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Hva mener du?
Om det som skjer i klubbene, om verving 
og om forbundets prioriteringer! 

Med dette debattheftet ønsker vi i NNN 
å gi deg relevant bakgrunnsstoff som kan 
gjøre deg som medlem bedre rustet til å 
ta stilling til saker fram til landsmøtet 
våren 2017. 
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Ledelsen inviterer

Ledelsen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) vil vite hva du 
som medlem tror og mener om aktivitet i klubbene, verving av nye medlemmer og 
forbundets prioriteringer. 

Bakgrunnen er at det på mange arbeidsplasser er liten aktivitet og få faglige 
diskusjoner. Noen steder fi nnes det ikke fagorganiserte og lokale klubber. Samtidig 
er det slik at de største problemene og laveste lønningene ofte fi nnes nettopp på 
arbeidsplasser uten fagorganiserte.  

Nedgang i medlemstallet og i andelen yrkesaktive medlemmer er en bekymring. 
Ikke minst fordi makt og styrke er knyttet til at det er mange som står bak kravene. 

Våren 2017 er det landsmøte i NNN. Om du er delegat eller ikke, så vil dette møtet 
bestemme hva forbundet skal jobbe med de neste fi re årene. Landsmøtet velger 
også forbundets fremste tillitsvalgte. Klubbene kan i stor grad påvirke hva som skal 
diskuteres på landsmøtet, gjennom å sende inn forslag. Kanskje målet med den 
debatten vi legger opp til nå skal være at dere sender inn forslag som blir 
behandlet og vedtatt på landsmøtet?

Dette heftet berører ikke alle temaer. NNN er engasjert i og jobber med 
mange ulike saker. Når det nå åpnes for å sende inn forslag til 
landsmøtet, kan disse selvsagt også omhandle saker som ikke er 
en del av temaene i dette debattheftet. 

Bli med i debatten!

      Jan-Egil Pedersen

      Forbundsleder
Jan-Egil Pedersen
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Forbundet har heller ikke lykkes med å få fotfeste  
i nyere «bransjer» som mikrobryggerier, ferskvare- og 
ferdigmatprodusenter og lokale bakerier. 

I 2014 var det drøyt 48 000 personer som var sysselsatt  
i matindustrien i Norge.  NNN hadde 18 275 yrkesaktive  
medlemmer i 2015. Det tyder på et stort potensial. 

Antallet medlemmer har gått jevnt og trutt nedover de 
siste 15 årene. Det gjelder både totalt antall medlemmer 
og de som er yrkesaktive. I 2000 var det totalt 34 813 
medlemmer og i 2015 hadde antallet sunket til 28 243. 

Det blir også færre yrkesaktive i medlemsmassen, noe 
som betyr flere pensjonistmedlemmer. Som igjen gir 
mindre penger i kassa, siden det bare er yrkesaktive  
som betaler medlemskontingent. 

Medlemmene fordeler seg på en rekke bransjer. Kjøtt, fisk og  
meieriene er de største gruppene. Diagrammet over viser  
fordelingen blant de yrkesaktive medlemmene i 2015 .

Fagforeningene er «ingenting» uten medlemmer. Derfor 
er rekruttering så viktig. En av de viktigste egenskapene 
for å verve nye medlemmer til klubben eller fagforenin-
gen er sannsynligvis at du liker å snakke med folk og at 
du er litt «selger». Men det som trolig betyr aller mest er 
at du selv er overbevist om at det er lurt å være medlem. 

HVA ER DE VIKTIGSTE «SALGSARGUMENTENE»? 
Er det vanskelig å verve nye medlemmer? Ubehagelig å 
spørre? Er det en oppgave som tillitsvalgte bør ta seg av? 
Hva er de viktigste argumentene for å være fagorgani-
sert og ha tariffavtale på arbeidsplassen? Her er en liste 
med «salgsargumenter». Godene i den første boksen 
gjelder på arbeidsplasser med tariffavtale. Punktene  
i den andre boksen gjelder for alle medlemmer. 

 På arbeidsplass med tariffavtale:   
 • Avtalefestet lønn 
 • 37,5 timers uke 
 • Bedre tillegg for overtid, natt- og helge- 
  arbeid og skiftarbeid 
 • 5 ukers ferie 
 • Avtalefestet pensjon fra 62 år 
 • Medbestemmelse 
 • Tilbud om skolering og støtte fra  
  LOs utdanningsfond 
 • Støtte ved streik/lockout

 
 For alle medlemmer:
 • Hjelp og støtte fra tillitsvalgte på arbeidsplassen
 • Fri rettshjelp og bistand ved oppsigelse  
  (etter vurdering av forening og forbund)
 • Kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring ved død,  
  fritidsulykkeforsikring

Fagbevegelsen jobber også politisk. Lønn under  
sykdom, pensjon og sikring av arbeidsplasser er blant  
de viktigste sakene. 

Det er blitt tyngre for fagbevegelsen å opprettholde 
sin styrke. Mer enn 1,2 millioner arbeidstakere var ved 
utgangen av 2014 medlem i en arbeidstakerorganisa-
sjon. Det er en økning på mer enn 150 000 yrkesaktive 
medlemmer fra 2004. Men, organisasjonsgraden (altså 
andelen av arbeidstakerne som er fagorganiserte) er like-
vel litt synkende – fra 53 prosent i 2004 til 51,5 prosent  
i 2015. Det betyr at fagbevegelsen ikke har klart å holde 
tritt med økningen i antall arbeidstakere i disse årene. 

I Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
(NNN) er det heller ingen grunn til jubel. På tross av flere 
vervekampanjer de siste årene, blir det færre medlem-
mer (se figuren på neste side). Det står ganske bra til 
innenfor bransjer som kjøtt, bryggeri og meieri.  
De største mulighetene for å skaffe nye medlemmer  
er derfor innenfor bransjer som fisk og bakeri. 

Hvorfor være medlem?
Å dra lasset sammen er en god tradisjon. På arbeidsplassen er det også et spørsmål om å stå sterkere overfor 

den som sitter med makta, nemlig arbeidsgiver. Å være fagorganisert gir trygghet og beskyttelse, fordi du kan 

gå til tillitsvalgt eller ta kontakt med forbundet dersom du ikke får det du har krav på. Eller om du har ubehage- 

lige opplevelser i arbeidssituasjonen. Den viktigste jobben for alle fagforeninger er å sikre lønns- og arbeids- 

vilkårene til medlemmene, samt å gi hjelp og støtte i hverdagen. 

Organisasjonsgraden har gått noe ned over tid.  
Kanskje er det slik at arbeidstakerne er mindre interes-
sert. Men det er også blitt færre sysselsatte innen noen 
av de bransjene der forbundet tradisjonelt har organi-
sert godt, for eksempel i drikkevareindustrien. I andre 
deler av industrien er det blitt flere funksjonærer og 
færre arbeidere, eller flere arbeidsinnvandrere. Man-
ge av arbeidstakerne med høyere utdanning er trolig 
med i andre fagforbund enn NNN. Det er dermed flere 
utviklingstrekk som påvirker medlemstallet.

