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Forslag nr. 237:  
 

Fellesklubben i Ringnes foreslår: 
 
Vedtak om aktivt bruk av sympatistreik ref. årets streik i Hotell & restaurant. 
NNN skal jobbe for en aktiv bruk av sympatistreik. 
 
Begrunnelse: 
Med bakgrunn i erfaringene med årets streik (2016) i Hotell og restaurant er aktivt 
bruk av sympatistreik et meget effektivt verktøy. Signaleffekten ved en slik bruk gir et 
betydelig bedre spillerom for de fagorganiserte som er i streik, og spesielt for de med 
lavere eller liten organisering. Det er viktig at slike grupper får massiv støtte til sin 
kamp for bedre arbeids- og lønnsvilkår. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 88: 
Intensjonen i forslaget er ivaretatt. Dette tas det stilling til for hver enkelt konflikt. 
 
 

Forslag nr. 238:  
 

Avd. 18 Rogaland foreslår: 
 
Dagsorden pkt 7. 
 
NNN må styrke Kommunikasjonsarbeidet sentralt og lokalt. 
 
Viktigheten ved sterk Norsk Næringsmiddelindustri 
 
Begrunnelse: NNN må styrke kommunikasjonsarbeidet ut til medlemmene, politikere 
og forbrukeren. Vi må ta fram viktigheten og betydningen av å ha en sterk Norsk 
Næringsmiddelindustri som er bærekraftig i forhold til utenlands konkurranse. 
Samtidig er det viktig å få fram betydningen av å ha et Norsk eierskap til industrien.  
Det må også kastes lys på hvordan industrien blir overstyrt av «kjedemakta» og 
politikere som vil svekke tollvernet. 
 
Vi så alle hvordan det gikk når Idun ble forsøkt flyttet til Sverige. Dette ble en sak 
NNN med hjelp av dyktig klubbleder og fylkeskoordinator ble tatt opp i media og 
nådde forbrukerne hjerter. Med godt støtte ble ikke Idun fabrikken flyttet. Samtidig 
var det flere fabrikker som ble flyttet uten mye motstand Grunnet manglende 
mediedekning og oppmerksomhet. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 89: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 239:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Næringspolitikk: 
 
De tre pliktene: 
Vi har over mange år sett en nedbygging av industrien som tradisjonelt har basert 
seg på råstoff fra trålerne, i hovedsak på bakgrunn av at de tre pliktene tilknyttet 
trålerflåten er blitt uthulet og ikke etterfulgt, samt at trålerne i stor grad driver med 
ombordfrysing av råstoffet. 
 
Imidlertid har vi erfart den siste tiden at ny teknologi gjør det mulig å benytte også 
frosset råstoff i bearbeiding på land. Skal vi ha noen mulighet til å oppnå visjonene 
som er satt for vekst i sjømatnæring er det avgjørende at også trålerråstoffet blir 
bearbeidet på land. 
 
NNN krever at pliktene opprettholdes og at det strammes  
inn på kravene i forhold til disse. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 90: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 240:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Kvoteregime: 
Det har vært et problem over de siste år at mye av fisken blir fisket over en kort 
periode. Dette skyldes dels naturgitte forhold. Når kvotene da settes med 
overreguleringer så bidrar dette til kappfiske hvor det er om og gjøre å få opp mest 
mulig av fisken på kortest mulig tid, også for den mindre flåten. 
 
Kvotene må reguleres slik at den faste kvoten for hver båt ligger fast, så kan den 
heller reguleres ved tillegg på kvotene utover året, ut fra hva som gjenstår i de 
enkelte flåtegruppene. Da unngår man at båter blir belønnet for å få opp fisken 
fortest mulig, tidligst mulig på året. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 91: 
Forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 241:  
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Fiskeripolitisk uttalelse 
Landsstyret oppfordres til å utarbeide forslag til en fiskeripolitisk uttalelse med basis i 
den fra Landsmøtet 2013, bransjeutvalgets høringsuttalelser i perioden samt 
innsendte forslag. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 92: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 242: 
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Nei til norsk medlemskap i EU 
NNN anbefaler fortsatt at Norge ikke skal tilslutte seg EU.  
Vi ønsker at Norge fortsatt skal stå tilsluttet EØS-avtalen, men vi må aktivt bruke 
reservasjonsretten mot EU-direktiver når disse truer faglige rettigheter. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 93: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 243: 
 

Avd. 79 Vesterålen foreslår: 
 
Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja 
Vi har kunnet bygge mye av vår velstand og velferd i landet takket være rike 
havressurser. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi må gjøre et valg i forhold til 
hvordan vi ønsker å forvalte våre ressurser videre. Oljeselskapene har sine øyne på 
våre aller rikeste områder; Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE). 
 
