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Gjenvalgt
Anne Berit Aker Hansen er klar for en ny fireårsperiode som leder av  
NNN etter at hun fikk fornyet tillit på landsmøtet. 
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For oss fagbevegelsesnerder er landsmøter det beste som � n-
nes. Det er 17. mai, sommer- og vinter-OL alt samlet på ett sted 
(fotball-VM nevner vi ikke av mange grunner). 

Det er noe eget med en hel sal  som vil andre mennesker godt. 
Som vil at alle skal ha det bra på jobb.  Og der mye av jobben att-
påtil gjøres på fritida. 

Det er en blanding av frivillighet, engasjement og kunnskap 
som gjør det fristende å rope HEIA DEN NORSKE MODELLEN! 

Også dette landsmøtet var av den sorten. Jo da, det er masse 
gode vedtak, viktig politikk og alt sånt – men fra et mer mellom-
menneskelig perspektiv så er det vakkert å se så mange samlet 
for å gjøre hverdagen vår ett hakk bedre.

Takk til alle dere som bidro! Som overvant nerver, som forval-
tet tillit, som ga tillit – og som vil alle andre rundt dere det bes-
te arbeidslivet! 

Dessverre møter mange tillitsvalgte motstand på egen arbeids-
plass. Det var overraskende mange som fortalte om grelle epi-
soder. Om sjefer som nekter dem tid til tillitsarbeid, som ikke 
vil sende dem på landsmøtet, som til og med tvinger dem til å 
ta ned det ferske skiltet på døra til klubbkontoret. 

Dette er de samme arbeidsgiverne som er organisert i NHO 
og Virke. Kanskje er det på tide med litt kursing innad i rekkene 
også for arbeidsgiverne? For sånne arbeidsforhold er langt unna 
det de tillitsvalgte fortjener! 

Hvis du vil gi deg selv, kollegaene og ikke minst de tillitsvalgte 
en kickstart på de neste � re årene og veien mot bedre arbeids-
vilkår, så er det enkelt: Verv en kollega. Jo � ere vi er sammen, 
jo gladere er vi. Og kanskje blir nettopp du eller den ny-frelste 
landsmøtedeltaker ved neste anledning. Jeg lover i så fall en 
takk i 2025! 

Tillitsvalgte fortjener bedre

Til skogs
Mangel på anlegg og utstyr gjorde at arbeideridretten 
måtte velge idretter som krevde få ressurser. Her 
deltar Wilhelm Hassrød fra Ekeberg AIL i terrengløp ved 
Gjersjøen/Tyrigrava i 1935. 

Mat i dalen
Det var stor ståhei da Nortura la ned slakteriet i Otta. Nå 
produseres det turmat i de gamle lokalene – og et nytt 
slakteri er på trappene.

FOTO: ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK
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Tekst og foto: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

– SISTE ORD  
ER IKKE SAGT
Det gikk som forventet: Nortura samler grise-
skjæringa i Tønsberg. 147 arbeidsplasser leg-
ges ned på Steinkjer og Forus.Hos sistnevnte 
frykter de nå full nedleggelse. 
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– Det er jo mye skuffelse. Det er all-
tid litt spesielt når du får en sånn 
beskjed, forteller Ken Ove Slett-
haug, klubbleder på Forus-anleg-
get.

Der hadde de arrangert fakkel-
tog. I Steinkjer var det Trønderbrø-
let. Nå har brølet stilnet, og fakle-
ne sloknet. For Nortura bestemte 
som forventet og fryktet: Millio-
nene må spares, grisene skal skjæ-
res i Tønsberg fra nå av.

Det hjalp ikke at de ansatte sa 
fra. Styret stemte ned forslaget fra 
de fem ansatterepresentantene 
om å utsette avgjørelsen. Det ble 
fem mot ni stemmer.

– Først av alt så tenker jeg på alle 
som er berørt og alle familiene som 
berøres. Det er mange som har fått 
en tung beskjed, sa Ronny Aunan, 

hovedtillitsvalgt for Nortura på 
Steinkjer, til NNN-arbeideren like 
etter at beskjeden kom 19. oktober. 

70 JOBBER TIL TØNSBERG
Siden den gang har prosessen gått 
sin gang. Team Personal er i gang 
for å bistå de ansatte. Og det er god 
tid før realitetene slår inn for alvor: 
Fabrikken i Tønsberg skal stå fer-
dig på høsten 2023, og produksjo-
nen i Steinkjer og Forus skal grad-
vis trappes ned.  

Slakteribiten beholdes på begge 
steder. Likevel forsvinner det 69 
arbeidsplasser i Stavanger, og 79 
på Steinkjer.

– Vi forstår at dette er kreven-
de for dem som blir berørt, men de 
politiske og kommersielle ramme-
vilkårene gir oss ingen andre alter-

nativer. Ansatte får en omstillings-
tid på nesten to år, og vi har god 
tro på å finne gode løsninger slik 
at flest mulig skal finne seg nytt 
arbeid i eller utenfor Nortura, sier 
styreleder Trine Hasvang Vaag i en 
pressemelding.

BEKYMRET FOR FLYTTING
De ansatte på Steinkjer og Forus 
har fortrinnsrett på de 70 stillinge-
ne på Tønsberg. 

– Vi har en del som er interessert 
hos oss. Men det er jo langt fram i 
tid, mye kan skje før den tid, sier 
tillitsvalgt Pål Tangen ved skjære-
avdelinga på anlegget utenfor Sta-
vanger.

Det første sjokket har lagt seg, 
etter beskjeden om at 68 årsverk 
forsvinner fra anlegget.

SKUFFA: Tillits-
valgt Pål Tangen 
lurer på hva som 
skjer med anleg-
get på Forus nå. 
Ryktene om salg 
gjør de ansatte 
usikre. 
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Først innskytelse fra klubble-
der Ken Ove Sletthaug var om de 
ansatte kunne ta over noe av virk-
somheten. 

– Det er masse kompetanse her. 
Om Nortura er villig til å legge til 
rette for det. Det ville bevare in-
dustriarbeidsplasser her i mat-
fylket Rogaland. Det er jo alltid 
muligheter for knoppskyting når 
noen forlater et område. Men det 
er tidlig ennå, vi får se litt lenger 
ned i gata hvor aktuelt det er, sa 
Sletthaug etter at vedtaket ble of-
fentliggjort i oktober.

Den tanken har visna litt siden 
den gang, sier tillitsvalgt Pål Tan-
gen. Nå bekymrer en del ansatte 
seg for den videre prosessen. 

– Det går jo rykter om salg. Vi er 
redde for at det er den veien vi går, 

men vi vet lite om akkurat det, sier 
Tangen. 

Nortura bekrefter over NNN-ar-
beideren planen om å bygge nytt 
slakteri på Kviamarka på Jæren – 
en drøy halvtime sør for dagens 
anlegg.

– Det arbeides fortsatt med vur-
deringer av alternative løsninger. 
Planen er som kjent å bygge et nytt 
slakteri på Kviamarka og således 
flytte aktiviteten fra Forus til Nær-
bø. Hvordan og når dette skal skje 
er ikke utredet enda, skriver kom-
munikasjonsdirektør Kjetil Rakke-
nes i en e-post. 

SER PÅ NYE LØSNINGER
Kollegene i Steinkjer ser mer posi-
tivt på framtida, og er i gang med 
forprosjekter som kan redde noen 

av de 79 jobbene som ryker når gri-
seskjæringa forsvinner i 2023.

Kommunen og Nortura har 
sammen ansatt en prosjektleder 
som jobber med å skaffe ny virk-
somhet til anlegget.

– Vi spiller inn så mangt. Det 
kan være alt fra nye varestrømmer 
til produkter som ikke finnes per i 
dag. Alt løftes fram, forklarer Ron-
ny Aunan i Steinkjer.

Siste ord er med andre ikke sagt 
– på noen av anleggene.

– Det er fremdeles ikke stor-
mende jubel. Folk er veldig usikre 
på hva de skal gjøre, men det er 
fortsatt lenge til 2023, vi får se hva 
som skjer til slutt, sier Aunan.

HVA NÅ? – Det 
er trist. Mye kjek-
ke folk her. Nå 
blir det vel tilbake 
til deltidsjobber 
i butikk og bar-
nehage på meg 
igjen, sier Kjartan 
Thomsen, som 
fikk full opplæ-
ring og fulltids-
jobb uten fagbrev 
på Forus, og stor-
trives som skjæ-
rer.

GIR IKKE OPP: 
Klubbleder Ron-
ny Aunan i Stein-
kjer håper nye 
tanker kan redde 
en del av arbeids-
plassene som 
forsvinner.
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Tekst og foto: Erlend Angelo
erlend@lomedia.no

De store mat- og drikkevareprodusente-
ne har gitt opp en etter en. Dagligvarekje-
dene har overtatt nesten alt av varedis-
tribusjon, men Tine og Ringnes har stått 
imot og opprettholdt egenkjøringa.

Like før sommerferien fryktet de Ring-
nes-ansatte at de ville miste egendistri-
busjonen. Hadde dagligvarekjedene, alt-
så Norgesgruppen, Coop og Rema, tatt 
over varekjøringa fra Ringnes-anleggene, 
så ville det betydd at vel 200 ansatte had-
de mista jobben. 

De ansatte ropte varsku, og ble til slutt 
hørt: På et ølkasseallmøte onsdag 20. ok-
tober fortalte Ringnes-ledelsen at for-
handlingene med kjedene var avsluttet, 
da man ikke hadde funnet fram til en løs-
ning som alle partene var tilfreds med. 