Det er en ganske stor gruppe som er kalt «øvrige»  
i figuren (16 prosent). Her har vi slått sammen yrkes-
aktive medlemmer som betaler direkte kontingent og 
medlemmer i bransjer som hver utgjør 2 prosent eller 
færre av forbundets medlemsmasse. Det gjelder møller 
og fôrblanderier, melkebearbeidende industri, vin- og 
brennevinsbransjen, bemanningsbyråene og margarin-
fabrikkene.

Den viktigste jobben for alle fagforeninger er å  
sikre lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene,  
samt å gi hjelp og støtte i hverdagen.»

Kjøtt
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drikkevarer

Bryggeri

Egg og fjørfe

Sjokolade og 
snacks

Øvrige

16 %

24 %16 %

3 %

5 %

6 %

8 %

9 %
13 %

I næringsmiddelindustrien totalt er det om lag 50 prosent av 
arbeidstakerne som er organisert. Dette omfatter også de som 
er medlem i andre forbund enn NNN. Andelen organiserte er 
høyere hvis vi kun ser på bedrifter med tariffavtale.
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INTERVJU › Bjørn Moastuen 

Få kontakt med 
arbeidsgiverne!

– En av de store utfordringene for NNN er å komme inn 
på mindre bedrifter. Jeg tror det er lurt å få god kontakt 
med arbeidsgiverne. Få dem til å skjønne fordelene 
med å ha tillitsvalgte og en tariff avtale, og dermed åpne 
dørene, sier Bjørn Moastuen.

Han er hovedtillitsvalgt i Nortura Rudshøgda, og er vant 
med gode forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Han har også jobbet lenge i en virksomhet som har vært 
gjennom store omstillinger. 

– Det gode forholdet mellom partene er tradisjon, 
og at vi har klart å ta vare på denne tradisjonen er bra. 
Men samtidig er vi veldig fl inke til å skille rollene – skille 
sak og person. Det må du gjøre for å ha et godt sam-
arbeid med arbeidsgiver. Moastuen understreker at 
samarbeidet er spesielt viktig i tøff ere tider. 

– Vi blir i stadig større grad sammenliknet med utlandet. 
Så lenge vi har såpass høy lønn her i Norge, så må vi 
være eff ektive og ta i bruk ny teknologi. Da gjelder det å 
gjøre omstillingene så skånsomme som mulig, og derfor 
er det viktig at fagbevegelsen er aktiv i slike prosesser.  
Det verste jeg gjør som tillitsvalgt er å være med på å 
avvikle arbeidsforhold. På Nortura Rudshøgda er over 
90 prosent av arbeidstakerne organisert. Ifølge 
Moastuen får ingen nyansatte «gå i fred». 

MANGE VERVEKAMPANJER TIL TROSS
Antallet medlemmer går nedover til tross for at det 
satses på å få nye medlemmer, blant annet gjennom 
vervekampanjer. I det daglige kan det være et spørsmål 
om tid. Altså at tillitsvalgte prioriterer andre oppgaver 
enn å verve nye medlemmer.  Det kan oppleves som et 
evighetsarbeid – nye medlemmer kommer inn, mens 
enda fl ere ramler ut. Utfordringen kan være ekstra stor 
på arbeidsplasser med stor utskiftning av arbeidstakere, 
eller der det er mange innleide eller midlertidige 
ansatte.

Flere tillitsvalgte påpeker at det er lettere å verve på 
arbeidsplasser der det allerede er mange medlemmer. 
Arbeidsgivernes holdning til fagorganisering har også 
betydning. Pris (nivået på kontingenten) og fagbeve-
gelsens politiske tilhørighet er med på å påvirke. Atter 
andre opplever at arbeidstakere melder seg inn når de 
får et problem, og så melder de seg ut igjen etter at 
det er løst.

Det ubesvarte spørsmålet er hvordan få fl ere til å melde 
seg inn – og bli værende? Trengs det fl ere fordeler for 
medlemmene? Vil det hjelpe med fi ne vervepremier? 

Ifølge en undersøkelse blant tillitsvalgte i seks LO-
forbund, kan premier gjøre vervingen lettere, men 
det er ingen som mener at vervepremier har avgjørende 
betydning. Bedre beskyttelse, for eksempel mot usaklig 
oppsigelse, er trolig et viktigere argument. Andre 
eksempler kan være arbeidstakere som må ha hjelp 
fordi de har problemer med å få det de har krav på, 
eller opplever usikkerhet i forbindelse med om-
organiseringer. 

I slike tilfeller trengs det skolerte og sterke tillitsvalgte. 

KJENNER DU DEN NORSKE MODELLEN?
Det er ikke alltid like lett å skjønne hva som menes med 
«den norske modellen».  Noen ganger snakkes det også 
om «den nordiske modellen». Hovedpunktene er de 
samme. Du kan forestille deg en krakk med tre bein. 
Det ene beinet er fagorganisering, det andre beinet er 
organiserte arbeidsgivere og det tredje er myndighete-

ne og deres samarbeid med organisasjonene i arbeids-
livet. Hvert av disse beina har sin rolle og funksjon i det 
norske samfunnet. Partene i arbeidslivet skal ta seg av 
lønnsvekst og produktivitet, mens myndighetene sørger 
for at sikkerhetsnettet er på plass. Dette nettet består 
blant annet av trygder, helsevesen og utdanning.  

Sager du av ett av beina på krakken, er forutsetningen 
for modellen borte. I stikkordsform har modellen 
følgende kjennetegn, som i større eller mindre grad 
er gjensidig avhengige av hverandre:

• Små inntektsforskjeller
• Stor tillit til politiske institusjoner, som Storting og   
 regjering
• Høy sysselsetting
• Høy organisasjonsgrad på arbeidstaker- og arbeids-
 giversiden og et godt utbygd avtalesystem
• Et system for å håndtere lønnsforhandlinger og   
 arbeidskonfl ikter
• Høyt skattenivå
• En utbygd velferdsstat med ordninger som 
 omfatter alle
• Høy produktivitet og stor omstillingsevne 
 i næringslivet

I februar 2013 
hadde bladet 
«The Economist» en 
forside av en viking 
som skulle symbol-
isere den nordiske 
modellen. 

Etter at denne 
måten å organisere 
samfunnet på hadde vært utskjelt i fl ere tiår, 
mente mange økonomer at det var på tide å se 
på hva som fungerer godt i de nordiske landene.

Det gode forholdet mellom partene er tradisjon, og 
at vi har klart å ta vare på denne tradisjonen er bra.»

Foto: Bente Birkeland
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JOBBE, SPISE, SOVE
Det er mange utenlandske arbeidstakere i matindustri-
en. I 2014 var mer enn 27 prosent av utenlandsk opp- 
rinnelse. Om lag halvparten var fra EU-land i Øst-Europa. 
I sjømatindustrien utgjør innvandrerne hele 47 prosent 
av arbeidsstokken. 