Akkurat her tar vi opp de største kvantum av villfanget fisk i landet, i tillegg til at et 
stort antall oppdrettsanlegg ligger her. Det er en stadig økende turisme, hand i hand 
med næringslivet, i en på verdensbasis unik og ganske uberørt natur. LOVESE er 
regioner som er i fortsatt vekst takket være de fornybare ressursene som har sørget 
for bosettelse i årtusener, og som har vært med å videreutvikle samfunn langs hele 
kysten siden før hansa-tiden og til våre dager. 
 
Utenfor LOVESE er havsokkelen på sitt smaleste.  
Det er grunnen til at man her har de rike fiskeforekomstene.  
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Her når alle flåtegrupper fisken mens den er på sin gytevandring,  
i tillegg til de faste fiskestammene. Det er også et viktig  
gyteområde for pelagiske fiskeslag.  
 
Men det at det er så smalt gjør også at en sameksistens mellom fiskeri og 
oljevirksomhet synes svært vanskelig. Hele havområdet brukes av forskjellige 
brukstyper, over hele året. Det er ikke plass eller tidsrom hvor oljevirksomhet eller 
tilhørende seismikkskyting kan foregå uten at det får konsekvenser for fiskeriene. 
 
For en landindustri, og spesielt de ansatte, som allerede er i en presset situasjon i 
forhold til helårlig sysselsetting vil det få store negative konsekvenser om man åpner  
opp for oljeboring i LOVESE. Med det som bakgrunn går  NNN i mot en 
konsekvensutredning av LOVESE. 
 
Uavhengig av en konsekvensutredning må det uansett etableres en god 
oljevernberedskap i LOVESE, tatt i betraktning av at det per i dag er risiko for 
miljøkatastrofe basert på at det går oljetankere forbi i havområdene utenfor  
regionene. En slik miljøkatastrofe kan gjøre ubotelig skade, og det er derfor viktig at 
oljevernberedskapen prioriteres høyt. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 94: 
 
Fiskeri er viktigere for fremtiden enn olje 
Norge har bygget mye av sin velferd på våre naturressurser. Våre rike havressurser 
har vært en forutsetning for dette. NNN mener at hensynet til våre evigvarende 
fiskeriressurser må prioriteres fremfor olje og gass. Norge har imidlertid greid frem til 
nå å ivareta fiskerihensyn i forbindelse med olje og gassutvinning. 
 
Teknologien utvikler seg hele tiden til det bedre og det er viktig i forhold til både 
arbeidsplasser og utvikling av velferdssamfunnet at vi har inntekter fra olje og 
gassindustrien. Denne virksomheten står for 30 % av statens inntekter. Man må 
derfor konsekvens utrede LOVESE før vedtak fattes.  
 
NNN legger vekt på at utredningen må ivareta de spesielle forhold som er i området 
og legge vekt på dyre- og planteliv, havbunn, vann, luft, klima, fiskeri, havbruk, 
biologisk mangfold, beredskap og ulykkesrisiko i området. Seismikkskyting etc. må 
utføres på tidspunkter hvor det ikke gjøres skade på fiskeyngel. Når 
konsekvensutredningen er ferdig må tillatelse til prøveboring ikke gis hvis det kan 
være til skade for våre fiskeriressurser, havbruk og biologiske mangfold.  
 
NNN vil klart prioritere fiskeri og havbruk fremfor olje og gass hvis 
konsekvensutredningen viser at det kan oppstå tvil om dette. 
NNN vektlegger at man uavhengig av dette etablerer en god oljevernberedskap i 
området. Stor økning av skipstrafikken tilsier at dette må prioriteres høyt og 
igangsettes umiddelbart. 
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Forslag nr. 244:  
 

Avd. 22 Telemark: 

 
Offentlige tjenester. 
Der hvor offentlige tjenester er privatisert vil NNN arbeide for at de igjen blir 
offentlige. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 95: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 245:  
 

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

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 96: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 

Forslag nr. 246:  
 

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

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 97: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 

 
Forslag nr. 247:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
- Nei til EU og EØS 
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Forslag nr. 248: 
 

Avd. 7 NNN oslo og Akershus foreslår: 
 
EØS:  
 
Forslag: 
NNN må arbeide for å få til en norsk utmelding av EØS og få til en handelsavtale 
isteden. 
 