JUBEL OG GLEDE
– Dette var ekstremt positivt! Dette er en 
prosess som har pågått i fem og et halvt 
år nå, og vi forventa vel at det beste fall 
skulle komme en beskjed om nok en ut-

settelse, sier Erik Torkelsen, klubbleder 
for Ringnes-ansatte i Norge.

– Folk ble stille, de trodde nesten ikke 
på det. Noen ble beveget, andre tok helt 
av, sier Torkelsen, som selv deltok på all-
møtet via Teams-link på høstferie i Spa-
nia.

– Vi har jo hatt mange runder med 
sentraliseringer, flytting av produksjon 
og andre vanskelige saker opp gjennom 
årene. Dette er utvilsomt den beste ny-
heten jeg har opplevd som tillitsvalgt, 
mener Torkelsen. 

GLAD PÅ RINGNES' VEGNE
Nå starter jobben med å modernisere og 
strømlinjeforme produksjonen og distri-
busjonen ytterligere. Et arbeid som har 
stått litt på vent i forbindelse med distri-
busjonsprosjektet.

– Jeg er sikker på at dette betyr mer 
forutsigbarhet for hele Ringnes, og at det 
trygger både drifta og de ansattes arbeid. 
Det vil også gjøre det lettere å være en 
sterk fagforening når vi har denne forut-
sigbarheta, understreker Torkelsen.

Distribusjonsseier for Ringnes-ansatte

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd 
med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Chris-
tensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

AKTUELT

Sosial dumping, ropte de ansatte da 
dagligvarekjedene presset på for å 
overta distribusjonen av Ringnes-
varer. Nå er det klart at Ringnes be-
holder transporten selv.

Tekst: NTB/Erlend Angelo

– Det skal være en trygg varslingskanal. 
Så alle de som har en sak å melde, enten 
den er stor eller liten, fra dag én skal føle 
en trygghet for at saken blir behandlet på 
en akseptabel måte, sier Fiskarlag-leder 
Kjell Ingebrigtsen til NRK. 

Forslaget kom i forbindelse med at fis-
keri- og havminister Bjørnar Skjæran 
(Ap) kalte inn aktørene i næringa til et 

møte om trakassering av kvinnelige fis-
kere. Det har i høst kommet flere histo-
rier fra kvinnelige fiskere, der de beskri-
ver kritikkverdige forhold som mobbing 
og seksuell trakassering.

NNN-forbundsleder Anne Berit Aker 
Hansen skriver i et leserinnlegg på Fri-
Fagbevegelse at forbundet har hørt his-
torier også fra industridelen av næringa. 

Hun oppfordrer jenter i hele sjømat-
næringa til å stå fram.

«Tillitsvalgte, verneombud og ledel-
se bør samarbeide om å utarbeide både 
etiske retningslinjer og gode rutiner for 

håndtering av varsler om trakassering 
og seksuell trakassering. De som varsler 
må kunne føle seg trygge på at saken blir 
håndtert på en skikkelig måte» skriver 
hun blant annet i leserinnlegget. 

Vil ha varslingssystem mot seksuell trakassering 

Illustrasjonsfoto: Sissel M
. Rasm

ussen

Norges Fiskarlag foreslår et felles 
varslingssystem for å bekjempe 
trakassering av kvinner i næringa.
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■ STEINKJER: Ronny Aunan fort-
setter som leder av NNN avde-
ling 27 Nord-Trøndelag, men får 
med seg 87 nye yrkesaktive 
medlemmer etter at avdeling 
113 på Inderøy nå slår seg 
sammen med avdeling 27 fra 1. 
januar neste år. 
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■ OSLO: 2020 ble et rekord-
år for norsk akevitt. Anora 
(tidligere Arcus) planlegger 
for en ytterligere vekst i 
årets julesesong og tror på 
et rekordantall liter også i 
år, skriver Reiseliv1.no.
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IE■ ROGALAND: Avdelingene i 
Rogaland har slått seg 
sammen og har blitt til NNN 
avdeling 18 Rogaland. Leder 
i rogalandsavdelinga blir 
Anne Beth Sagland. 
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■ SVALBARD: Planene om fiske- og krabbemottak i Barentsburg er stop-
pet. Hovedårsakene er dyre forarbeid, opplyser highnorthnews.com. 
    – Vi var veldig optimistiske i starten, det er vi ikke lenger. Vi trenger 
endringer i lovverket, forteller Irina Jakobsen i Arctic Resource Norge. 
    Også Nofima har et forskningsprosjekt som jobber med mulighetene 
for kortreist snø- og kongekrabbe til Longyearbyen. 

F
O

T
O

: S
IS

S
E

L
 M

. R
A

S
M

U
S

S
E

N

■ GRENLAND: NHO Vestfold og Tele-
mark advarer mot å skille de to fylke-
ne igjen – og begrunner det blant 
annet i at næringsmiddelindustrien 
har blitt en del av et større industri-
miljø og fått et sterkere fotfeste med 
den større regionen.
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■ BERGEN: I kjølvannet av vars-
lingssakene i fiskerinæringa har 
Fiskeribladet besluttet å legge 
ned vitsespalta «Plukkfisk».  
    – Vi innser at vår vitsespalte har 
vært en del av denne ukulturen 
som preger næringen, og derfor 
har vi bestemt oss for å legge den 
ned. Sexistiske vitser hører ikke 
hjemme i 2021, skriver redaktør 
Øystein Haga i en kommentar i 
avisa.
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NORGE RUNDT

■ NORGE: For andre 
året på rad øker inn-
holdet av norsk korn i 
brød og andre korn-
produkter. – Norsk 
korndyrking har vært 
gjennom en liten revo-
lusjon de siste årene, 
sier Eli Reistad i Fel-
leskjøpet Agri.   
      Reistad maner til 
større ambisjoner for 
norsk korndyrking og 
bruk av kornet. 
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Tekst: Aslak Bodahl | aslak@lomedia.no

Allmenngjøring skal motvirke sosial 
dumping og konkurransevridning. Det 
gjøres ved at hele eller deler av tariffav-
talene gjøres til nasjonal standard for en 
hel bransje eller et område. 

Etter at forskningsstiftelsen Fafo og 
Samfunnsøkonomisk analyse har evalu-
ert allmenngjøringen av tariffavtalene, 
er konklusjonen følgende: Ordningen har 
fungert etter hensikten. 

FRA SKEPSIS TIL TILFREDSHET
Loven om allmenngjøring trådte i kraft 
med Norges inntog i EØS i 1994. I fiskein-
dustrien, som har mye sesongarbeid og en 
stor andel arbeidsinnvandrere, var det en 
uttalt skepsis mot å allmenngjøre tariffav-
talene. Nå har derimot holdningen endret 
seg sett med arbeidsgiversidens øyne.

– Erfaringene fra vår bransje er at be-
driftene er fornøyde med ordningen, 

sier Rune Dyrvik, advokat og fagsjef for 
arbeidsliv i arbeidsgiverorganisasjonen 
Sjømat Norge.

2014 kom ordningen på plass i fiskein-
dustrien, etter krav fra Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). 

– Vi har hatt gode erfaringer med all-
menngjøringa, selv om det fortsatt er for 
mange kreative forsøk på å komme rundt 
den, sier Ann-Solveig Sørensen, som re-
presenterte NNN da rapporten fra Fafo 
ble lansert. 

Lønna for øst-europeere i Norge har økt
Allmenngjorte tariffavtaler i Nor-
ge ble møtt med et kritisk blikk av 
arbeidsgiverne. Nå stiller de seg 
bak ordningen.

AKTUELT

ALLMENNGJORT: Utenlandske arbeidstakere i fiskeindustrien har siden 2014 arbeidet under 
samme vilkår som norske arbeidstakere. FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN

Tidligere nestleder i NNN, Rolf Frøys-
land, har gått bort. Han var født i 1930 
og ble 91 år gammel.

Frøysland kom opprinnelig fra Ber-
gen, og han bodde mange år i Oslo. 
Han startet sitt faglige og politiske ar-
beid i Bergen. Han tok læretida som 
konditorlærling hos Martens i Bergen 
der han fortsatte i arbeid som kondi-
tor. Han var leder i Baker- og kondi-
torarbeiderforeningen i Bergen, had-
de tillitsverv i Bergens Faglige Sam-
organisasjon, i representantskapet i 
Bergen Arbeiderparti og en rekke an-
dre kommunale tillitsverv.

Frøysland var aktiv i Baker- og 
konditorarbeiderforbundet før sam-

menslutningen med NNN på begyn-
nelsen av 1960-tallet. Etter sammen-
slutningen var han medlem av NNNs 
landsstyre fra 1961 til 1965. 

Frøysland ble valgt til forbunds-
sekretær på landsmøtet i 1965 og be-
gynte i forbundet i 1966. I 1977 ble 
Frøysland valgt til nestleder, og det-
te var et verv han hadde i hele 18 år, 
fram til 1995. 

Den solidariske lønnspolitikken 
var en av hans hjertesaker, og han 
talte de lavtløntes sak i alle sammen-
henger. Han var også opptatt av fag-
lig og yrkesmessig skolering.  

Frøysland var også engasjert i in-
ternasjonale spørsmål og organisa-

sjoner, og han var NNNs styremed-
lem i IUL. Han satt også i styret for 
EFFAT og i Nordisk union.

Han var medlem av Baker- og kon-
ditorarbeiderforbundet og NNN i til 
sammen hele 68 år. Frøysland var 
en bauta i NNN, med svært mange 
år som tillitsvalgt og langvarig inn-
sats for forbundet og medlemmene. 
Frøysland var en god fagforenings-
kamerat, som sto opp for andre og 
jobbet for noe som var større enn seg 
selv. 