Undersøkelser viser at forskjellen i organisasjonsgrad 
mellom innvandrere og arbeidstakere uten innvand-
ringsbakgrunn blir mindre jo lengre innvandrerne har 
bodd og jobbet i Norge.

Mange opplever at det er vanskelig å få arbeidsinnvan-
drerne til å organisere seg. Hvorfor er det slik? Det er 
trolig flere forklaringer. En stor del av arbeidsinnvandrer-
ne har en løsere tilknytning til arbeidsplassen enn  
nordmenn, for eksempel ved at de er innleid fra et  
bemanningsbyrå eller er sesongarbeidere. Oppholdet  
i Norge består stort sett av å jobbe, spise og sove.  
De opplever dessuten at de får det samme i lomme- 
boka, enten de er organiserte eller ikke. 

Spørsmålet er om det trengs egne tilbud for dem som 
ikke har faste jobber og planlegger å bli i jobben i lengre 
tid. Det kan hende at arbeidsinnvandrere som er i landet 
på et midlertidig oppdrag ikke er interessert i medlems-
fordeler som innboforsikring og avtalefestet pensjon.  
En annen årsak kan være at de frykter å miste jobben 
dersom de melder seg inn i en fagforening, eller at de 
har for liten kunnskap om hva fagbevegelsens står for. 
Dette kan skyldes språkproblemer, eller at de jobber 
på steder med liten kontakt med arbeidstakere som er 
fagorganiserte. Det kan også være at arbeidstakere  
med en løsere tilknytning rett og slett ikke blir spurt  
om de vil melde seg inn i fagforeningen. 

IKKE LETT Å VERVE
Høsten 2015 ble det gjennomført en medlemsunder- 
søkelse i NNN. Medlemmene ble bedt om å ta stilling 
til påstanden «Det er lett å verve nye medlemmer til 
NNN-klubben på min arbeidsplass». Resultatet viser at 
bare rundt 30 prosent mente at dette var en lett opp- 
gave. Til sammen var det så mange som 40 prosent som 
ikke tok stilling til påstanden, enten ved å svare «verken 
enig eller uenig», eller «ikke sikker». Mye tyder derfor  
på at verving er et lite aktuelt tema blant mange av 
medlemmene.

Det kan bety at fagorganisering og lokale klubber tas for 
gitt. Så spørs det hvor lurt det er å tenke på den måten.

INTERVJU › Dovile Gustaite 

Gi fagorganiserte  
flere goder

Dovile er fra Litauen. Hun har nå mange års erfaring  
med jobb i fiskeindustrien, men er ganske fersk som 
tillitsvalgt. På arbeidsplassen hennes er de fleste  
arbeidstakerne fra Øst-Europa. Det er bare et mindretall 
som er medlem i NNN.  Ifølge Dovile er det svært  
vanskelig å organisere utenlandske arbeidstakere. 

– Spørsmålet er hele tiden: hvorfor skal jeg betale når 
jeg får det samme uten at det koster meg noe? Mange 
utenlandske arbeidstakere jobber på kortvarige kon-
trakter, og prøver å tjene opp mest mulig penger i løpet 
av den tiden de er i Norge. Fagforeningskontingenten 
oppleves som bortkastet. De tenker ikke på at det kan 
skje noe galt med dem.

– Jeg har heller ikke så mye tid til å drive med rekrut-
tering. Kan snakke med folk i pausene, men da vil de 
jo helst slappe av. Det er dessuten umulig å få folk til å 
komme på medlemsmøter.

Dovile mener at løsningen må være at fagorganiserte  
får flere goder enn de som ikke er medlemmer. 

– Kanskje burde det være slik at tariffavtalene bare  
omfattet de fagorganiserte? Når alle får det samme,  
så blir det vanskelig, sier hun.  

Selv opplevde hun å få god hjelp av fagbevegelsen da 
hun trengte det, og at det var motivasjon for å fortsette 
å være medlem. 

Fagforeningskontingenten oppleves som bortkastet.  
De tenker ikke på at det kan skje noe galt med dem.»

Undersøkelsen blant NNN-medlemmene ble gjennomført høsten 
2015. 2645 medlemmer svarte på spørsmålene (14,5 prosent av 
de som ble spurt).  Meieribransjen er overrepresentert i under- 
søkelsen sammenliknet med fordelingen av medlemmer  
i forbundet totalt. Når det gjelder de to andre store gruppene, 
kjøtt og fisk, er fordelingen om lag som i medlemsmassen.
 

«Det er lett å verve nye medlemmer til  
NNN-klubben på min arbeidsplass.»

Helt eller delvis enig

Helt eller delvis uenig

Verken enig eller uenig

Ikke sikker

31 %

29 %

22 %

18 %

Foto: Jarle Wilhelmsen

Vi må ikke gå rundt og tro at 
gode forhold i arbeidslivet 
skyldes snille arbeidsgivere.  
Vi må holde fortet!» 
(TILLITSVALGT)
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BEHOV FOR TØFFERE TILLITSVALGTE  
Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og 
godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har 
blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen.  

I medlemsundersøkelsen kom det fram at hele 70  
prosent av medlemmene sa seg helt eller delvis enig  

i påstanden: «I dagens arbeidsliv er det behov for tøffere 
tillitsvalgte for å ivareta medlemmenes interesser». 

En viktig forklaring er trolig at mange av NNNs medlem-
mer til daglig lever med omstillinger og høyere krav til 
produktivitet. Det dreier seg om press på priser, trusler 
om utflagging av produksjon, automatisering og kon-
kurranse fra importerte varer. 

INTERVJU › Mette Dale 

Trenger en plan!
Mette Dale er ansatt som organisasjonsarbeider i NNN.  
Hun har derfor som jobb å verve medlemmer og hjelpe  
tillitsvalgte innenfor fiskeindustrien. Mette mener at de 
som jobber i avdelingene må ha en plan. Det vil si å vite 
hvor mange bedriftsbesøk som skal gjennomføres i lø-
pet av et år, hvordan du skal jobbe og sette tidsfrister for 
når jobben skal være utført. Den vanligste framgangs-
måten er å sitte i kantina og snakke med folk eller samle 
ansatte til informasjonsmøter. Ha med seg informasjons-
materiell og vise at dette er noe de tillitsvalgte også kan 
gjøre sjøl. 

– Jeg tror ikke folk skjønner alvoret. De kan risikere at 
tariffavtalene forsvinner på grunn av at mange velger å 
stå utenfor, sier hun. 

Og det er på arbeidsplassene den viktigste jobben  
må gjøres, ifølge Mette Dale. Hennes råd er å gripe fatt 
i saker som engasjerer – i første rekke lønnsoppgjør og 
forsikringsordninger.  Og i tillegg, gode historier om 
hvordan medlemmer har fått hjelp av NNN. Hun har 
også stor tro på at ungdom snakker best med andre 
ungdommer, og at forbundet trolig trenger å ansette  
en eller flere østeuropeere på grunn av språk- 
utfordringer og kultur.  

