landsstyrets innstilling nr 1

164 Arne Larsen sa seg glad for at dette forslaget på fri tannhelse ble tatt opp, Alle må være
enige om at tenna er en del av kroppen som er blitt diskriminert i alle år. I vårt naboland har
de greidd å innføre det, men ikke i Norge. Dette går ut over de aller fattigste. De harv ikke
råd til å gå til tannlegen og dette påvirker ikke bare tenna, men allmenntilstanden også.

007 Ann Solveig Sørensen sa seg også glad for at dette forslaget ble reist. Det hadde blitt
vedtatt også på Aps landsmøte, men det er ikke gjennomført. Hvorfor. Det er riktig av NNN å
gi et ekstra trykk på denne saken.
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Landsstyrets innstilling nr. 1 enstemmig vedtatt.

Forslagene 3,4,5,6 og 7.

Innstilling nr. 2 ble enstemmig vedtatt.

Forslagene 8,8,10,11 og 12.

Landsstyrets innstilling nr. 3 forelå. Et innsendt forslag fra avd. 26 var ikke kommet med i
papirene, men det var ivaretatt av innstillingen. Det gjaldt pensjonsrettigheter for kvinner
med deltid.

164 Arne Larsen sa at mange risikerte å tape en tusenlapp i pensjon per måned fordi
Banklovkommisjonen hadde grepet inn i folketrygden. Han var også mot en
levealderjusteringen som ikke tok hensyn hvilke jobber man hadde hatt. Han viste bl.a. til
forskjellig levealder i øst og vest i Oslo. Samordningen av pensjonen mellom offentlig og
private førte også til at man fikk lite og ingenting igjen av jobben i det offentlige. Dette slår
dårlig ut for den 63-årgangen som jeg er en del av.

Arne H. Rolijordet, sa at han hadde et tilleggsforslag, men han hadde vært så skjelven på
hånda at han hadde sendt forslaget til feil sak. Han synes det var galt at man skulle svekke
felleskassa og overføre penger til finanskapitalen. En innskuddsbasert pensjon vil i framtiden
være avhengig av utviklingen i børskurser, renter osv. - vi motsetning til en indeksregulert
folketrygd. Det må komme et tillegg til uttalelsen som berører dette temaet, sa Rolijordet.
Det viktigste er at pensjonene sikres gjennom det offentlige trygdesystemet. Han fremsatte
følgende forslag:

Tilleggsforslag, innstilling nr. 3
NNN ønsker at fagbevegelsen arbeider for at pensjonene prinsipielt dekkes gjennom det
offentlige velferdssystemet.
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110 Ann Kristin Kvaløsund kom inn på hvor dårlig mange deltidsarbeidende kvinner får det nå
de passerer 60. Mange skranter de siste årene før de fyller 62, men har de vært syke før
dette, har de ikke rett til å gå av ved fylte 62 år. Flere vil slite i tiden fremover.

092 Stine Ohrvik sa at hun håpet at hun kunne arbeide så lenge at hun hadde en pensjon å
leve av. Det blir stadig vanskeligere å leve med den ordningen som nå gjelder.

Forbundsleder Jan-Egil Pedersen sa at det ikke var noe i veien for at man så nærmere på
forslaget fra Rolijordet. Han har en riktig prinsipiell holdning. Derfor foreslår jeg at dette
oversendes redaksjonskomiteen. I Danmark er det partene som styrer systemet, men det er
ulike ordninger. At dette skal være offentlig, er prinsipielt riktig.

Landsstyrets innstilling og Rolijordets forslag ble vedtatt oversendt redaksjonkomiteen.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 13
Landsstyrets innstilling nr. 4 enstemmig vedtatt

Forslagene 14 og 15
Landsstyrets innstilling nr. 5 enstemmig vedtatt

Forslag 16
Innstilling nr. 6 enstemmig vedtatt.

Forslagene 17,18,19,20
Landsstyrets innstillinger 7,8,9 og 10 enstemmig vedtatt.
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Kapittel 2 – tariffsaker
Landsstyrets innstilling nr. 11 – enstemmig vedtatt.
Forslag 28, 29 og 30 – landsstyrets innstilling nr. 12 – enstemmig vedtatt
Forslag 31 – landsstyrets innstilling nr. 13 – enstemmig vedtatt
Forslag 32, 33 og 34 – landsstyrets innstilling nr. 14 – enstemmig vedtatt

Forslag 35 og 36 – landsstyrets innstilling nr. 15 – med følgende tillegg foreslått av Ann
Kristin Kvaløsund: “og foreldrepenger”. Da blir teksten:” Arbeidsgiver skal forskuttere
sykepenger og foreldrepenger…”. Enstemmig vedtatt.