Vi lyser fred over Rolf Frøyslands 
minne.

Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder

Minneord for Rolf Frøysland
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TALL & STATISTIKK

4% 11%24 % 8%29 % 10 %9% 67 %12 %

Gass Olje

Fornybar energi

26 %

2020 2050 2020 2050 2020 2050 2020 2050 2020 2050

Kull

Kjernefysisk,
biomasse
og annet

Utslipp fra kull, gass og olje utgjorde til sammen79 prosent i 2020. Denne andelen må
reduseres til 23 prosent for å nå målet om netto nullutslipp i 2050.

GRAFIKK: OLE PALMSTRØM KILDE: WORLD ENERGY OUTLOOK 2021/INTERNATIONAL AGENCY 

Endring av energiforbruk for å oppnå netto nullutslipp innen 2050

54%

70%
av dem som jobber i bygg- og 
anleggsbransjen rapporterer 
om muskel- og skjelettplager 
den siste måneden. Over 
halvparten av disse mener 
at plagene helt eller delvis 
skyldes forhold på jobben.
KILDE: ARBEIDSTILSYNET

El-biler mest 
populært

61.000 av 103.000
nye biler i 2020 var elektriske
KILDE: SSB

KILDE: FHI
Tallene er fra uke 44

Innlagt på sykehus med korona
UVAKSINERTE
12 av 100.000

 Alder 
(median) 47 år

Alder 
(median) 78 år

VAKSINERTE
1,5 av 100.000

Veier

Kvinnelønn
Kvinners gjennom-
snittslønn per års-
verk i prosent av 
menns lønn i 2020
KILDE: SSB
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KILDE: VG

87,5 %

Den totale lengden av helårsbilveier og 
sommerbilveier i Norge; tall i kilometer.

KILDE: SSB

2010

2015

2020

2021

48.571

48.256

49.606

49.558
Tilbake på hotell
Overnattinger på hotell 
i september måned

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,8 millioner

1,8 millioner

2,6 millioner

2019

2020

2021

KILDE: SSB

67%
i alderen 55 til 
66 år jobber.

ønsker at Norge skal 
fortsette å lete etter olje 
og gass i nye områder
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Landsmøtet på 1-2-5
NNNs 26. ordinære landsmøte er avholdt. Her er kortversjonen av det som skjedde.
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1) FORBUNDSLEDELSEN  
GJENVALGT

Forbundsleder Anne Berit Aker 
Hansen ble gjenvalgt som leder, 
det samme gjelder nestlederne Jar-
le Wilhelmsen og Bjørn Tore Kyl-
lo. Tre nye forbundssekretærer ble 
valgt inn. 
Les mer på side 19

2) KONTINGENTFRITAK  
FOR PENSJONISTER

Både forbundsstyret og landssty-
ret mente det var på å kreve inn 
minstekontingent for å dekke for-
sikringspremiene for pensjonister. 
Det sa landsmøtet tydelig nei til. 

Les mer på side 19

3) VIKTIGE  
ORGANISASJONSENDRINGER

Vedtektene – «lovverket» til for-
bundet – er kraftig gjennomgått 
og pusset opp. Inkludert enighet 
om en modell for organisasjonsar-
beidere, som har som hovedhen-
sikt å verve nye medlemmer. 
Les mer på side 19 
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Nå er vi farlig nær at det blir 
kveldsmøte her.
Erik Hagen da diskusjonen om partibevilgninger tok av

Vi elsker jernbanen.
Arne Larsen erklærte sin og avdeling 7s evige kjærlighet

For vedtektene leser jo 
ALLE, sant?!? Takk!
1. nestleder, Jarle Wilhelmsen, trigget samvittigheten
 til salen.

Håper ikke datakrasjen 
kostet for mange halvlitere.
Kjell Aune fryktet for kveldskosen etter at han forårsaket 
datakræsj.

Elsker at det er noe som 
heter Jonas-pengene.
Statsminister Støre da han fikk skryt for 
ekstrabevilgninger til kommunene

Høyre sier det blir for dyrt. 
Det er jo ikke noe uvanlig, de sier 
jo alt blir for dyrt.
Ivar Eidsaa om tannhelse

Jeg har forsøkt å google 
noen av de forkortelsene vi får, 
og det har sendt meg til noen 
mildt sagt snuskete herresider.
Erik Torkelsen, Ringnes, er lei styrepapirer på forkorta busi-
ness-engelsk 

Vi fikk 4,7 prosent – og dere 
i bryggeribransjen veit at det er 
en god prosent!
Rødt-leder Bjørnar Moxnes, fremtidig ølbrygger? 

Det er bare tull at tannkre-
men ikke kan puttes tilbake på 
tuben. Det har jeg fysisk bevist! 
Det er litt mekk og gris, men vi 
får det til! 
SV-leder Audun Lysbakken. Hvem sa at politikk ikke er en 
praktisk øvelse? 

Landsmøtet på 1-2-5
NNNs 26. ordinære landsmøte er avholdt. Her er kortversjonen av det som skjedde.



4) KRAFTIG SKYTS MOT INNLEIE 
OG EØS-PROBLEMATIKK 

Handelsdelen i EØS er viktig, men 
forbundet er lei problemene for 
arbeidstakernes rettigheter. For-
bundet vil ha mye strammere re-
gler for innleie – og en utredning 
om EØS-avtalen. 
Les mer på side 14 

5) BÆREKRAFTIG  
MATPRODUKSJON

Det finnes ingen jobber på en død 
jord – nå har forbundet kom-
met med en rekke krav for å sik-
re bærekraftig matproduksjon og 
framtidas arbeidsplasser i mat- og 
drikkevareindustrien.
Les mer på side 16 

SAGT PÅ LANDSMØTET

LANDSMØTE
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da tror jeg vi hadde hatt flere med-
lemmer, sukker Plavan. 

FORBUNDSLEDEREN: 
– MÅ BLI TØFFERE
Til og med forbundsleder i NNN, 
Anne Berit Aker Hansen, uttrykte 
sin frustrasjon:

– Det holder ikke om konsern-
sjefen fra et stort konsern vil snak-
ke med forbunds- eller LO-ledel-
sen. De må jo starte med å snak-
ke med de tillitsvalgte på egen ar-
beidsplass. Og det må vi fortelle 
NHO med litt større bokstaver enn 
det vi har greid å gjøre til nå, sa en 
tydelig forbundsleder.

Til NNN-arbeideren sier Aker 
Hansen at hun blir berørt av det 
hennes medlemmer forteller.

– Det overrasker meg at histori-
ene kommer fra vi oppfatter som 
velorganiserte bedrifter. Det er 
til dels sjokkerende historier, sier 
Aker Hansen. 

Som understreker viktigheten 
av det lokale partssamarbeidet.

– Arbeidsgiverne kan ikke bare 
skryte i festtalene. Men dette be-
krefter jo bare det vi ante fra før, 
nemlig at vi har mye å jobbe med. 

litsvalgt i snart et tiår på bakeriet til 
WB Samson, beskriver en trøblete 
hverdag som tillitsvalgt. 

– Jeg skulle ønske vi tillitsvalg-
te i mindre bedrifter møtte samme 
respekten som de i store bedrifter, 

Tekst: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

– Det er krevende å være tillits-
valgt. Vi er pressa på tid. Perso-
nalavdelingene har tatt på seg HR-
drakta og vi er blitt mer motstan-
dere enn en forhandlingspart, sa 
Yngve Hansen fra fiskeindustrien 
i Vesterålen. 

Lars Olav Iversen mener de til-
litsvalgte har blitt mer og mer ut-
satt over flere år.

– Vi merker det på kroppen, HR-
inntoget og kynismen. De tillits-
valgte, som ofrer fritid og helse for 
å ta vare på resten, de må også tas 
vare på.

FÅR IKKE VERVE I ARBEIDSTIDA
Flere gikk på talerstolen, og fortal-
te om for lite tid til å skjøtte vervet 
som tillitsvalgt. «Nødvendig tid» 
som det heter i Hovedavtalen, som 
er en slags grunnlov for arbeidsli-
vet, er utop for mange tillitsvalgte. 

Cristian Plavan, som har vært til-

– Vi fortjener mer respekt
Mange av landsmøtedelegatene gikk på talerstolen og fortalte om 
elendige arbeidsvilkår som tillitsvalgt. Det både bekymrer og irri-
terer forbundslederen. 

TOK SIGNALENE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier NHO 
må utfordres for å bedre forholdene for de tillitsvalgte.  
 Foto: Håvard Sæbø

Tekst og foto: Erlend Angelo |  
erlend@lomedia.no

– Altfor mange arbeidsgivere bry-
ter de reglene som er i dag. Og 
sånn som mange arbeidsgive-
re holder på nå, så burde innleie 
vært forbudt.

NNN er lei utnyttelse av 
arbeidskraft her til lands. 
Men et forbud mot innleie 
krever de ikke. 

– BURDE STRENGT TATT FORBY INNLEIE

Tillitsvalgt-varsku under landsmøtet: 

Det sa forbundsleder Anne Be-
rit Aker Hansen i sin åpningstale 
til landsmøtet. Men et forbud går 
ikke forbundet inn for.

– Et totalforbud slik dagens ar-
beidsliv er innrettet vil få for sto-
re konsekvenser, erkjenner for-
bundslederen overfor NNN-arbei-
deren.

KRAFTIGE TAK
I forkant av landsmøtet hadde 
det kommet inn krav om nettopp 
forbud og varianter av det. Men 

landsmøtet landet på en noe mil-
dere uttalelse – med trykk på noe: 
• Bruken av innleie, midlertidige 
ansettelser, underentreprise og vi-
karbyrå må begrenses til et mini-
mum, om nødvendig forbys. Lønn 
mellom oppdrag må være en selv-
følge. 