Spørsmål til diskusjon

› Hva er de tre viktigste argumentene for å være medlem?

› Er det behov for flere typer medlemskap?  
 For eksempel for sesongarbeidere og arbeidsinnvandrere?

› Hvordan få fotfeste i bedrifter uten medlemmer og klubb?

› Hva kan klubber og avdelinger gjøre for å få flere medlemmer?

› Basert på den diskusjonen dere har hatt: Har dere forslag til landsmøtet om hva   
 forbundet bør gjøre for å rekruttere flere medlemmer?

Foto: Bente Birkeland

...det er på arbeidsplassene 
den viktigste jobben må  
gjøres.»
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At noe av det mest grunnleggende i livet ikke vekker 
engasjement kan framstå som et paradoks, men gjelder 
ikke bare i NNN. En Fafo-undersøkelse blant tillitsvalgte 
i seks LO-forbund (fra 2012) viste at det er svært vanske-
lig å få folk til å stille på medlemsmøter.  Det er verst  
i store klubber. Undersøkelsen viste også at møter  
i arbeidstida naturlig nok er en stor fordel når det  
gjelder å få folk til å stille. 

Er det noe som kan og bør gjøres for å skape større  
aktivitet? Hjelper det med sosiale sammenkomster? 
Hvordan løses dette på arbeidsplasser med skiftarbeid? 
Kan møtene erstattes med kontakt på sosiale medier? 
Eller er holdningen den at så lenge vi betaler kontingent, 
så kan de tillitsvalgte ta seg av resten?

LØNN ER VIKTIGST
Vi spurte medlemmene om hva som er de viktigste 
oppgavene for den lokale klubben. De kunne prioritere 
inntil fire områder. Ikke overraskende er det lokale lønns-
forhandlinger og arbeidsmiljø som peker seg ut som 
viktigst, med lønnsforhandlinger som en suveren vinner 
hvis man ser på hva man prioriterte først. I prioritert 
rekkefølge, så klubbenes sentrale arbeidsområder  
slik ut:

• Lokale lønnsforhandlinger (88 prosent)
• Arbeidsmiljø (78 prosent)
• Å hjelpe medlemmer som får problemer  
 (64 prosent)
• Medbestemmelse (55 prosent)

Hva med forbundet sentralt? Medlemmene fikk også 
si sin mening om deres viktigste oppgaver. I prioritert 
rekkefølge er dette de fire sentrale områdene: 

• Lønnsforhandlinger (82 prosent)
• Pensjon (66 prosent)
• Jobbe for å sikre arbeidsplasser i næringsmiddel- 
 industrien (52 prosent)
• Arbeidsmiljø (51 prosent).

Rekruttering av nye medlemmer og møter og aktivitet 
kommer langt ned på lista. Bare 20 prosent av medlem-
mene trakk fram disse oppgavene blant de fire viktigste. 
Det er egentlig ikke så rart. Når du blir bedt om å velge 
ut noen få områder, så er det naturlig at grunnleggende 
lønns- og arbeidsvilkår stikker av med seieren.

Aktiv i klubben – eller i sofaen?
Hva er viktig og interessant for medlemmene i de lokale klubbene? Lønns- og arbeidsvilkår er grunnleggende. 

Og selvfølgelig om det er nyheter om arbeidsplassen eller fra bransjen som påvirker hverdagen. Utflagging av 

arbeidsplasser er et eksempel på det siste.

Selv om det å ha et arbeid med gode vilkår er avgjørende for folk flest, så er det vanskelig å tenne medlemmene 

til å delta aktivt i diskusjoner, for eksempel på klubbmøter. Generelt opplever klubber og fagforeninger  

manglende interesse og engasjement. Unntaket er ved dårlige tider for arbeidsplassen, for eksempel fare for 

nedbemanning.

INTERVJU › Jostein Aukland 

Rettigheter og  
økonomiske fordeler
Jostein Aukland bør vite hva han snakker om. 
Han har vært tillitsvalgt i 35 år. Hvorfor?

– Å hjelpe folk med å være en del av et kollektiv. Å disku-
tere med ledelsen og så komme fram til gode løsninger. 
Det er to viktige drivkrefter for å holde på, sier han. 

Aukland representerer også en type tillitsvalgte som 
det har blitt flere av de siste tiårene – konserntillitsvalgt. 
Ringnes er arbeidsplassen, og som konserntillitsvalgt er 
Aukland blant annet med i det europeiske samarbeids- 
utvalget (EWC) i Carlsberg. 

– Det har skjedd mye siden jeg startet som tillitsvalgt.  
På begynnelsen av 1980-tallet var det lokale saker som 
tok det meste av tida. I dag er vi del av et internasjonalt 
konsern og svært avhengig av det som skjer i verden 
rundt oss. På det meste var vi godt over 3000 ansatte  
i Ringnes, nå er vi om lag 1000.

Men fagforeningen har ikke blitt mindre viktig.  
Tett på 100 prosent av arbeidsstokken er organisert. 

– Rettigheter til hver enkelt og økonomiske fordeler er 
det vi kan lokke med lokalt. Vi har for eksempel en egen 
kasse der medlemmene kan låne inntil 20 000 kroner.  

Vi betaler også full lønn under streik. Slikt hjelper. I 2007 
hadde vi en administrerende direktør som sa at vi skulle 
bli verdens beste på samarbeid. Vi er kanskje ikke helt  
i mål på det området. Som i de aller fleste bedrifter, er 
det en del som vi er uenige med ledelsen om, sier  
Jostein Aukland. 

Å hjelpe folk med å være  
en del av et kollektiv.  
Å diskutere med ledelsen  
og så komme fram til gode 
løsninger.»

Foto: Bente Birkeland
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I medlemsundersøkelsen over spurte vi om interesse  
for fagforeningssaker.  Medlemmene tok stilling til noen 
påstander som de sa seg enig eller uenig i. 

Svarene bekrefter at det er liten interesse og lav aktivitet 
på arbeidsplassene. Bare en drøy tredjedel mener at  
det er stor interesse for fagforeningssaker. Fagforenings-
saker er så mangt, og hadde vi spurt om interesser for 
lønns- og arbeidsvilkår, så ville kanskje svarene vært 
annerledes?

Halvparten ønsker seg mer informasjon om hva slags 
saker klubben og tillitsvalgte jobber med. Dette tyder  
jo på en viss interesse. Men det kan også tolkes som  
at tillitsvalgte «holder på for seg selv», og ikke deler 
informasjon med medlemmene. Vi går ut fra at det er  
de mest aktive og interesserte medlemmene som har 
svart på undersøkelsen, og dermed i større grad 
ønsker seg mer informasjon.