Begrunnelse: 
Stadig flere forhold ved EØS avtalen undergraver tariffavtalene  
og arbeidsmiljøloven. EUs 4 friheter blir satt over tariffavtalene og ILO 
konvensjonene og påfører oss sosial dumping. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 98: 
Forslag 247 og 248: 
Forslaget om å arbeide for å melde seg ut av EØS tiltres ikke.  
 
Norge er igjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs indre marked. Avtalen sikrer våre 
eksportrettede næringer.  Det er i avtalen gjort unntak for landbrukspolitikken og 
fiskeripolitikken. Dette innebærer at landbrukspolitikken og tilgangen til 
fiskeriressursene er sikret norsk folkevalgt kontroll. Dette har stor betydning for NNNs 
medlemmer i sjømatindustrien og den landbruksbaserte mat og drikkevareindustrien. 
Vi registrerer samtidig at importen av mat fra EU har økt betydelig samtidig som 
eksporten av landbruksbasert mat har stått stille. NNN mener norske myndigheter er 
altfor ettergivende i forhold til internasjonal handel og savner norske politikere som 
står hardere på for norske arbeidsplasser og verdiskaping. NNN har igjennom flere 
Landsmøtevedtak sagt nei til EU, men ja til EØS. Vi vil med denne uttalelsen igjen 
bekrefte at vi sier et klart nei til medlemskap. 
 
NNN er imidlertid bekymret for krisen og utviklingen av arbeidslivet i EU med flere 
midlertidige ansatte, utstrakt bruk av bemanningsselskaper, sosial dumping, større 
lønnsforskjeller og arbeidslivskriminalitet. 
 
Situasjon i arbeidsmarkedet i Norge har utviklet seg i samme retning. For NNN og 
fagbevegelsen er det viktig at vi på alle plan nasjonalt og internasjonalt arbeider i mot 
alle forslag og direktiver som kan svekke våre faglige rettigheter og norske 
arbeidstakere. Den såkalte verftsdommen vil bli en viktig prøvestein på om Norske 
myndigheter og rettsvesen selv kan ha bestemmende myndighet over norsk  
arbeidsliv eller om EU også kan overprøve Norsk Høyesterett. Hvis dette skulle skje 
må EØS avtalen reforhandles med mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og 
sikre nasjonal kontroll. 
 
Vi er imidlertid helt avhengig av at vi har en regjering som jobber med oss og ikke 
mot oss i denne kampen. Norske myndigheter må i nye direktiver som svekker  
norske arbeidstagere, benytte sin vetorett i henhold til EØS avtalen. 
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Forslag nr. 249: 
 
Avd. 7 NNN Oslo og Akershus foreslår: 
 
Nei til TTIP og TISA 
 
Forslag:  
NNN går sterkt imot å overlate nasjonal styringsrett til multinasjonal kapital på 
permanent basis med uanede konsekvenser for framtiden, og går derfor imot 
at Norge slutter seg til TTIP og TISA. 
 
Begrunnelse: 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en handels og 
investeringsavtale mellom USA og EU, der multinasjonale selskap gis en eksklusiv 
rett til å saksøke stater hvis den fremtidige avkastningen reduseres etter politiske 
beslutninger, enten disse gjelder for eksempel bedringer av arbeidsmiljøloven eller  
 
 
 
forbedringer av miljøet. Hadde Norge vært medlem av en slik avtale kunne det vært 
ulovlig – eller veldig kostbart – å reversere den mørkeblå regjeringens angrep på 
arbeidsmiljøloven. 
 