EØS-UTREDNING
En stor del av innleieproblematik-
ken må sees i sammenheng med 
EØS-avtalen. NNN er opptatt av at 
handelsdelen av EØS-avtalen, in-
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til produktivitet og andre normer 
for ledelse. Jeg er enig i at vi må ut-
fordre NHO, og ikke minst lands-
foreningene som kjenner bransje-
ne best. Det må vi ha med oss på en 
lapp i lomma framover, Anne Be-
rit, sa LO-lederen.

LO-LEDEREN: 
– TAR MED INNSPILLENE
LO-leder Peggy Hessen Følsvik var 
dessverre ikke overrasket over his-
toriene fra tillitsvalgthverdagen. 

– Det har alltid vært krevende å 
være tillitsvalgt. Men det har ikke 
blitt noe enklere, med høyere krav 

VANSKELIG: 
Cristian Pavlan 
mener tillitsvalgte i 
små bedrifter sliter 
med å få samme 
respekten som hos 
større bedrifter.  
Foto: Erlend 
Angelo



– Jeg skulle egentlig gi deg litt 
kjeft, det slipper jeg heldigvis 
siden feriepengene kom med i 
statsbudsjettet. Så jeg har hel-
ler tatt med en gave til deg. – 
Budskapet er at politikk må ikke 
stoppe med traktoren og med 
fjøset. Politikken må ikke stop-
pe med havet og med kaikanten. 
Vi som produserer mat og drikke 
ønsker trygge jobber, sa Hansen 
da han overrakte gaven til Støre. 

Les hele saken på 
www.frifagbevegelse.no/nnn

STØRE FIKK LEGO-
GAVE FOR Å HUSKE 
MATINDUSTRIEN

FOTO: ERLEND ANGELO

kludert både tollvern og markeds-
tilgang ute i Europa, er svært vik-
tig for medlemmenes arbeidshver-
dag. NNNs egen medlemsunder-
søkelse fra tidligere i år viser også 
stor tilslutning til avtalen.

Men med EØS-avtalen kommer 
også tilgang på mye arbeidskraft 
som har ført til sosial dumping i 
mange bransjer her til lands, inklu-
dert særlig fiskeridelen av NNNs 
bransjer. 

Derfor krever forbundet at 

«handlingsrommet i EØS-avta-
len benyttes maksimalt for å iva-
reta arbeidstakerinteresser og an-
dre interesser av særlig betydning 
for Norge». De ønsker også mer 
kunnskap om det såkalte hand-
lingsrommet i avtalen, og ønsker 
derfor en utredning av en mulig 
handelsavtale med EU – på lik lin-
je med det flere andre LO-forbund 
har vedtatt.

LANDSMØTE

LEI INNLEIE: Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen  
mener altfor mange arbeidsgivere bryter reglene.  
Foto: Erlend Angelo
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Tekst: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

Foto: Håvard Sæbø | has@lomedia.no

Det finnes ingen jobber på en død pla-
net. 

Det var det nokså dystre bakteppet 
da NNN arrangerte temadag om bære-
kraftig matproduksjon. 

– Kjøttfrie dager i kantina og elbiler 
er vel og bra. Men vi må gjøre så mye 
mer. Og der ligger det store mulighe-
ter, innledet forbundsleder Anne Be-
rit Aker Hansen. 

STORE ENDRINGER I VENTE
Kristjan Bragason, leder i EFFAT (Euro-
pean Federation of Food, Agriculture, 
and Tourism Trade Unions), advarte 
om at omstillinga i matproduksjonen 
kommer til å koste arbeidsplasser – og 
at det gjelder å være med når det skjer.

– Det kommer til å bli vanskelig. 
Mange jobber kommer til å forsvinne, 
kanskje særlig i landbruket, men også 
i industrien. Vi kan ikke kjempe imot, 
men må heller være en del av løsnin-
gen. Vi må jobbe for at det tas hensyn 

til arbeiderne, så vi ikke får en stor kri-
se i arbeidslivet underveis i omstillin-
ga, sa Bragason.

– MÅ KJEMPE SAMMEN
Bærekraftig matproduksjon inklude-
rer også gode arbeidsforhold. 
– Forutsetninga for å lykkes er at ar-
beidernes røst høres. Da kan vi få til 
både mer klimavennlig og mer rett-
ferdig matproduksjon, med bedre be-
tingelser for arbeidere verden over,  sa 
Bragason.

– Vi må bli mer aktive i klimaka mpen

Jobber vil trolig forsvinne, ser man i spåkula for framtidas matproduksjon. Men her ligger 
også store muligheter, spår både fag- og miljøbevegelsen.

ØNSKER VERN AV LOVESE
Havsokkelen er på sitt sma-
leste utenfor Lofoten, Vest-
erålen og Senja, og er så 
viktig for fiskenæringa at 
hele området må vernes, 
krever forbundet.

TANNHELSEREFORM
NNN mener Regjeringen 

SMÅTT OG STORT FRA LANDSMØTET
bør prioritere en tannhelse-
reform som betydelig redu-
serer vanlige folks tannlege-
utgifter.

REDUSERTE EGENANDELER
Både egenandelene til SFO, 
barnehage og i helsevesenet 
må reduseres, mener NNN.

AVVIS JERNBANEPAKKEN! 
NNN mener Regjeringen må av-
vise EUs fjerde jernbanepakke.

INTERNASJONALT ANSVAR
Faglige rettigheter er under an-
grep, og blant annet derfor fort-
setter forbundet sitt aktive ar-
beid og samarbeid med utvalg-
te søsterforbund. 

KLIMALØSERE: Fra venstre Kristjan Bragason, leder i EFFAT, Ida Thommesen, Framtiden i våre hender, Are Tomasgard, LO og ordstyrer Aslak Bonde.
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– Vi må bli mer aktive i klimaka mpen



Tekst: Torgny Hasås | torgny@lomedia.no

LO feiret et gjennomslag for ny AFP-ordning etter 
lønnsoppgjøret i 2018. Flere skulle få AFP-pens-
jonen, og alle år skulle gi opptjening. Etter opp-
gjøret gjensto det bare detaljer før mange flere 
skulle få AFP. Nå er det mer nøkterne toner: Det 
er komplisert, dyrt og det må kanskje utsettes til 
2024.

UTREDNING

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kom nemlig med 
nye opplysninger om AFP da hun gjestet NNNs 
landsmøte – da hun på ønske fra forbundsleder 
Anne Berit Aker Hansen bega seg ut på en AFP-ferd 
fra talerstolen.

I tariffoppgjøret i 2018 ble partene enige om en 
protokoll som skulle legge grunnen for en ny AFP-
ordning. Dette var utgangspunktet for at LO og NHO 
satte i gang et utredningsarbeid. I fjor kom resulta-
tet av utredningsarbeidet, og mange tok for gitt at 
AFP kom til å bli tema ved tariffoppgjøret i 2022.

BEHOV FOR FORBUNDSVIST
Flere forbund har uttrykt skepsis til å ta AFP-opp-
gjøret allerede neste år. Det gjelder også NNN.

Nestleder Jarle Wilhelmsen lot det skinne igjen-
nom at han var skeptisk til et samordnet tariffopp-
gjør våren 2022 med AFP som hovedkrav. 

– Tariffoppgjøret i 2020 ble veldig trøblete på 
grunn av koronaen, så det er mye som tyder på at det 
er behov for et forbundsvist oppgjør i 2022. Det var 
mange endringer i teksten i tariffavtalene som vi ikke 
fikk behandlet i forrige oppgjør, sa Wilhelmsen. 

Mye kan tyde på at ekstrapensjonen 
AFP ikke blir et tema ved vårens tarif-
foppgjør. LO tar en beslutning i februar.

AFP-PENSJONEN KAN 
BLI UTSATT TIL 2024 

FOTO: ERLEND ANGELO

KREVER PENSJONSFORBEDRINGER
Blant kravene er at systemet for leve-
aldersjustering endres slik at leveal-
dersjustering gjøres på bakgrunn av 
yrkestilknytning. Minstesatsene for 
obligatorisk tjenestepensjon må opp 
til fire prosent av lønna – og pensjon 
må gjelde fra første krone og første 
dag, mener forbundet.

Ida Thommesen fra Framtiden 
i våre hender understreket at mil-
jøbevegelsen og fagbevegelsen 
står på samme side i mange klima-
spørsmål.

– Mat må vi ha. Deres arbeids-
plasser må også gjennom en om-
stilling, for vi må redusere forbruk, 
transport og vi trenger mer miljø-
vennlig mat. Inkludert mer plan-
tebasert og mindre kjøtt, og halv-
ering av matsvinn. 

Men endringa i industrien må 
ikke bety at arbeidsplasser for-
svinner.

– Vi må følge utviklinga til for-
brukerne. Vi kan produsere mer 
havre og lage den havremelka som 
vi nå kjøper fra Sverige og Finland. 
Og vi kan fortsatt forbruke kjøtt, 
men mindre og bedre. Vi må beta-
le mer for kvaliteten! understreket 
Thommesen. 

ANSATTE INVOLVERES IKKE
Men hvor blir det av de ansattes 
involvering i alt som gjelder klima, 
miljø og bærekraft?

En uhøytidelig undersøkelse 
blant de 208 delegatene i landsmø-
tesalen understreket nettopp det 
at de tillitsvalgte ikke får være med 
når dette diskuteres. Dette må for-
bundet jobbe mer med, mente de 
tillitsvalgte. 