ER FACEBOOK DET NYE MEDLEMSMØTET? 
De fleste NNN-medlemmene har tilgang på internett, 
enten på jobben eller hjemme. Det er også over 70  
prosent som er aktive på sosiale medier, enten daglig 
eller ukentlig, ifølge den siste medlemsundersøkelsen.  
I en digital verden, og der mange har mer enn nok med 
å få hverdagen til å gå opp, kan det tenkes at kontakt  
og diskusjoner kan tas via sosiale medier.  

I stedet for å se på naboens feriebilder, kan du kanskje 
bruke tida på å argumentere for hva de tillitsvalgte bør 
kjempe for ved neste korsvei?

INTERVJU › Yngve Hansen

Trigget av lav aktivitet
Yngve Hansen jobber i en tradisjonell fiskeindustri- 
bedrift. – Det er få tillitsvalgte i fiskeindustrien som er 
særlig aktive. Dette trigger meg. Gir meg motivasjon til 
å prøve å gjøre noe med det, sier Yngve, som har 17–18 
års erfaring som tillitsvalgt. På arbeidsplassen hans er de 
fleste organisert. Det har med tradisjon å gjøre. 

– Som fylkeskoordinator skulle jeg gjerne hatt gode 
svar på hvordan man rekrutterer medlemmer der hvor 
tradisjonen ikke er like sterk. Personlig kontakt er trolig 
avgjørende. Jeg har liten tro på nye medlemsfordeler.  
Vi bør rendyrke det som har med fagbevegelsens rolle å 
gjøre – trygge lønns- og arbeidsvilkår. 

Han er imidlertid bekymret for at det er lav aktivitet 
blant medlemmene, og tror at møter i arbeidstida,  
eventuelt i en utvidet pause, er forutsetningen. De fleste 
steder er det vanskelig å få stanset produksjonen.  
Samtidig ønsker ikke folk å bruke fritida. 

– Det er vanskeligere å engasjere folk. Det ser jeg også  
i politikken, hvor jeg er aktiv. Folk har nok med sitt, med 
familieforpliktelser og mange krav til deltakelse, påpeker 
Yngve Hansen.

Han er ikke redd for at omorganiseringen av forbundet 
og kutt i antallet avdelinger har negative virkninger. Det 
er en naturlig utvikling når det finnes så mange digitale 
hjelpemidler, ifølge Yngve Hansen. 

– Jeg tror forbundet har styrket seg på dette. Det har 
vært naturlige sammenslåinger og vi har fått en sterkere 
profil. 

Vi bør rendyrke det som har med fagbevegelsens rolle å gjøre — 
trygge lønns- og arbeidsvilkår.»

 PÅSTAND               Andel som sa seg helt eller delvis enig
 
 «Det er høy interesse for fagforenings-         

37 prosent
 

 saker på min arbeidsplass»  

 «Jeg ønsker meg mer informasjon om         
50 prosent 

 
 hvilke saker klubben og tillitsvalgte jobber med»   

NÅR KAN DET HOLDES MEDLEMSMØTER  
I ARBEIDSTIDA?
I Hovedavtalen LO-NHO, § 5-6, heter det: 
• Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og   
 avstemning over tarifforslag kan holdes  
 i arbeidstiden uten trekk i lønn, såfremt dette   
 ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper.
• Når utvalget av tillitsvalgte i forståelse med   
 bedriftsledelsen er av den oppfatning at  
 avgjørelse i saker må fattes omgående eller at   
 saker av særlig viktighet skal behandles, kan det  
 holdes medlemsmøter i arbeidstiden uten trekk  
 i lønn.
• Dersom virksomhetens driftstid strekker seg ut  
 over 8 timer, kan medlemsmøte i forståelse med  
 bedriftsledelsen holdes i arbeidstiden uten   
 trekk i lønn.

Foto: Jan Erik Østlie

Følg NNN på facebook!
www.facebook.com/NNNforbund/



1716

Spørsmål til diskusjon

› Hvilke saker skaper engasjement på din arbeidsplass?

› Hva tror du kan gjøres for å få flere til å delta på møter i den lokale klubben? 
 Nevn tre tiltak. 

› Vil lav aktivitet føre til færre medlemmer på sikt?
 

› Er det viktig å møtes ansikt til ansikt, eller kan man holde kontakt via e-post og   
 sosiale medier?

› På bakgrunn av diskusjonen: Har dere forslag til landsmøtet om hva forbundet   
 bør gjøre for å øke aktiviteten på lokalplanet.

Det er stor variasjon i hva medlemmer og tillitsvalgte 
i NNN trenger av støtte og opplæring. Noen forholder 
seg først og fremst til lokale arbeidsgivere. Andre lever 
under trussel om at arbeidsplassene forsvinner til andre 
land. En del jobber i virksomheter som er en del av store 
internasjonale konsern der planene for arbeidsplassen 
din legges helt andre steder i verden. Det er store spenn, 
både i størrelse og produksjonsform, blant de arbeids-
plassene som har NNN-medlemmer. Uansett utfordrin-
ger, så er lokale tillitsvalgte fagbevegelsens «fotsolda-
ter». Uten dem vil det ikke være noen fagbevegelse.   

I følge medlemsundersøkelsen er det tillitsvalgte på de 

Ifølge medlemsundersøkelsen er det tillitsvalgte på de 
fleste arbeidsplasser hvor forbundet har medlemmer.  
44 prosent av medlemmene sa at de opplevde at de  
tillitsvalgte sikrer god innflytelse, til medlemmenes  
beste. Rett under halvparten sa seg enig i en påstand 
om at «tillitsvalgte på arbeidsplassen gir meg den  
hjelpen jeg trenger». Dette vil si at halvparten av  
medlemmene ikke får den hjelpen de trenger? Det er 
enda flere som sier at de tillitsvalgte ikke har god nok 
innflytelse. Hva er så galt? Er det vanskelige arbeids- 
givere? Forsiktige tillitsvalgte? Mangel på opplæring? 
Dårlig tid? Trolig kan alt dette være med på å forklare 
disse resultatene, om enn ikke samtidig og på samme 
sted.

Tilgjengelig for deg?
Hvordan opplever medlemmene klubben, kontakten med avdelingen eller forbundet sentralt? Får man den  

hjelpen man trenger? Hva må til for å bli hørt? Er det for lang vei til «makta»?

• På arbeidsplassen er det klubben som  
 representerer forbundet.  
 Klubben skal velge et styre av tillitsvalgte. 
• Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal se til at  
 lov- og avtaleverk blir fulgt og opprettholde  
 et godt samarbeid med bedriften.
• NNN er delt i tre nivåer: klubb, avdeling og   
 forbundskontor. I tillegg er det en koordinator  
 i hvert fylke.  Avdelingen kan bestå av en eller   
 flere klubber, og er bindeleddet mellom  
 medlemmene og forbundet. 
• Antallet avdelinger i NNN har blitt mer enn   
 halvert i løpet av de siste årene, og er nå nede  
 i 55. Målet har vært å styrke apparatet ute  
 i landet, blant annet ved at det kan ansettes   
 egne organisasjonsarbeidere flere steder.