Forslag 37 – landsstyrets innstilling nr.16 – enstemmig vedtatt
Forslag 38 – landsstyrets innstilling nr. 17 – enstemmig vedtatt
Forslag 39, 40, 41 og 42 – landsstyrets innstilling nr. 18 – enstemmig vedtatt.
Forslag nr 43 – landsstyrets innstilling nr. 19 – enstemmig vedtatt
Forslag 44 – landsstyrets innstilling nr. 20 – enstemmig vedtatt
Forslag 45 – landsstyrets innstilling nr. 21 – enstemmig vedtatt
Forslag 46 – landsstyrets innstilling nr. 22 – enstemmig vedtatt
Forslag 47 – landsstyrets innstilling nr.23 – enstemmig vedtatt
Forslag 48 – landsstyrets innstilling nr. 24 – enstemmig vedtatt
Forslag 49 – landsstyrets innstilling nr. 25 – enstemmig vedtatt
Forslag 50 – landsstyrets innstilling nr. 26 – enstemmig vedtatt
Forslag 51 – landsstyrets innstilling nr. 27 – vedtatt mot 1 stemme
Dette avsluttet kapittel 2
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Kapittel 3 – Hovedavtalen
Forslag 52 – landsstyrets innstilling nr. 28 – enstemmig vedtatt
Forslag 53 – landsstyrets innstilling nr. 29 – enstemmig vedtatt
Forslag 54 – landsstyrets innstilling nr. 30 – enstemmig vedtatt

Møtet slutt klokken 12.30 – lunsjpause til 14.30.

Ettermiddagsmøtet tirsdag
Ettermiddagsøkten begynte nokså presis 14.30 – i henhold til oppsatt kjøreplan – og første
halvtimen var avsatt til kulturinnslag.
Det stod Anne Grete Preus for, sammen med et band bestående av Eirik Knutsen, Thomas
Tofte, Erland Dahlen og Bjørn Charles Dreyer.

Anne Grete Preus var glad for å bli invitert til NNN-landsmøtet, og gjennom seks sangnumre –
fra det heftige til det ganske rolige – gjennomførte hun det hun selv kalte en
“lunsjforstyrrelse”.

En takknemlig Jan-Egil Pedersen ga etterpå blomster til “en kjent og kjær artist.

Dirigenten satte møtet igjen kl. 15.10 og sa at man denne dagen allerede hadde hatt besøk
av statsministeren. Nå var det SV-lederen Audun Lysbakken sin tur. Han skulle holde en
hilsningstale