Samtidig sa mange av delegate-
ne at mange medlemmer ikke er 
spesielt opptatt av spørsmålet.

Problemet for hele fagbevegel-

VINMONOPOLET MÅ OVERTA TAXFREE
Som et ledd av kampen mot grensehan-
delen mener NNN at Vinmonopolet bør 
overta taxfree-butikkene – og at taxfree-
ordningen på sikt bør avvikles.

NEI TIL MINSTELØNN! 
Lovbestemt minstelønn i Norge? Det er 
hele LO imot. Inkludert NNN.

PERMITTERTE MÅ FÅ DAGPENGER
Permitterte arbeidstakere må få mulighe-
ten til å ta videre- og etterutdanning mens 
de får dagpenger.

MER PENGER TIL TILSYN
Mattilsynet må ha nok ressurser til å sikre 
trygg mat og god dyrevelferd, krever NNN. 
Dagligvaretilsynet og Arbeidstilsynet må 
også få økte ressurser, mener forbundet.

LANDSMØTE

sen er at mange ikke vet hvordan 
de tillitsvalgte kan delta i det grøn-
ne skiftet. 

– Men vi vet at når fagbevegel-
sen melder seg på, så blir tiltakene 
mer konkrete. Fordi det er folk som 
vet hvor skoen trykker, og mer av 
endringene skjer på de ansatte pre-
misser, sa professor og forsker Da-
vid Jordhus-Lier. 

MENER ALVOR
NNN mener alvor når de setter av 
en stor del av landsmøtet til te-
maet, understreket forbundsleder 
Aker Hansen.

– Vi må sette ting på dagsorden. 
Vi må snakke med den lokale le-
delsen. Vi, forbundene og de til-
litsvalgte, må ta på oss mer ansvar. 
Bærekraft, klima, innovasjon må 
inn i det daglige samarbeidet. Vi 
kan ikke bare diskutere skiftplaner 
og lønn. Vi skal skolere våre tillits-
valgte, men vi må få med arbeids-
giverne, konkluderte forbundsle-
der Aker Hansen.

Det handler tross alt om vår alles 
framtid:

– Jeg er farmor til to små jenter. 
Hva slags verden skal vi overlate til 
våre barnebarn? spurte Aker Han-
sen landsmøtesalen. 
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etter- og videreutdanning. Her 
mener nok både foreldre og rådgi-
vere godt, men så ender man opp 
med å bekrefte fordommer. Om vi 
fokuserer mer på spørsmålet «hva 
har du lyst til?» så blir det lettere å 
rekruttere bredere, mener Brenna. 

– KONTAKT FYLKESKOMMUNEN!
Kunnskapsministeren hadde el-
lers en klar oppfordring til lands-
møtet:

– Kontakt fylkeskommunen! Gå 
sammen med arbeidsgiverne og 
fortell hvilke behov dere har i åre-
ne som kommer. Fjorårets søker-
tall sier litt for lite om arbeidslivets 
behov for arbeidskraft. Fylkespoli-
tikerne trenger å høre fra dere, sa 
Brenna.

problematikken med rekruttering 
til yrkesfagene. 

Og Brenna hadde opplevd akku-
rat det samme selv.

– Jeg ville bli kokk da jeg var yn-
gre, men ble rådet til å gå studie-
spesialisering «fordi du er så flink 
til å prate». Når jeg spiser min egen 
mat i dag så er jeg fortsatt lei meg 
for det, smilte Brenna fra scenen. 

I samtale med Krogh etter opp-
tredenen, sa hun seg enig med 
ungdomslederen. 

– Det er jo yrkesfag og fagbrev 
som virkelig gir god mulighet for 

Tekst: Erlend Angelo   
erlend@lomedia.no

– Det provosere mæ så innad hel-
vete! Her er det en utrolig stor jobb 
å gjøre. Studieveiledere skaper et 
dårlig rykte for våre industriar-
beidsplasser når de forbinder vår 
industri med dårlige karakterer, sa 
Krogh fra talerstolen under lands-
møtet. 

HELT ENIG
Dagen etter kom kunnskapsminis-
ter Tonje Brenna på besøk. Da var 
det ikke bare Krogh som tok opp 

«Provosere mæ så inni …!»
Ungdomsleder Masja Krogh er lut lei studieveiledere som på auto-
matikk råder elever med gode karakterer bort fra industrien. – Jeg 
er enig i alt du sier, svarer kunnskapsminister Tonje Brenna. 

ENIG!: Masja Krogh, ungdomsleder i NNN med daglig virke i fiskeindustrien, fikk støttende ord da hun møtte kunnskapsminister Tonje Brenna på 
landsmøtet.  Foto: Erlend Angelo
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Tekst: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

– Det har labbet rundt et lass med van-
drende kalkulatorer for å beregne gren-
sehandelen, sa Erik Torkelsen (bildet) 
på Ringnes da statsminister Støre gjestet landsmøtet.

Og selv om pandemien har gitt mye kunnskap, ønsker 
NNN å vite mer om handelen over grensa. 

Ringnes-tillitsvalg Erik Torkelsen rådet statsminister 
Støre om å sette ned et utvalg. 

– Sett sammen et partssammensatt utvalg, gjerne i 
morgen. Vi har et forslag til mandat, som vil løse veldig 
mye! Det er knakende godt! lover Torkelsen. 

Dette er også et av kravene fra NNN, som ønsker en 
grensehandelspakke à la den danske modellen, der dan-
skene har fått redusert tysk grensehandel betydelig. 

– Stengte grenser er jo ikke målet, men vi må finne en 
balanse for grensehandelen. Vi må få kunnskap om det, 
og SSB skal følge opp, lovet Støre. 

Grensehandelen må ned. Og 
det er bare å se til våre nabo-
er i Danmark.

NNN: – SE TIL DANMARK

Tekst: Erlend Angelo   
erlend@lomedia.no

Forrige landsmøte vedtok å set-
te ned et bredt utvalg til å se på 
hele organisasjonen NNN.

Blant konklusjonene der var 
å ansette egne organisasjonsar-
beidere i forbundet – og at pen-
sjonistene skulle betale minste-
kontingent til forbundet for å 
dekke forsikringspremiene.

Det siste takket landsmøtet 
tydelig nei til – pensjonistenes 

kontingentfritak fortsetter som 
før.

Organisasjonsarbeiderne sa 
landsmøtet pent ja til – men det 
var uenighet om hvordan ord-
ningene skulle finansieres. Til 
slutt landet man på en ordnin-
gen som innebærer at en stør-
re del av regningen faller på for-
bundet sentralt.

– Spleiselaget ble litt mindre 
enn det landsstyret hadde inn-
stilt på, men det aller viktigste 
var at vi fikk landet en ny organi-
sasjonsmodell. Nå er det bare å 
fortsette arbeidet. Vi har et stort 
potensial for flere medlemmer, 
oppsummerer forbundsleder 
Anne Berit Aker Hansen. 

NNN har fått «pusset 
opp» egne vedtekter og 
organisasjon. Jobb num-
mer 1: Verve flere med-
lemmer.

MODERNISERT FORBUND  
JAKTER MEDLEMMER

Tekst: Erlend Angelo   
erlend@lomedia.no

Det var en enstemmig innstil-
ling valgkomiteen ved leder Ken 
Ove Sletthaug kunne legge fram 
til landsmøtet. Der var det ingen 
overraskelser for ledelsen, som 
teller tre personer i NNN. Alle tre 
ble foreslått gjenvalgt:
• Anne Berit Aker Hansen, leder
• Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder
• Bjørn Tore Kyllo, 2. nestleder

Alle tre ble valgt med akklama-
sjon. 

– Jeg er glad for å få fornyet til-
lit. Og jeg gleder meg til fire nye år 
som leder i et flott forbund. Det er 
fattet mange gode vedtak på dette 
landsmøtet. Nå er det bare å bret-

FORBUNDSLEDELSEN FORTSETTER
FORBUNDSLEDELSE: 
Fra venstre forbunds-
sekretærene Stein Ha-
gala, Grete Troset Sal-
berg, 2. nestleder Bjørn 
Tore Kyllo, forbundsse-
kretær Yngve Hansen, 1. 
nestleder Jarle Wilhelm-
sen, forbundsleder Anne 
Berit Aker Hansen, for-
bundssekretærene Ann 
Elise Hildebrandt, Ann-
Solveig Sørensen, In-
gunn Ekremsæter, og 
Line Grønmo Haugland 
og Tove Berit Berg. 
Foto: Håvard Sæbø

LANDSMØTE

Forbundsleder Anne Be-
rit Aker Hansen fikk forny-
et tillit på landsmøtet. Det 
samme gjorde resten av 
ledelsen.

te opp ermene og jobbe videre, sa 
den gjenvalgte forbundslederen 
til NNN-arbeideren etter valget. 

I forkant av valgene var det der-
imot knyttet mer spenning de fem 
vervene som forbundssekretær. 
Tre av de fem må nemlig gå av 
grunnet aldersgrensa på 64 år i for-
bundet. Dette gjelder Grete Troset 
Salberg, Ann-Solveig Sørensen og 
Stein Hagala.

For disse tre foreslo valgkomi-
teen Yngve Hansen, Tove Berit 
Berg og Line Grønmo Haugland 
inn, som da kommer inn under-
veis i den neste fireårsperioden.

Hele innstillinga var enstem-
mig fra valgkomiteen, og alle tre 
ble valgt uten motkandidater. 

Det ble også valgt nytt for-
bundsstyre og landsstyre.  