I en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i seks 
LO-forbund (fra 2012) svarte nesten 8 av 10 at de 
trengte mer opplæring. Det gjaldt særlig på  
områdene arbeidsrett, konfliktløsning og  
forhandlingsteknikk.
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INTERVJU › Tonje Kåsene

Jeg er der for deg
Tonje Kåsene meldte seg inn i forbundet fordi hun 
trengte innboforsikring. 

– Jeg visste ingenting om fagbevegelsen. Men det har 
endret seg i løpet av årene, sier hun. Tonje er nå leder  
i NNNs avdeling i Sør-Trøndelag. 

– Den viktigste motivasjonen min er at noen faktisk må 
engasjere seg. Være med på å gjøre hverdagen bedre 
for medlemmene. Vi ser at det virker, og at folk får den 
hjelpen de trenger. Hun mener at forbundet må ta mer 
ansvar for at avdelingene faktisk gjør det de skal overfor 
klubbene. Få dem opp og gå. Hvis ikke klubblederne er 
på lag, så er det ikke håp. Klubbene trenger for eksem-
pel mer midler til aktiviteter, ifølge Tonje. Tonje besø-
ker mellom 50 og 70 bedrifter hvert år. Hun prioriterer 
bedrifter der klubbene trenger hjelp. 

– I mange klubber er det null aktivitet. Men det går ikke 
an å komme utenfra og fortelle dem hva de skal gjøre. 
Det kreves opplæring, inspirasjon og drahjelp. 

– Siden jeg besøker såpass mange bedrifter, så blir det 
også bedre kontakt. Klubblederne får et ansikt til navnet, 
og det blir ikke så vanskelig å ringe. Styremedlemmene 
i avdelingen har fordelt klubbene seg imellom. En slags 
fadderordning, der vi sier: «jeg er tilgjengelig for deg». 
Hun mener også at det har stor betydning at klubb- 
lederne får møte hverandre.

– I avdelingen hadde vi 19 tillitsvalgte på stiftelsesmøtet 
i 2012, noe vi syntes var veldig dårlig. På årsmøtet i 2013 
var det 18 som møtte. Da sa vi til hverandre at vi er nødt 
til å finne på noe!

– I 2015 hadde vi en klubblederkonferanse på dagtid 
med 45 deltakere, og så hadde vi årsmøte etterpå. 
 Et godt tips er å frikjøpe dem som ikke får fri med lønn, 
sier Tonje Kåsene. 

INTERVJU › Muhammad Akbar

Har for dårlig tid  
til vervet
Muhammad er maskinoperatør og jobber med å pakke  
salater og har vært tillitsvalgt siden september 2015.

– Mitt største problem er at jeg har for lite tid til å være 
tillitsvalgt. Nå har jeg nettopp fått fri to timer i uka for 
å passe vervet mitt. Det er likevel slik at jeg må bruke 
mye fritid for å svare på alle spørsmål fra medlemmene, 
forteller han. 

Muhammed kom til Norge i 2013. Han er opprinnelig  
fra Pakistan, men har bodd noen år i England før han 
kom hit til landet for å gifte seg. Muhammad kom raskt 
i arbeid, og har også lært seg norsk på kort tid. På ar-
beidsplassen er over 90 prosent av arbeidstakerne 
utenlandske. Det er mange fra Polen, Latvia og Vietnam. 
Med seg i styret har Muhammad blant annet en polsk 
arbeider, noe som gjør kommunikasjonen med en  
del arbeidstakere mye lettere. 

– Da jeg begynte, var det ingen som spurte om jeg  
ville organisere meg. Jeg synes det var lurt, så jeg meldte 
meg inn. Etter at jeg overtok som tillitsvalgt har antallet 
medlemmer økt fra 68 til over 100. Men vi skal fortsette 
med vervekampanjer. Vi trenger flere medlemmer,  
understreker han. Til sammen er det litt over 200  
ansatte på arbeidsplassen, inkludert de som er vikarer  
og innleide.

– Hvis alle tenkte som de uorganiserte, som først og 
fremst vil spare penger, så ville vi jo verken ha  
tariffavtale eller samarbeid med arbeidsgiver.

Han tror også at noen er redde for å miste jobben  
dersom de tar opp ubehagelige spørsmål. 
– Slik er det jo ikke. Min fremste motivasjon for å være 
tillitsvalgt er å kunne rydde opp i slike spørsmål, hjelpe 
medlemmer og få systemer på plass. 

Hvis alle tenkte som de  
uorganiserte, som først og 
fremst vil spare penger,  
så ville vi jo verken ha 
tariffavtale eller samarbeid 
med arbeidsgiver.» 

Den viktigste motivasjonen 
min er at noen faktisk må 
engasjere seg. Være med på 
å gjøre hverdagen bedre for 
medlemmene. Vi ser at det 
virker, og at folk får den  
hjelpen de trenger.» 

Foto: PrivatFoto: Bente Birkeland
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Mange arbeidsplasser har forsvunnet de siste tiårene. 
For andre har arbeidshverdagen blitt veldig annerledes. 
Større enheter har overtatt for de mindre, samtidig som 
ny teknologi har redusert behovet for arbeidstakere.  
En del produksjon har flyttet ut av landet – til steder 
med billigere arbeidskraft. I tillegg har fabrikker og  
bryggerier blitt en del av store konserner som Orkla, 
Carlsberg, Marine Harvest og Pelagia. Landbrukssam- 
virkene er gjort om til konsern som Nortura og Tine. 

I årene mellom 1999 og 2013 gikk antallet sysselsatte 
ned med 10 prosent. Flest arbeidsplasser forsvant  
i sjokolade- og sukkervarebransjen. Drikkevarer og  
kornvarer har også hatt en nedgang i antallet syssel- 
satte.  Fôr, meierivarer og øvrige næringsmidler hadde 
flere arbeidstakere i 2013 enn i 2003. Siden 2011 har det 
totalt sett vært en liten årlig økning i antallet sysselsatte. 
Antallet bedrifter har økt med 5 prosent fra 2003  
til 2014. 

I figuren ser du andelen sysselsatte innenfor de ulike bransjene 
i matindustrien (tall fra 2013).  Tallene er fra Norsk institutt for 
bioøkonomi sin rapport «Mat og industri» 2015).

Det er, som nevnt tidligere, store forskjeller på arbeids-
plassene. I 2013 var det slik at drøyt 5 prosent av virk-
somhetene stod for 47 prosent av sysselsettingen. Altså 
fordelte nesten halvparten av den samlede arbeidsstok-
ken seg på et lite antall virksomheter. På den andre siden 
har det store flertallet av bedriftene (74 prosent) færre 
enn 20 ansatte. 

Matindustrien er en av de største kundene til norsk  
jordbruk og en av de viktigste leverandørene til dag-
ligvaremarkedet. Med andre ord, mektige aktører på 
begge sider. Endringer i tilskuddsordninger og avgifts- 
politikk kan derfor få direkte betydning for mange av 
NNNs medlemmer.  