Lysbakkens hilsningstale
SV-lederen åpnet med å kalle landsmøtedelegatene for gode venner. Han satte stor poris på
at delegatene hadde rik farge på t-skjortene denne dagen. Vi må være klar for felles innsats
frem mot stortingsvalget 9. september. Da skal vi vinne for tredje gang på rad. Hvis vi jobber
hver uke, hver dag og hver time for Valgseieren, tror jeg at vi kan vinne frem. Alle gode ting
er som kjent tre. Vi har vunnet to ganger tidligere. Så det er opp til oss sjøl.
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I SV begynte vi valgkampen tidlig denne gangen. Allerede i oktober startet jeg valgkampen
og mange synes det var litt tidlig. De fleste er vant til valgkamp i august, men jeg tror det er
I SV begynte vi valgkampen tidlig denne gangen. Allerede i oktober startet jeg valgkampen
viktig at vi jobbe fra nå og helt frem til valget. For SV er dette valget så viktig for at vi skal
og mange synes det var litt tidlig. De fleste er vant til valgkamp i august, men jeg tror det er
bestå som en maktfaktor på venstresiden.
viktig at vi jobbe fra nå og helt frem til valget. For SV er dette valget så viktig for at vi skal
bestå
som en
på venstresiden. regjeringen i Norge i moderne tid. De borgerlige
Vi
risikerer
å fåmaktfaktor
den mest høyre-dominerte
har vært flinke til å tåkelegge forskjellene. De sier at det ikke er store forskjeller på
Vi risikerer å få den mest høyre-dominerte regjeringen i Norge i moderne tid. De borgerlige
alternativene. Dette er ikke riktig. Vi står overfor en mer radikal høyrepolitikk enn tidligere for
har vært flinke til å tåkelegge forskjellene. De sier at det ikke er store forskjeller på
Høyre slipper Frp inn i regjeringskontorene. Det vil føre til økt privatisering, pengegaver til de
alternativene. Dette er ikke riktig. Vi står overfor en mer radikal høyrepolitikk enn tidligere for
rikeste.
Høyre slipper Frp inn i regjeringskontorene. Det vil føre til økt privatisering, pengegaver til de
rikeste.
Hva
har skjedd under den rødgrønne regjeringen? Før hadde vi store klager på trygden. I
perioden har vi gjennomført en omfattende barnehagereform med full dekning, vi har stoppet
Hva har skjedd under den rødgrønne regjeringen? Før hadde vi store klager på trygden. I
privatiseringen, og vi har for første gang fått redusert klimagassutslippene. Målet er å
perioden har vi gjennomført en omfattende barnehagereform med full dekning, vi har stoppet
fortsette den samme kursen fremover.
privatiseringen, og vi har for første gang fått redusert klimagassutslippene. Målet er å
fortsette den samme kursen fremover.
Vi ønsker en fagbevegelse med makt. Etter Høyres ønsker skal LO få mindre makt. Dere
kjemper for få forskjeller og ønsker et anstendig arbeidsliv. Det er arbeidslivet som er selve
Vi ønsker en fagbevegelse med makt. Etter Høyres ønsker skal LO få mindre makt. Dere
nøkkelen til makt i hverdagen. Den politiske og faglige makt er nødvendig for
kjemper for få forskjeller og ønsker et anstendig arbeidsliv. Det er arbeidslivet som er selve
velferdssamfunnet. Høyre vil svekke dere!
nøkkelen til makt i hverdagen. Den politiske og faglige makt er nødvendig for
velferdssamfunnet.
vil støtte,
svekke og
dere!
SV
og de rødgrønneHøyre
trenger
jeg er stolt av å kunne være her og være alliert med
dere. Høyresiden har andre venner, men vi skammer oss ikke over å være her i
SV og de rødgrønne trenger støtte, og jeg er stolt av å kunne være her og være alliert med
fagbevegelsendere. Høyresiden har andre venner, men vi skammer oss ikke over å være her i
fagbevegelsenUnder
SVs landsmøte ertet jeg på meg noen av Norges rikeste ved å si at det er de som har
mest, som også klager mest. Hva uttalte ikke Olav Thon da om Norge i 2013: Verre kan det
Under SVs landsmøte ertet jeg på meg noen av Norges rikeste ved å si at det er de som har
ikke bli. De snakker om at det er en ny sovjetstat som er under oppbygging.
mest, som også klager mest. Hva uttalte ikke Olav Thon da om Norge i 2013: Verre kan det
ikke bli. vi
Defor
snakker
om at
det er en
ny sovjetstat som er under oppbygging.
Betaler
mye skatt
i Norge?
Nei.
Betaler