Les mer fra lands-
møtet på frifag- 

bevegelse.no/nnn
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	■ QATAR: Utnyttelsen av gjestearbeidere 
fortsetter ett år før fotball-VM. Det er NTN 
som melder dette. Faktisk utvikler arbeids-
forholdene til migrantarbeidere hos VM-
verten Qatar seg i noen tilfeller i negativ 
retning, ifølge en fersk rapport fra Amnes-
ty International.    
    I 2017, sju år etter at landet ble tildelt fot-
ball-VM, lovet qatarske myndigheter tiltak 
for å bedre situasjonen for migrantarbei-
derne og vilkårene for menneskerettighe-
ter. Det har ikke skjedd, ifølge rapporten.

FOTO: HARRY EIDE

	■ PAKISTAN: Så langt i pandemien sitter asiatiske tekstilarbeidere ribbet igjen. Ifølge 
en ny rapport fra Clean Clothes Campaign, har tekstilarbeidere tapt mer enn 12 milliar-
der dollar (105 milliarder norske kroner) i uteblitt lønn og kompensasjon i perioden mel-
lom mars 2020 og mars 2021.       
  Khalid Mahmood fra Labour Education Foundation in Pakistan, sier beløpet represen-
terer en «ufattelig og ofte ubotelig menneskelig sorg», og at trenden med uteblitt beta-
ling er gjengs for hele bransjen i Asia.      
    Rapporten slår også fast at 1,6 millioner tekstilarbeidere mistet jobben i landene Ban-
gladesh, Kambodsja, India, Indonesia, Sri Lanka, Myanmar og Pakistan grunnet korona-
krisa.

	■ SVERIGE: Mange fryktet at det skul-
le bli vanskelig å få til ordnede forhold 
når netthandelgiganten Amazon skulle 
etablere seg i Sverige. Slik ble det ikke. 
En årsak er at Amazons lagre i Sverige 
driftes av noen andre enn dem selv. 
    Det er det tyskeide logistikkselskapet 
Kuehne+Nagel som drifter lageret i 
Eskilstuna, halvannen time vest for 
Stockholm. Her er de ansatte omfattet 
av en tariffavtale med Svenska Trans-
portarbetareförbundet. 

VERDEN

	■ DANMARK: Geranium i 
København, kåret til verdens 
nest beste restaurant tidli-
gere i år, fjerner alt kjøtt fra 
den nye menyen som kom-
mer på nyåret. Trestjerners-
restauranten har hatt få 
kjøttretter lenge, men nå blir 
menyen helt kjøttfri. 
     – Koronanedstengninge-
ne har fått meg til å kjenne 
at det er på tide med en for-
andring, sier stjernekokk 
Rasmus Kofoed til Ber-
lingske.

	■ HVITERUSSLAND: Den 
internasjonale fagorganisa-
sjonen ITUC fordømmer det 
hviterussiske regimets under-
trykking av den uavhengige 
fagbevegelsen og faglige akti-
vister.       
    – Vi er sjokkert. Folk i Hvi-
terussland har altfor lenge 
vært nektet helt fundamenta-
le rettigheter til å organisere 
seg som de ønsker, sier gene-
ralsekretær Sharan Burrow. 
Hun beskriver regimet som 
korrupt og undertrykkende.
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Tekst: Svein-Yngve Madsen 
sym@lomedia.no

Ansatte ved tre kaffebarer i den ameri-
kanske byen Buffalo i staten New York, 
kan skrive historie hvis de får flertall i 
den pågående avstemningen om det 
skal dannes en fagforening for de Star-
bucks-ansatte. I USA er det rundt 8000 
Starbuck-eide kaffebarer; ingen har ta-
riffavtale.

PLEDD OG FANGER
De rundt hundre arbeidstakerne ved 
de tre kaffebarene eid av Starbucks 

skal innen 8. desember ha avgitt sin 
stemme som kan åpne for at arbeids-
plassene blir organisert.

De møter beinhard motstand fra ett 
av USA mest profilerte selskap. Det 
toppet seg da Starbucks stengte kaffe-
barene i Buffalo for at de ansatte kun-
ne delta på et møte med milliardæren 
og hovedeieren Howard Schultz. Ifølge 
Starbucks eget referat fra møtet fortal-
te Schultz at bare et fåtall av fangene i 
de tyske konsentrasjonsleirene hadde 
egne pledd, mange av dem valgte der-
for å dele sitt pledd med andre fanger.

Schultz mente at det var akkurat det 
samme Starbucks prøvde å gjøre over-
for sine ansatte. Dele pleddet med 
dem, skriver New York Times.

Sammenligningen med konsentra-
sjonsleire har skapt forvirring, men i 

etterkant har Starbucks-sjefen uttalt 
at forsøket på fagorganisering er uso-
lidarisk overfor resten av de ansatte.

RELATIVT GODT RYKTE
Starbucks er blant de store arbeidsgi-
verne i USA som har et relativt godt 
rykte. Deltidsansatte mottar helsefor-
sikringer og bare for noen dager siden 
varslet selskapet at de skal innføre en 
nasjonal minstelønn på 15 dollar. Iføl-
ge magasinet Time er gjennomsnitts-
lønna rundt 17 dollar timen. De ansat-
te blir ikke omtalt som arbeidstakere, 
men partnere.

Like fullt opplever mange ansatte 
at arbeidsvilkårene er krevende og at 
kaffebarene er underbemannet. For-
holdene har forverret seg under pan-
demien.

STARBUCKS-EIER: 

FOTO: ELAINE THOM
PSON/NTB/AP

For første gang kan kaffebarer 
eid av Starbucks i USA bli orga-
nisert. Men motstanden er tøff 
og veien lang.

Usolidarisk å organisere seg



RAMPETE: Rabagast-osten fra  
Synnøve Finden-ysteriet i Namsos. 
Med navnet Rabagast loves en litt 
mer freidig ost enn vanlig. 
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fakta

den er klar for utkjøring. Artikke-
len ble nok heller ikke like rampe-
te, for det skal visstnok Rabagast-
osten også være.

– Hva gjør egentlig en ost rampe-
te, fabrikksjef Kåre Gunnar Wester-
mann? 

– Det er en spesiell modnings-
kultur vi bruker. Lagringstempera-
turen og tida den lagres gir en helt 
egen krystallisering. Til sammen 
blir det en særegen smak, skryter 
fabrikksjefen. 

Rabagast er en nokså smal del av 
produksjonen hos Namsos-anleg-
get, som var Tine-meieri fram til 
2004. Selv om det er færre folk, så 
er spekteret i produkter som pro-
duseres imponerende: Mange for-
skjellige sorter ost, blant annet en 
egen namdalsost ved navn Gårds-
ost, med melk fra lokale bønder. 

En velsmakende ost må 
gjerne lagres over litt 
tid. Sånn er det med 
denne artikkelen også; 
den er i alle fall lagret 
over en viss periode 
(om den er vellagret el-

ler regelrett mugnet får nesten du 
som leser avgjøre). For da under-
tegnede startet i NNN-arbeideren i 
mai i år, så gikk første reportasjetur 
selvsagt til heimbyen Namsos (ja, 
i Namdalen skal det skrives heim 
og ikke hjem, det lærte jeg i lokal-
avisa).

Og i Namsos lager de ost. Av den 
freidige sorten, altså. 

FREKK OG FREIDIG
Artikkelen er dog ikke like vella-
gret som Rabagast-osten, den får 
nemlig 12 måneder på kjøla før 

Tekst og foto: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

Rabagasten
Går det an å være en rampete ost?  

I Namsos gjør de i alle fall et forsøk – med  
en vokskledd håndverksost. 



SMAKEN
av Norge

SYNNØVE FINDEN 
NAMSOS

Synnøve Finden Namsos
	■ Oppstart i 2004 
	■ 37 ansatte
	■ Produserer et bredt spekter av 

ost og ostebaserte pålegg

Her lages også kryddersmør og 
sågar et smøremykt sjokoladepå-
legg. 

– Vårt anlegg har rom for å lage 
de nye produktene for Synnøve 
Finden, så det går mye i klemost 
og veganske oster, forklarer fa-
brikksjefen. 

Rundt 5 tonn produseres av raba-
gasten, en nokså beskjeden meng-
de når en sammenligner med for 
eksempel gårdsosten, som i skri-
vende stund har solg 272 tonn. 

– Vi har mer enn nok å gjøre. Det 
er morsomt at vi klarer å holde liv 

Det tar en del ekstra tid og res-
surser, og mye av håndverket 

ligger jo i måten den pakkes inn på.
Kåre Gunnar Westermann, fabrikksjef
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TOMANNSJOBB: Voksing av Rabagast-osten er ingen hverdagsjobb, men det er et fint avbrekk i hverdagspliktene, synes Arne Ove Dahl og May Holmvik (med ryggen til).

i lokalene, og har fått flere kolleger 
og fått på plass ei ny pakkelinje, 
forklarer tillitsvalgt Ronny Fors- 
land, mens han fyller maskina 
med emballasje til primproduk-
sjonen.

ROCKEKLÆR
Men mest arbeid er det likevel med 
den rampete osten. Som de rekla-
merer for som en håndverksost.

– Det tar en del ekstra tid og res-
surser, og mye av håndverket lig-
ger jo i måten den pakkes inn på, 
forklarer Westermann. 

Og alle som har rocka seg gjen-

nom et par trønderrocklåter vet at 
man er ikke skikkelig rampete om 
man ikke har den riktige bekled-
ninga. Her surres – heldigvis – ikke 
maten i en svett Bjarne Brøndbo-
t-skjorte, men den bekles i korrekt 
rockefarge. Det betyr svart som 
natta, om du var i tvil. 