Uten mat og drikke
Hvordan ser framtida ut for din arbeidsplass? Vi trenger mat, men kommer det til å bli produsert like mye mat 

og drikke i Norge i årene framover? Sjømatnæringen er spådd en lys framtid. «Fisk er den nye oljen», sies det. 

Ligger framtida i alger, plankton og fisk?

Spørsmål til diskusjon

› I medlemsundersøkelsen sa 49 prosent seg enig i påstanden:  
 «Tillitsvalgte på min arbeidsplass gir meg den hjelpen jeg trenger». 
 Hva synes du om dette? Er det et bra eller et dårlig resultat?

› Ut fra din erfaring, på hvilke områder trenger tillitsvalgte mer støtte og opplæring?

› Har dere forslag til NNNs landsmøte om hvordan kontakt mellom de ulike delene av  
 forbundet kan forbedres (klubb, avdeling, forbundskontor).

MATINDUSTRIEN 2014

– sysselsatte 48 029 personer.  
 Utgjør hver femte ansatte i industrien 

– 2 134 bedrifter

– Bransjer: kjøtt, fiskevare, frukt og grønt,  
 olje og fett, meieri, korn, dyrefor, andre  
 næringsmidler (sjokolade- og sukkervare, baker),  
 drikkevare (øl, mineralvann og leskedrikker)

Kilde: Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

Bakevarer

Drikkevarer

Fisk

Fôr

Kjøtt

Konserves

Sjokolade og 
sukkervare

Meierivare

Øvrige
næringsmidler

21 %

7 %

16 %
9 %

13 %

2 %
2 %

24 %

4 %
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Det har blitt endringer i sammensetningen av arbeids-
stokken, fordi ny teknologi krever høyere kompetanse. 
Færre arbeidsoppgaver gjøres manuelt. Ifølge NIBIO 
(Norsk institutt for bioøkonomi) hadde 19 prosent av de 
sysselsatte universitets- eller høyskoleutdanning i 2014. 
Andelen med grunnskole som høyeste utdanning var på 
29 prosent.

Kompetanse er viktig i alle deler av produksjonen.  
Matindustrien er avhengig av både produktutvikling  
og flinke arbeidstakere for å hevde seg i konkurransen.  
Norske varer må først og fremst konkurrere på kvalitet. 
Det gjelder enten man er i en typisk eksportindustri, 
som sjømat, eller at varene i stor grad selges innenlands, 
som i kjøttindustrien. Det stilles også stadig sterkere 
krav om at arbeidstakerne må kunne omstille seg. 

I de siste årene har mangel på lokal arbeidskraft ført til 
større bruk av utenlandske arbeidstakere. Erfaringene 
viser at høy bruk av utenlandsk arbeidskraft skaper 
utfordringer når det gjelder ledelse og videreutvikling. 
Men det reises samtidig spørsmål om hva bedriftene 
faktisk gjør for å rekruttere lærlinger og videre- 
utvikle egne medarbeidere.

MÅ VI VELGE MELLOM FISK ELLER LANDBRUK?
Hva med fisken – «den nye oljen»? Her er mulighetene 
til å selge varene til utlandet viktige. I motsetning til de 
fleste andre bransjene i norsk matindustri, er sjømat- 
industrien eksportrettet. 

Sjømatnæringen er Norges tredje største eksportnæring.  
I 2014 ble det eksportert 2,6 millioner tonn sjømat til en 
verdi av nærmere 69 mrd. kroner. Mye av sjømaten som 
eksporteres selges som råstoff til foredlingsindustrien  
i andre land. Satsing på mer foredling og bearbeiding  
i Norge vil gi økt verdiskaping og flere arbeidsplasser  
i norsk sjømatindustri. 

Både fisk og landbruk er unntatt fra EØS-avtalen.  
Det vil si unntak fra «fri flyt» av varer innenfor EU/EØS. 
Det betyr at heller ikke EUs bestemmelser om konkur-
ranse og statsstøtteregler gjelder for landbruk og fisk.  
På den ene siden er det behov for et importvern på 
landbruksprodukter. På den andre siden vil vi gjerne  
selge norsk sjømat til EU og resten av verden, og det 
trengs egne handelsavtaler for dette. Det betyr at  

Norge har offensive interesser på sjømat og defensive 
interesser på landbruk. EU har også ulike områder med 
offensive og defensive interesser og har ikke ønsket å 
koble sjømat og landbruk. Enkelte aktører i Norge har 
likevel tatt til orde for at markedsadgang for fisk må ses  
i sammenheng med importvernet for landbruksvarer.  
Er det slik at vi må velge mellom fisk eller landbruk?

MATKJEDEMAKT
Dagligvarehandelen i Norge er konsentrert. Noen få 
aktører har stor makt. NorgesGruppen hadde i 2014  
en markedsandel på 39,9 prosent, Coop (inklusiv ICA)  
33,8 prosent og Rema 1000 23 prosent. Det vil si at  
tre aktører står for om lag 97 prosent av omsetningen  
i dagligvarehandelen. 

Mat- og drikkeindustrien som leverandører kan der-
for oppleve at varer ikke tas inn i butikkene, at de gis 
dårligere plassering i butikkene, at det er press på priser 
og at kjedene overtar oppgaver som industrien har hatt 
tidligere, for eksempel distribusjon. 

For få år tilbake ble det foreslått å lage en lov om god 
handelsskikk. Den skulle gi kjøreregler for forholdet  
mellom leverandør og dagligvarekjedene. I desember 
2015 bestemte regjeringen seg for at den ikke ville ha  
en slik lov likevel. Alternativet skulle være å styrke  
Konkurransetilsynet.

INTERVJU › Svein Førde

Sterkere press på faglige 
rettigheter

– Før kunne vi holde på for oss sjøl. Nå er det flere  
aktører og konkurrenter i meierimarkedet, sier Svein 
Førde som til daglig holder til i Tine på Byrkjelo. 

Landbrukspolitikk og innflytelsen til de store butikkjede-
ne er viktige saker for de fleste i matindustrien. Førde er 
derfor blitt tillitsvalgt for politikk og samfunnskontakt. 
Det vil si at kontakt med politikere er en stor del av  
jobben. Han skulle være godt rustet, med 40 år bak  
seg i meieriindustrien.

Alliansepartnere spenner fra Bondelaget til Nærings- 
livets Hovedorganisasjon (NHO) og LO. Det dreier seg 
ofte om grensevern og norsk matproduksjon, gjerne 
illustrert med slagordet «Fra bås til bord». 

– I tillegg til større import er det også blitt slik at store  
butikkjeder konkurrerer direkte med oss.  Internasjo-
naliseringen av arbeidslivet er også svært tydelig ved 
de store globale aktører innenfor transport. Alt dette 
gir press på faglige rettigheter. I tillegg er det press fra 
politisk hold, for eksempel ved endringer i arbeids- 
miljøloven, sier Svein Førde.  