vi forhar
mye
skatt meg
i Norge?
Nei.
En
sak som
opprørt
er Sekkingstad-bedriften,
der det er avdekket et
businesskonsept der man skal kunne drive bedrifter på polske vilkår i Norge. Dette blir i fullt
En sak som har opprørt meg er Sekkingstad-bedriften, der det er avdekket et
alvor kalt innovasjon.
businesskonsept der man skal kunne drive bedrifter på polske vilkår i Norge. Dette blir i fullt
alvorhandler
kalt innovasjon.
Det
om hvilken samfunnsmodell vi skal ha i Norge. Den kampen vil blant annet stå om
norsk arbeidsliv. Allmengjøring ewr helt avgjørende for å stoppe et businesskonsept som skal
Det handler om hvilken samfunnsmodell vi skal ha i Norge. Den kampen vil blant annet stå om
tillate drift etter polske forhold i Norge.
norsk arbeidsliv. Allmengjøring ewr helt avgjørende for å stoppe et businesskonsept som skal
tillate drift etter polske forhold i Norge.
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Høyre snakker om 25 milliarder i skattelette. Frp snakker om femti milliarder. Det er mye
penger, som fort forsvinner i høyresidens skattefest. Da blir det mindre til helse og skole og
vei og jernbane, For vi lever ikke i et Ole Brumm-samfunn der vi kan si jatakk, begge deler. Og
det er fellesskapets interesser som er viktigst.
Dere i NNN representerer den siste næringen der hele verdikjeden ennå er på plass på norsk
jord. Helt fra havet til opp på bordet. Jeg ser tre utfordringer.
Først – å få fisken på land. Riktig nok er oljen største eksportnæring nå, men i 2050 vil
sjømat ha inntatt den plassen. Da er det viktig at vi har unngått at foredlingsanlegg i
mellomtiden er lagt ned og flyttet til utlandet. Og så må vi sikre ressursene i havet. Det er
derfor SV vil ta vare på torskestammen i Lofoten.
For det andre – beholde importvernet. Høyresiden i Norge solidariserer seg nå med
næringsmiddelarbeiderne i andre land. Og høyresiden vil fjerne importvernet.
Vi må si nei til EU når norske interesser står på spill. Vi må avvise direktiv som vi ikke ønsker.
Vi må si nei når EU vil påføre oss konkurranseutsetting av jernbanedriften.
For det tredje – kjedemakten må temmes. Vi trenger en lov om god handelsskikk. Ellers går
kjedemakten ut over forbrukere, NNN-medlemmer, bønder og fiskere.
Alltid kan noe bli bedre. Men utviklingen i Norge går i riktig retning. Vi hadde inne 22 000
søknader om private skoleplasser. De la vi til side. Høyre vil ta dem frem igjen, og kan komme
til å forandre norsk skole for alltid. Som de har gjort i Sverige. Men sosial segregering
fungerer ikke.
Også helse og omsorg kan bli en slagmark. Skal vi holde på fellesløsningene, eller skal det bli
mer privatisering? Skal lommeboken avgjøre? Jeg mener at den med de største behovene
skal komme først i køen.
Det blir en tøff kamp frem mot 9. september. To valg. Hvilken regjering skal vi ha, og hvilken
politikk skal føres. Vi har to røde partier. Vi er uenige om noe. Men vi har klart å samarbeide –
i åtte år. Og vi kan stoppe høyresiden en gang til, og slå ring om rettighetene i arbeidslivet.
Høyresiden tar seieren på forskudd. De som gir millioner av kroner til Høyre, i håp om at de
skal få enda mer tilbake, kan komme til å gjøre en dårlig investering. For vi skal mobilisere
hver dag frem til 9 september, og vi kan vinne.
Stor applaus til Lysbakken, og Jan-Egil Pedersen takket for en inspirerende tale.
Etterpå refererte Ingunn protokollen for formiddagens forhandlinger.
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Dirigenten gjorde oppmerksom på at det var kommet en merknad til den nylig leste
protokollen. Det sto feilaktig at Erik Hagen var forbundssekretær, og det riktige skal være
medlem av forbundsstyret. Samme Hagen pekte også at man ved voteringen over 12
Bevilgninger hadde kommet i skade for å skrive at Landsstyrets forslag ble vedtatt med
“overveldende flertall”. Han mente at det riktige måtte være å kalle det et “flertall”. Det ville
være mer dekkende.
Dirigenten spurte om man ikke kunne slutte seg til denne merknaden fra Hagen. Det gjorde
forsamlingen. Og med denne merknaden ble protokollen fra formiddagsmøtet godkjent.

