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Til  
Landsorganisasjonen i Norge 
 
 
          Oslo, den 20.9.21 
 

NNNs innspill til ny regjeringsplattform 
 

Innledning 
Mat- og drikkevareindustrien er Norges største fastlandsindustri med produksjon, verdiskaping og 
arbeidsplasser i alle fylker, og den sysselsetter om lag 53 000 mennesker. Denne næringen trenger 
gode rammevilkår for vekst, utvikling, rekruttering og flere arbeidsplasser. Norsk produksjon av mat 
og drikke er en sentral del av framtidens klimaløsninger, og det trengs flere tiltak for redusert 
klimabelastning i norsk mat- og drikkeproduksjon og økt selvforsyning. 
 
NNN støtter selvsagt LOs krav om styrking av arbeidsmiljøloven, andre tiltak som bidrar til et trygt, 
organisert og regulert arbeidsliv i Norge og styrking av pensjons- og velferdsordningene, men disse 
temaene kommenterer vi ikke i dette innspillbrevet.   
 
NNNs spesifikke krav til en ny regjeringsplattform: 
 

1. Øke selvforsyningsgraden og styrke den landbruksbaserte matindustrien 

Jordbruksoppgjørene og rammebetingelsene for industrien må bidra til dette målet. Det må legges til 

rette for at norsk landbasert matproduksjon fortsetter å være en del av klimaløsningen gjennom bla. å 

være selvforsynt med animalske produkter. Importvernet er viktig for norsk matproduksjon, og det må 

styrkes, ikke svekkes ytterligere. 

Vi foreslår at: 

• Det lages en stortingsmelding om utvikling og styrking av den landbaserte 

næringsmiddelindustrien. 

 

2. Satsing på sjømatindustrien 

Fiskeindustrien må sikres gode rammevilkår, og det må legges til rette for en langsiktig og forutsigbar 
utvikling av næringen med fokus på hele verdikjeden for sjømat. Reguleringsregime for 
havbruksnæringen og fiskeriene må gi bedre mulighet for å kunne opprettholde stabilt uttak av fisk 
gjennom hele året. Dette vil føre til flere faste helårlige arbeidsplasser og mulighet for å utvikle 
markedene for norsk sjømat. Det må legges til rette for at sjømatnæringen kontinuerlig driver med 
kompetansebygging for å sikre produktivitetsvekst, robotisering og digitalisering. 

 
Vi foreslår at:  

• Reguleringsregimet må sørge for mer stabil råstofftilgang, som sikrer flere helårs 

arbeidsplasser i sjømatindustrien. 

• Det satses på en offensiv handelspolitikk, som prioriterer bedre vilkår for bearbeidede 

sjømatprodukter i handelsavtaler. 
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3. Grensehandel 

NNN ønsker en grundig gjennomgang av tiltak og virkemidler som kan bidra til redusert grensehandel. 

Det må foretas en helhetlig gjennomgang av avgiftene på mat og drikke. Målsettingen må være å 

tilpasse avgiftene til formålet med dem, samtidig som de må være tilpasset den internasjonale 

konkurransesituasjonen til næringsmiddelindustrien. NNN mener det må være en offentlig oppgave og 

produsere nøyaktig og god statistikk og vil be om at det gjøres tilpassinger slik at vi får dekket opp de 

områdene som mangler i dagens statistikkinnhenting. 

Vi foreslår at: 

• Det utarbeides en stortingsmelding om grensehandel, som omhandler innvirkningen på mat- 

og drikkevareproduksjon, arbeidsplasser og folkehelse, slik AP, SV og SP gikk inn for under 

behandlingen av Stortingsmelding 27 (2019-20), jfr. Innst. 185 S (2020-2021). 

• Dagens avgifter og reguleringer stilles i bero inntil en slik stortingsmelding foreligger.  

• Det må utvikles et grensehandelsbarometer som måler volum og verdi i forhold til 

grensehandel. Statistikken må være oppdelt i forskjellig varegruppe som for eksempel mat, 

andre dagligvarer, alkoholfri drikke, alkoholholdig drikke, tobakksprodukter, apotekvarer, 

elektronikk, klær og øvrige butikkvarer, og tjenester. 

 

4. Kjedemakt i dagligvaresektoren 

Kjedemakten i dagligvaresektoren er stor, og de tre dagligvarekjedene står for 96 % av omsetningen i 

detaljistleddet. Våre tillitsvalgte i mat- og drikkevareindustrien opplever at det er et betydelig press fra 

de tre dominerende dagligvarekjedene i forhold til pris, vareutvalg (egne merkevarer) og overtakelse 

av logistikk/distribusjon.  

Vi foreslår at:  

• Stortingsvedtakene og flertallsmerknadene i forbindelse med behandlingen av 

Stortingsmelding nr. 27 (2019-2020) om konkurranse i dagligvaresektoren må følges opp. 

• Sikre tilgang på grossist- og distribusjonstjenester på like vilkår for aktørene i verdikjeden for 

mat og drikke, gjennom utvidelse av lov om god handelsskikk, og at dette også skal omfatte 

dagligvarekjedenes egne merkevarer. 

• Dagligvaretilsynet bør styrkes, både med flere ressurser og økte fullmakter. 

 

5. Øvrige krav: 

• Styrke tiltakene, eksempelvis etablere A-krimsentre i alle regioner, som slår ned på 

arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i bransjer som er spesielt utsatt.  

• Flertallsforslagene i NOU 2021:9 (Fougnerutvalget) må følges opp. 

• Legge til rette for økt rekruttering til landbruks- og matfagene i videregående skole.  

• Sikre gode permitteringsordninger spesielt for næringer som har sesongsvingninger.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Anne Berit Aker Hansen 
Forbundsleder 