Håndverksosten kjøres selvføl-
gelig ikke gjennom en nymoder-
ne, plastpakkende maskin. Her 
pakkes det inn i voks, for hånd. Et 
lite bad i vokskaret, før en nenn-
som hånd gjør siste finpussen. 

– Morsomt at vi har et sånn pro-
dukt som krever litt mer arbeid, 

BREDT SPEKTER: Det produseres mangt på det lille Syn-
nøve Finden-anlegget i Namsos, som etter høstens oppbe-
manning er oppe i 37 ansatte. 
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VARMT BAD: 
Osten på vei ned 
i karet ... 

SISTE BRETT: 
Nennsomt brettes 
de siste voksreste-
ne over osten. 

TOMANNSJOBB: Voksing av Rabagast-osten er ingen hverdagsjobb, men det er et fint avbrekk i hverdagspliktene, synes Arne Ove Dahl og May Holmvik (med ryggen til).

det er jo litt stas. Også er den jo god! 
understreker May Holmvik, mens 
hun demonstrer hvordan den siste 
voksen brettes over osten. 

DREAM TEAM
En rampete ost fra rockebyen 
Namsos, der altså. Det er nesten så 
man skulle tro at det var gjennom-
tenkt. Men hvilken av trønder-
rockerne er det Rabagasten likner 
mest på, egentlig, fabrikksjef Wes-
termann? 

Kan det være den moderne di-
amanten Chand Thorsvik? Er 
det XL-1 og Rett i Koppen-Bjarne 

Brøndbo? Eller skal vi til lyse, var-
me Åge Aleksandersen som kan-
skje serverer osten med fire pils og 
oppå en pizza? 

– Den var litt vanskelig; det er 
jo mange gode alternativ. Men jeg 
tror nok vi må til den gamleste gar-
den, noe tidlig opprinnelse. Raba-
gast har så mange gode kvaliteter, 
så her må vi nok sette sammen et 
lite Dream Team. Kanskje vi skal 
gå for Prudence, da? 

Da sier vi bare; rocken og raba-
gasten er servert. Og håper artik-
kelen smakte! GODE TIDER: Tillitsvalgt Ronny  

Forsland har fått flere kolleger i høst. 



MESTER: Arbeideridretten dyrket ikke stje-
ner slik den borgerlige idretten gjorde. Men 
de deltok i internasjonale konkurranser. Jens 
Gulliksen, ble OL-mester i boksing i arbeider-
olympiaden i Wien 1931. Gulliksen kom fra 
Lillestrøm Turnforening og idrettslag og var 
mangeårig ansatt i Arbeiderbladet.

 Arbeideridretten dyrket ikke stje-
ner slik den borgerlige idretten gjorde. Men 
de deltok i internasjonale konkurranser. Jens 
Gulliksen, ble OL-mester i boksing i arbeider-
olympiaden i Wien 1931. Gulliksen kom fra 
Lillestrøm Turnforening og idrettslag og var 
mangeårig ansatt i Arbeiderbladet.

fakta

Arbeidernes Idrettsfor-
bunds medlemstall
■ 1924:

stiftelsen – rundt 6.000 med-
lemmer fordelt på drøye 70 lag.

■ 1928:
10.000 medlemmer og 127 lag.

■ 1934:
36.000 medlemmer og 400 lag.

■ 1939: 
100.000 medlemmer.

Hentet fra forskjellige kilder.

Idretten er et 
ledd i arbeidernes 
kulturelle og økono-
miske fremmarsj.
Arbeidernes Idrettsforbunds 
stiftelseslandsmøte 1924
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«Samfundshjelpen» som organi-
serte streikebrytere under stor-
streiken i 1921. Det var en utvik-
ling som måtte stoppes.

POLITISK ALTERNATIV
Arbeiderpartiet, LO og partiets 
ungdomsorganisasjon dannet i 
1921 en felles komité som skul-
le se på utviklingen av arbeider-
idretten og forholdet til det borger-
lige landsforbundet. Ett hovedmål 
var å hindre at unge idrettsutøve-
re ble rekruttert som streikebry-
tere. Samtidig var det avgjørende 
for arbeiderbevegelsens framtid at 
ungdommen � kk et alternativt fel-
lesskap til den borgerlige idretten. 
Det neste skrittet var å danne Ar-

Det går knapt et internasjonalt 
idrettsmesterskap av større 
dimensjoner nå til dags uten 

at også idrettens etikk og politikk 
blir diskuert. Hvor mange har ikke 
ofret livet for at det skal bli Fotball-
VM i Qatar? Og hva skal langrenns-
stjernene våre mene om borgerret-
tigheter i Kina når de reiser til Bei-
jing for sitt OL i februar? 

Men idrett har lenge vært poli-
tikk, i � ere dimensjoner. Også her 
til lands. På 1800-tallet spurte man 
seg: Skulle idrett være nettopp det, 
med konkurranser og spenning? 
Var det et folkehelseprosjekt? Eller 
var idretten først og fremst til for 
nasjonens forsvarsevne i tilfelle 
krig? Og midt inni der ble det også 
arbeiderkamp på høyeste nivå.

STERKE MOTSETNINGER
Allerede i 1861 ble Norges første 
landsomfattende idrettsorgani-
sasjon stiftet: «Centralforeningen 
for Udbredelse af Legemsøvelser 
og Vaabenbrug». Forløperen til 
Norges idrettsforbund skulle blant 
annet bidra til å styrke forsvaret av 
Norge. Idretten var derfor i mange 
år plassert under Forsvarsdeparte-
mentet og Stortingets militærko-
mité.
Men det pågikk også en politisk 
strid. Idretten var fra 1919 orga-
nisert i den borgerlige organisa-
sjonen «Norges landsforbund for 
Idrett». Flere sentrale personer i 
landsforbundet var også aktive i 

Tekst: Svein-Yngve Madssen | sym@lomedia.no
Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

Da arbeidernes idrettsforbund 
kjempet mot borgerskapet
For hundre år siden var idrett en del av Norges forsvarsevne. Mens 
streikebrytere ble hentet fra den borgerlige idrettsbevegelsen. 

HISTORISK:
Stopping av bry-
termatta på Fest-
ningen i Kristiania 
som ble brukt på 
Fagforeningenes 
Idrettsforenings 
brytestevne i mars 
1924. På stevnet 
ble Internasjonalen 
spilt og 15 brytere 
ble derfor eksklu-
dert av det borger-
lige Landsforbun-
det. Episoden bidro 
til at AIF ble stiftet.
Foto: Arbeiderbe-
vegelsens arkiv og 
bibliotek



beidernes Idrettsopposisjon i 1922.
I oppropet fra opposisjonsmø-
tet smalt det kraftig: Så godt som 
alle idrettsorganisasjonene ledes 
av «folk som er arbeidernes di-
rekte klassemotstandere, o�  se-
rer får stadig større og større inn-
� ytelse i de ledende organer, og de 
søker bevisst og planmessig å ut-
nytte idrettsbevegelsen til fordel 
for sitt militaristiske og arbeider-
� endtlige samfundssyn». Hoved-
konklusjonen var at idretten gjen-
nom Landsforbundet var en del av 
den borgerlige staten.

ARBEIDERNE SAMLET SEG
Målsettingen i 1922 var å være en 
opposisjon innenfor Landsforbun-

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
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JUBILEUM: AIFs første ti år ble feiret på Dælenenga idrettsplass i Kristiania, 8. juni 1934. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotekTRONDHEIM: AIF arrangerte propagandastevner over hele 
landet. Her hopper Gerda Aasebøe i Trondheim, pinsen 1932.

det. Men det viste seg ganske raskt 
at den eneste løsningen var å stifte 
sin egen idrettsorganisasjon.

Det første politisk motiverte ar-
beideridrettslaget, var Idrettsla-
get Spartacus, stiftet i 1920 av de 
sosialistiske ungdomslagene i ho-
vedstaden. Kjente navn i arbei-
derbevegelsen som Willy Brandt, 
Trygve Lie og Rolf Hofmo har vært 
medlemmer. Og Spartacus var 
med på initiativet som først før-
te til idrettsopposisjonen, og to år 
senere (1924), ble til Arbeidernes 
Idrettsforbund, AIF.

TIL KAMP
Det første året hadde AIF rundt 
6.000 medlemmer fordelt på 70 
lag. På stiftelsesmøte i 1924 ble for-
målet slått fast:

«Arbeidernes Idrettsforbunds 
formål er å samle arbeideridretts-
foreningene i Norge og virke for ar-
beidernes fysiske og åndelige kul-
tur til beste for arbeidsklassen».

Samtidig var det ingen tvil om 
at idrett også var klassekamp og at 
storstreiken i 1921 var en av årsake-
ne til at arbeiderbevegelsen treng-
te sin egen idrettsorganisasjon. 
Stiftelseslandsmøtet var tydelige 
på at «ingen idrettsmann tilslut-
tet AIF kan delta i konkurranser 
sammen med streikebrytere eller 
folk som på annen måte har opp-
trådt provokatorisk mot arbeider-
klassen.»

Like viktig for AIF var det å bru-
ke fellesskapet i idretten til å sko-
lere ungdommen ideologisk. Gjen-
nom idretten skulle det skapes 
samhold og riktige politiske hold-
ninger.

ANDRE VERDIER
I hverdagen opplevde ofte de som 
drev arbeideridrett at de ble mot-
arbeidet og stengt ute fra idretts-
anlegg som Landsforbundet styr-
te. Mange steder kunne også kom-
munale anlegg være lukket for 
arbeideridretten. Det førte til at 
AIF-ungdommen måtte være kre-
ative og satse på idretter som ikke 
trengte mye utstyr. Idretten ble 
også organisert på en annen måte 
med mindre spesialisering og mer 
kollektiv innsats og allsidighet. 
AIF engasjerte seg også sterkt mot 

nazismen og fascismen og motar-
beidet norsk deltakelse i OL i Tysk-
land i 1936.