 
TISA (Trade in Services Agreement) er avtale om handel med tjenester mellom USA, 
EU og 21 andre land. Avtalen omfatter alle former for tjenester (helse, utdanning, 
varehandel, sosiale tjenester levering av vann og strøm mm) som på forhånd ikke er 
unntatt i avtalen. Avtalen er irreversibel: Deltakerlandene kan ikke i ettertid begrense 
konkurranseutsetting eller unnta tjenester som allerede er inkludert. Dette ville for 
eksempel gjøre det avtalestridig å reversere privatiserte tjenester, som mange av 
kommunene jobber med i dag.  
 
Resultatet med disse avtalene vil være et svekket demokrati: Myndighet overføres 
multinasjonale selskap og internasjonalt lovverk. Velferdstjenester vil bli permanent 
konkurranseutsatt. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 99: 
Intensjonene i forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 250:  
 

Avd. 638 Indre Østfold foreslår: 
 
- Jobbe for at vi skal få en rød grønn regjering 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 100: 
Intensjonen i forslaget om å jobbe for et regjeringsskifte tiltres. 
 
 

Forslag nr. 251: 
 

Fellesklubben Ringnes foreslår: 
 
Bevilgninger til Rødt, SV og Arbeiderpartiet. 
Fellesklubben forslår at Landsmøtet bevilger støtte til partiene Rødt, SV og 
Arbeiderpartiet 
 
Begrunnelse: 
Rødt, SV og Arbeiderpartiet er viktige politiske medspillere i kampen for å få skiftet ut 
nåværende Høyre/Frp regjering med et alternativ, som vil jobbe aktivt for felleskapet, 
rettferdig fordeling, miljø og vilkår som gir norsk industri gode levevilkår. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 101: 
Intensjonen i forslaget tiltres. NNN bevilger støtte til politiske partier som fremmer 
våre saker og har påvirkningskraft. Det vises til dagsordens punkt. 12 bevilgninger. 
 
 

Forslag nr. 252:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 

 Mot salg av fellesskapets ressurser i Norge. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 102: 
Forslaget tiltres. 
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Forslag nr. 253:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 

 Jobbe for å få heltids stillinger, ikke deltid. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 103: 
Forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 254:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 

 NNN bør arbeide for at barn med spesielle behov får ha med sine foresatte på 
møter som foregår i arbeidstiden. Dette bør kompenseres i form av dekt 
arbeidsfortjeneste fra NAV. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 104: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 255:  
 

Avd. 88 Harstad foreslår: 
 

 Ansatte som deltar i frivillige organisasjoner må få fri med lønn, for å delta i 
rednings- og lete-operasjoner. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 105: 
Forslaget tiltres og oversendes tariffkonferansen. 
 
 

Forslag nr. 256:  
 

Avd. 2 Buskerud foreslår: 

 
Forslag fra avd.2: 
Fortsette og intensivere arbeidet for å sikre rammevilkårene for Norsk 
matproduksjon. Det vil si å styrke importvernet, arbeide for at Norsk fisk fører  
til Norske arbeidsplasser, arbeide for bruk Norsk natur og utmark til beiteområder. 
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Begrunnelse:  
Rammevilkårene for produksjon av mat fra a til å, avgjør om det er mulig å leve av 
det.  
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 106: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 

 
Forslag nr. 257:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Redusere sjokoladeavgiften til staten som er veldig høy. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 107: 
Intensjonen i forslaget tiltres.  
 
 

Forslag nr. 258:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 

 
Få opp statusen til de som jobber i fiskeindustrien. I utlandet er norsk laks like kjent 
som olje, mens statusen til de som jobber i fiskeindustrien er veldig dårlig i Norge.  
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 108: 
Intensjonen i forslaget tiltres. 
 
 

Forslag nr. 259:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Bedriften/staten burde hjelpe førstegangsetablerte med egenkapital til lån, dette 
gjelder spesielt innvandrere som jobber i Norge, de har ikke foreldre som kan hjelpe 
de med startkapital. 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 109: 
Intensjonen i forslaget tiltres.  
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Forslag nr. 260:  
 

Avd. 9 Hordaland foreslår: 
 
Forslag 3: På grunn av at Hordaland har mistet 1 representant til Landsstyret så 
foreslås det at Robert Kollevåg trer inn istedenfor Jannicke Kjenes.  
I denne landsmøteperioden har Robert stilt som vara x antall ganger. Forslaget 
oversendes valgkomiteen.  
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 110: 
Oversendes valgkomiteen. 
 
 