Han tror at endringene, både her hjemme og internasjo-
nalt, vil føre til en større oppslutning om fagbevegelsen  
i årene framover. 

– Folk vil kjenne større behov for trygghet, sier han. 

I tillegg til større import  
er det også blitt slik at store 
butikkjeder konkurrerer  
direkte med oss. Internasjo- 
naliseringen av arbeidslivet  
er også svært tydelig ved de  
store globale aktører innen- 
for transport.» 

Visste du at?
Verdiskapingen i matindustrien har vært sterkere 
enn i øvrig industri de siste årene, særlig etter 
finanskrisen i 2008. 

Utenom fisk, selges den største andelen av mat- og 
drikkevarer som produseres i Norge, her hjemme.

De siste 15 årene har det vært en betydelig økning  
i import av mat- og drikkevarer.  

Hjemmemarkedsandelen var 88,3 prosent  
i 2003 og 80 prosent i 2015.

Det vil trolig bli en skjerpet konkurransesituasjon  
i årene framover.

Kilde: NIBIO 2015 (Norsk institutt for bioøkonomi).

Foto: Erlend Angelo
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Spørsmål til diskusjon

› Hva er den viktigste forutsetningen for at din arbeidsplass er trygg?

› Hvorfor er det viktig å produsere mat og drikke i Norge?

› Har dere forslag til landsmøtet om hva slags saker NNN sentralt bør prioritere for å  
 sikre næringsmiddelindustrien i Norge?

Vær forberedt til     
landsmøtet 2017!

Mitt første landsmøte kom som 
et sjokk. Alle som skal dit trenger 
en grunnleggende beskrivelse av 
hvordan et slikt møte fungerer.»  
(TILLITSVALGT) 
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Hvordan vinne en sak  
på landsmøtet?  
 
1.  Lag et konkret og godt underbygget forslag.  
 Det er landsmøtet som bestemmer hva NNN skal  
 jobbe med de neste fire årene. Er det en sak dere   
 brenner for, så er det her dere bør få det vedtatt.  
 Pass på tidsfristen og følg retningslinjene som er gitt   
 om hvordan forslag skal sendes inn.  
 (Vedtektenes § 4 nr. 3).
2. Valg av delegater til landsmøtet. Avdelingene får  
 tildelt delegater i henhold til medlemstallet. Valg av  
 delegater skal skje på et medlemsmøte hvor også  
 dagsorden for landsmøtet behandles. De som velges  
 representerer avdelingen. En av oppgavene er å følge  
 opp forslag som avdelingen har sendt inn. 
 (Vedtektenes § 4 nr. 4-8).
3. Gjør dere kjent med landsmøtepapirene og  
 dagsorden. Landsmøtepapirene sendes ut til  
 delegatene i god tid før landsmøtet. Det er viktig å   
 ha oversikt over hvilke saker som skal behandles   
 og hvilke forslag som foreligger. I sakspapirene   
 ser dere også hvilken innstilling de ulike forslagene   
 har fått av landsstyret. 
4. Forbered innlegg. Ha et manus når du skal holde   
 innlegg på landsmøtet. Dersom du gruer deg for å ta  
 ordet må du tenke at du ikke er alene om det. Uansett  
 så kan det være greit å øve seg litt på forhånd.
5. Ikke gi dere. Søk støtte hos erfarne tillitsvalgte.  
 De kan gi råd om hvordan dere kan følge saken 
 gjennom prosessen fram til vedtak. Dersom lands- 
 styret har en negativ innstilling til forslaget deres,  
 må forslaget fremmes på nytt. Husk at ingenting er   
 bestemt før landsmøtet har stemt.

NY PÅ LANDSMØTE
● Både avdelinger og klubber kan levere forslag til   
 landsmøtet. Fristen er 15. oktober 2016. Klubber   
 som sender inn forslag må sørge for at avdelingen  
 får kopi av forslagene.
● Landsmøtet holdes hvert fjerde år. Neste er fra  
 2. til 6. april 2017, og består av 185 valgte delegater   
 pluss landsstyrets 23 medlemmer. 
● Delegatene (deltakere med tale-, forslags- og  
 stemmerett)  må undersøke når de ulike sakene  
 kommer til behandling og forberede seg til debatten.
● Forretningsorden er regler om hvordan landsmøtet  
 skal gjennomføres (blant annet taletid og stemme- 
 regler). Det går an å be om ordet til forretnings- 
 orden. Da vil du kommentere eller foreslå en annen   
 måte å behandle saken på. Den som ber om ordet til   
 forretningsorden får tale umiddelbart. Man kan ikke   
 argumentere for en sak når man har bedt om ordet til  
 forretningsorden. 
● Konstituering betyr å fatte vedtak om hvordan  
 landsmøtet skal gjennomføres. Ved åpning av lands-  
 møtet velger delegatene hvem som skal være  
 dirigenter, referenter og godkjenner dagsorden og   
 forretningsorden.
● Alle innlegg må framføres fra talerstol.  
 Det tillates ikke innlegg fra salen.
● Tilmålt taletid som hver delegat kan bruke  
 bestemmes i forretningsorden. 

● Landsmøtet vil bli gjennomført elektronisk ved  
 bruk av iPad som verktøy. På iPaden finnes alle  
 landsmøtepapirer. Den brukes også når man vil be  
 om ordet til en sak eller fremme forslag om en sak.    
 Informasjon og opplæring i bruk av iPad gis ved  
 oppstart. 
● Dagsorden for landsmøtet: er en opplisting av  
 alle sakene som skal behandles. Det velges dirigenter  
 for å lede møtet.  Vær oppmerksom på at  
 dirigentene ikke følger dagsorden punkt for punkt.  
 Til noen av punktene på dagsorden er det invitert   
 eksterne innledere som kommer på et avtalt  
 tidspunkt. Da vil dagsorden bli tilpasset dette.  
 Dagsprogram vil bli tilgjengelig på iPad.
● Det velges flere referenter som skriver protokoll  
 fra landsmøtet.
● Protokollen inneholder forslag til vedtak og  
 formaliteter. Protokoll fra hver dag godkjennes neste  
 morgen som en bekreftelse på at det var dette som  
 ble vedtatt.
● Det velges også en valgkomité og en  
 redaksjonskomité ved begynnelsen av møtet. 
● Valg. Landsmøtet velger forbundets ledelse,  
 forbundsstyre og landsstyre for de neste fire årene. 
● Uttalelser. Landsmøte vedtar uttalelser om en rekke  
 dagsaktuelle og konkrete politiske saker. Dette er   
 stedet for å stille konkrete krav til noen, for eksempel  
 til regjeringen. Mange forslag på landsmøtet over- 
 sendes redaksjonskomiteen som så utarbeider forslag  
 til blant annet uttalelser.  

Landsmøtet blir gjennomført elektronisk ved bruk av iPad som verktøy. Her gis det opplæring og oppfølging. Foto: Erlend Angelo

Eva Lintho, NNN avd. 638 Indre Østfold.

Landsmøtets dirigenter. Avstemming.
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