Møtet ble hevet for en kort pause fra 15.40 til 16.00.

Møtet ble satt igjen kl. 16.05.

Dirigenten sa at de bryggeriansatte skulle møte nede i foyaeen etter møtets slutt mens
fiskeriindustrien skulle være igjen i salen ved møtets slutt. Han opplyste også at han hadde
en hotellnøkkel hvis noen skulle få problemer med å komme seg inn på værelset etterpå.

Han foreslo nå at man behandlet en innstillings fra redaksjonskomiteen basert på forslaget
som var vedtatt oversendt redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen hadde behandlet
forslaget og kommet med ny innstilling som nå lå innen på ipaden. Dette er et tilleggsforslag
til forslag 153.

Dirigenten tok innstillingen fra redaksjonskomiteen opp til votering. Enstemmig vedtatt.

K ap. 6 Diverse forslag
Her foreligger det mange og tunge forslag. Jeg har tenkt at vi skal behandle forslagene
fortløpende og holde på frem til kl. 17.00. Jeg regner med at ingen blir sur for denne tidlige
avslutningen.
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Forslag 91/92
Landsstyrets innstilling nr. 62 ble enstemmig vedtatt.
Forslag 93 – landsstyrets innstilling nr. 63 – vedtatt mot en stemme.
Forslag 94 – landsstyrets innstilling nr. 64 – enstemmig vedtatt
Forslag 95 – landsstyrets innstilling nr. 65. Her bad Eva Anette Lintho om ordet, på vegne av
dem som bor i grenseland mot Sverige. Vi vet litt o grensehandelen, på godt og vondt. Det er
mye som kan sies om kvalitet og pris. Vi og NNN må bruke media. Et par ganger i året har VG
store oppslag om hvor lønnsomt det er å handle i Sverige. Olav Thon blir gjerne intervjuet.
Men det finnes også andre sannheter. Sveriges Radio dro til Ørje, på norsk side av grensen,
og fant at reker, bleier, nougatti og kaviar var langt billigere på norsk side. I tillegg handler
det om kvaliteten på det vi kjøper i Norge og den vi får i kjøpesentre på svensk side. Norsk
fersk kylling er noe annet enn den frosne vi får i svenskebutikkene. Dette må komme bedre
frem i media, og vi har et ansvar her. Det er mye som er billig og bra i Norge.
Deretter ble forslag 95 – landsstyrets innstilling nr 65 – enstemmig vedtatt.
Forslag 96, 97, 98, 99 og 100 – landsstyrets innstilling nr 66. Yngve Hansen bad om ordet
og ga skryt til landsstyret for den fiskeripolitiske uttalelsen. Men der står ingenting om hvor
mye fisk de kan ha i mærdene. Vi ønsker at intensjonene i forslag 98 tas inn i den
fiskeripolitiske uttalelsen. Der bør det også stå noe om MTB – masksimal tillatt biomasse.
Oddgeir Finstad refererte sitt eget forslag, som lyder slik: “Et regjeringsoppnevnt utvalg
leverte i fjor høst en rapport om saken som er i tråd med vår oppfatning. I sjømatmeldingen
anbefales det en videre utredning av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av forslaget.
Disse problemstillingene lå innenfor gruppens mandat. Vi krever derfor at en eventuell videre
utredning må forseres mest mulig. Videre sies det i meldingen at en omlegging av MTBsystemet ikke må føre til kapasitetsøkning. Dette stiller vi oss uforstående til, En næring med
gode markedsutsikter og sterk økonomi bør ikke nektes videre vekst innenfor kontrollerte
rammer”.
Dette handler om å sikre jevn forsyning av markedet, og jevn sysselsetting gjennom hele
året, poengterte Finstad.
Jan-Egil Pedersen var positiv til forslaget, Han ville derfor at det ble sendt over til
redaksjonskomiteen og innbakt i uttalelsen.
Pedersen kunne også opplyse at NNN har vært i kontakt med regjeringen i forbindelse med
utdeling av nye konsesjoner. Vi mener myndighetene må stille krav til dem som får
konsesjonene, og se til at de ikke gis til aktører som driver med sosial dumping.
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Hans Johan Dahl tok ordet til saken og sa at det var jobbet godt fra forbundets side med
innspill til departementet i brevs form. Vi har også opplevd at vi har fått blomster fra
bedrifter for den jobben vi har gjort. Jeg er derfor enig i at dette sendes til
redaksjonskomiteen. Han syntes det var et godt forslag fra Yngve.
Dirigenten foreslo at man oversendte dette til redaksjonskomiteen. Forslaget, landsstyrets
innstilling og forslagene fra Yngve Hansen og Holger Finstad.
Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag 101 fra avd. 193.
Landsstyrets innstilling nr. 67
Endre Sekse fra forbundsstyret fikk ordet og sa at det hadde vært en utfordring innen det
pelagiske fiske de siste årene. Makrellen har begynt å bevege seg på nye måter. Den har dratt
til islandsk sone og Grønland fordi det ikke er nok plankton i norske farvann. Før dro den ikke
så langt som til Island en gang. Det er et ukontrollert fiske på Island på 150 000 tonn
makrell. Også Færøyene har forsynt seg og det er kommet opp nye konkurrenter der som
ikke var der for få år siden. Vi har fått et ukontrollert fiske. Her må norske myndigheter
forhandle for å få orden på fiskeressursene. Samme kvote kan ikke fiskes to steder. Vi må
finne en løsning som alle parter kan leve med, Norge, Island, EU og Færøyene.
Innstillingen nr. 67 ble enstemmig vedtatt,

Forslag 102 fra avdeling 6 om å gjenreise den sosiale boligpolitikken.
Landsstyrets innstilling støtter intensjonene.

Stine Ohrvik fikk ordet og sa at det var umulig for unge etablerere å kunne reise nok kapital
for å få boliglån – med dagens priser. Dette rammer særlig de unge.

Landsstyrets innstilling nr. 68 enstemmig vedtatt
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Forslag 103 fra avd. 88
Landsstyrets innstilling var oversendes LO-kongressen tikl vurdering.
Landsstyrets innstilling nr. 69 enstemmig vedtatt.

Forslagene 104 og 104. Dette var kontingentforslag som angikk skattefradrag.
Landsstyrets innstilling var tiltres. Nr. 70 ble enstemmig vedtatt

Forslag 106 fra avd. 88 gjaldt statlige bidrag til Hurtigruta.
Landsstyrets innstilling nr. 71 tiltrer intensjonene. Den ble enstemmig vedtatt.
Forslag 107
Landsstyrets innstilling nr. 72 angående forlengelse av Nord-Norge-banen tikl Kirkenes

015 Stein H. Slettbakk sa at han hadde reist Nordnorge-banen som tema også på forrige
landsmøte. Da hadde man vedtatt oversendelse tikl LO-kongressen. Der ble det vedtatt et
moderert forslag om jernbane fra Narvik til Tromsø. Han ville vite hva forbundet og LO hadde
gjort oi sakens anledning. Har man startet en utredning om Nordnorgebanen eller ikke?

Jan-Egil Pedersen sa at man jobbet etter en handlingsplan i NNN. Alle viktige saker var med
der. Og når disse sakene kommer opp, vet NNN hva vi skal mene. Det samme gjør LO. Vi kan
ikke bygge jernbanen alene. Saken blir tatt opp på LO-kongressen videre etter det vedtak
som ble fattet i 2009. Slik er dette spørsmålet behandlet.
Landsstyrets innstilling nr. 72 ble vedtatt mot 1 stemme-

Forslag |108 fra avd. 7 om mer godt på jernbane. Her var landsstyrets innstilling nr. 73 at
det tiltres. Enstemmig vedtatt.
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Forslag 109 fra avd. 193
Landsstyrets innstilling nr. 94 tiltrer forslaget. Dette er allerede kommet inn i norsk
transportplan.

Forbundslederen sa at det endelige forslaget om Stad-tunnelen var sendt regjeringen i høst,
og allerede nå er det kommet i ny transportplan. Når sant skal sies, så har det vært jobbet i
mange år med denne sak. Jeg var også på SV-landsmøtet tidligere i vår og der var de ikke
klar over at den allerede var kommet i transportplanen. Dette er et eksempel på langsiktig
jobbing som har gitt resultater.

Landsstyrets innstilling nr. 74 enstemmig vedtatt.

Forslag 110 fra avd. 22
Landsstyrets innstilling som støtter intensjonene, ble enstemmig vedtatt.

Forslag 11 fra avd. 22 gikk på rammevilkår. Her har landsstyret i innstilling 76 tiltrådt
forslaget. Enstemmig vedtatt.

Forslag 112 fra avd. 22 gikk på faglige rettigheter, landsstyrets innstilling nr. 77er tiltres og
denne ble enstemmig vedtatt.

Anne Berit minnet om vervekonkurransen. Hun var ikke fornøyd med oppslutningen om
vervekampanjen. Hun hadde vært på møte i Norsk Folkehjelp og der hadde de sendt alle ut
for å verve i to timer. Dere kan ringe, sende SMS eller hva som helst. Dere må melde der på
konkurransen. Trekning er torsdag.

Dirigenten forsto at redaksjonskomiteen skulle møte i hjørnet umiddelbart. Dermed var
arbeidsdagen over for delegatene. Møtet ble hevet kl. 16.47.
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