LITE LIKESTILLING
På 1920-tallet kom også jentene 
mer med i arbeideridretten. Arbei-
dernes idrettslag i Oslo opprettet 
i 1926 en egen kvinnegruppe i fri-
idrett.

AIF opprettet også et eget kvin-
neutvalg og den sterke veksten i 
medlemstallene skyldtes blant an-
net at det ble satset på jenter og be-
driftsidrett.

Det var i sterk kontrast til det 
borgerlige Friidrettstinget som i 
1932 avviste kvinneidretten. Etter 
hvert fikk kvinnene også en plass i 
ledelsen av AIF. Samtidig er det all 
grunn til å understreke at kvinne-
synet i samfunnet også gjenspei-

LIKESTILT: En av grunnen til den sterke veksten til AIF var at de inkluderte jentene i langt større grad 
enn de borgerlige idrettslagene. Her er deltagere i AIF-mesterskapet 1929 på 100 meter for kvinner.
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JUBILEUM: AIFs første ti år ble feiret på Dælenenga idrettsplass i Kristiania, 8. juni 1934. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

let seg i arbeideridretten. Mange 
mente at idrett kunne være skade-
lig for jentene, hvis de ikke var på-
passelige.

«For mange idrettsinteresser-
te kvinner var det viktigere å fylle 
tradisjonelle sosiale roller i klubb-
miljøene enn å følge sine menn og 
kjærester til aktiv dyst på idretts-
arenaen», skriver Ørnulf Hodne i 
sin studie av norsk idrettskultur i 
mellomkrigstiden.

UT MED KOMMUNISTENE – INN 
MED FOLKEEIE
En rekke kriser i AIF førte til at 
kommunistene mistet flertallet til 
Ap-folk i det nye styret på lands-
møtet i 1927. Fire år senere var det 
Trygve Lie som overtok ledelsen 
av AIF med Rolf Hofmo som se-
kretær og daglig leder. 

Hofmo trakk opp de ideologiske 
linjene i de to bøkene Idrett og po-
litikk (1933)  og Folkeidrett, arbei-
deridrett, borgerlig idrett (1937) . 
Her skisserer han hvordan idret-
ten bør drives i Norge. 

– Dårlige inntekter og svak kom-
munal økonomi må ikke være noe 
hinder for at denne ungdom skal få 
de samme muligheter til idrettslig 
utøvelse som den ungdom der til-
feldigvis bor i de store byer, og de 
rikere landkommuner, skrev Hof-

mo.
Han ville derfor ha et langt ster-

kere offentlig engasjement og fore-
slo opprettelsen av et statlig tip-
peselskap, bygging av en statlig 
idrettshøyskole og etableringen av 
et idrettsdirektorat. 

Hofmos mål var at idretten ble 
et «folkeeie». Alle måtte få tilgang 
til bad, skibakker, turnlokaler og 
idrettsplasser.

Rolf Hofmo så også for seg en 
framtid med kortere arbeidstid og 
mer fritid som måtte fylles med 
noe sunt og meningsfylt.

MINDRE PARTIPOLITIKK
Rolf Hofmo var mannen som star-
tet arbeidet med å slå sammen 
AIF med Norges Landsforbund for 
idrett. I 1939 hadde han overtatt 
ledelsen av et AIF som opplevde 

Et fotballspillende partimedlem 
er yderst upaalidelig. Enten er man 
fotballspiller eller ogsaa partimed-
lem. Svært faa er begge dele.
Nils Hønsvald, leder av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, 1923
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en sterk vekst og nå hadde rundt 
100.000 medlemmer. Det var 
fremdeles motsetninger mellom 
de to landsomfattende idretts-
organisasjonene, men stadig fle-
re ønsket samarbeid. I september 
1940 ble det vedtatt at de to orga-
nisasjonene skulle slås sammen. 
Krigen utsatte de konkrete plane-
ne da Rolf Hofmo ble arrestert av 
tyskerne og tilbrakte over tre år i 
Sachsenhausen konsentrasjons-
leir sammen med blant andre 
Trygve Bratteli og Einar Gerhard-
sen. Da krigen var over ble vedta-
ket om sammenslåing fulgt opp.

I februar 1946 var det slutt for 
den organiserte arbeideridretten i 
Norge. AIFs motto «Frihet - sund-
het - kultur», var historie.

DEMONSTRERTE: Arbeideridretten hadde sin naturlige plass under 1. mai-markeringene. Her er det Arbeideridrettslaget Varg som marsjerer i 
Oslo, 1. mai 1932. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Idrettsspørsmålet er ikke bare et konkurransespørsmål eller et 
sunnhetsproblem, men vil i stigende grad bli et ledd i fritidsproblemet. 
Den sosiale og tekniske utvikling vil medføre stadig kortere arbeidstid 
og større fritid. I spørsmålet om anvendelse av denne fritid vil natur-
ligvis idretten og kroppskulturen finne en bred plass.
Rolf Hofmo i boka «Folkeidrett, arbeideridrett, borgerlig idrett (1937).

IDEOLOGEN: Rolf Hofmo var en av de sentrale lederne av 
AIF og norsk idrett etter krigen. Han skrev også bøker om 
idrettens betydning. Han satt i tysk konsentrasjonsleir under 
store deler av krigen. Bildet er fra 1950.

Kilder: Arne Kokkvoll: Av og for det 
arbeidende folk; Finn Olstad: Un-
der røde faner, Arbeiderhistorie 
2011; Norges idrettsforbund; Matti 
Goksøyr: Vi skal ikke være rævasit-
tere i et departement, Arbeiderhis-
torie 2007; Rolf Hofmo: Folkeidrett, 
arbeideridrett, borgerlig idrett; 
Norgeshistorie.no; Geir Ove Halv-
orsen: Idrett og politikk, Arbeider-
historie 2014; Arbeiderbevegelsens 
arkiv og bibliotek og Wikipedia om 
Idrettslaget Spartacus.



Desember er høytid for brann. Vi tenner julelys, fyrer i peisen og bruker 
mye strøm og elektriske apparater. Det er koselig, men er du uforsiktig 
kan det fort føre til brannulykker. Pass derfor litt ekstra på! Som medlem 
har du Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet. 
Det gir deg og din familie en ekstra trygghet hvis noe skulle skje.

Husk å blåse 
ut lysene!

Med appen «Husk hva du har» kan du lagre bilder av 
gjenstander og verdisaker du har hjemme. Slik blir 
det lettere å huske hva du har, hvis uhellet er ute.

Les mer på lofavor.no
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Kjekt å ha Gladlaksen

Hei, hå, så var det jul igjen. På tide å 
pynte juletre og sånt. Juletrelys har 
utviklet seg siden stearinlysets tid, 
via glødepærer, til led, og som seg hør 
og bør finnes det nå også smart-jule-
trelys. Disse kan du stille inn via en 
app, enten du vil dimme, justere far-
ger eller ha fullt disco-juletre med uli-
ke farger eller egendesignede lys-
show siden disse pærene snakker 
med hvarandre og vet eksakt hvor de 
er. Har også mikrofon og kan derfor 
blinke i takt med julemusikken. Kan 
fås i ulike størrelser, vi så på den med 
250 pærer.

SMARTJULETRELYS

Fartslek
Visse hendelser i livet setter arr i sjela. Tar 
fra deg nattesøvnen. De røver livsgnisten 
fra deg, rett og slett.

Det trenger jo ikke være svære greiene. 
Små ting som endrer fortellinga helt. Du 
hadde sett for deg å bli den store helten, 
men så ender du opp med en flau inn-
rømmelse istedenfor.

Disse kan for eksempel innebære et 
stort publikum. Eller det kan holde at 
det er en viss fysisk anstrengelse det er 
snakk om. Min siste opplevelse havner i 
sistnevnte kategori. 

Jeg hadde betalt i dyre dommer for å få 
realisere ungdomsdrømmen: Leve topp-
idrettslivet. I det kenyanske høyland, der 
toppløper på toppløper har blitt foret opp 
på kombinasjonen av den lokale favoritt-
retten ugali (alle advarte om at dette var 
smakløs mat; samtlige snakka sant) og 
ikke minst den tynne lufta som tvinger 
kroppen til å utnytte oksygenet mer ef-
fektivt. 

Jeg fikk raskt merke de 2.400 høyde-
meterne. Svettekjertlene kjørte karusell 
og lungene kollapsa bare ved tanken på 
en oppoverbakke. Så da gjengen med ke-
nyanske håpefulle kjørte ukentlig farts-
lek (jupp, det heter så på engelsk) var det 
bare å innse at det nok var litt for tidlig i 
høydeoppholdet til å henge med de bes-
te ... 

Men, rytmen på pusten tilbake til en 
MGP junior-sang, plutselig nynner jeg 
positivt til meg selv «det er i motbakkan 
det går oppover!» og overlever både den-
ne og neste løpetur. 

Så, på siste dag kommer testen: Her 
skal jeg skinne, kroppen må da ha produ-
sert røde blodlegemer nok til at jeg snart 
flyr? 

Greit nok, tetgruppa av verdensrekord-
jagende unggutter fyker forbi. Så en grup-
pe til, denne teller kanskje 30 mann. 

Men så kommer bakerste gruppe. Jeg 
biter tenna sammen, og klarer til min sto-
re glede å henge på. I en runde. 

Gleden ble kortvarig.
I det jeg faller sammen over målstre-

ken, lykkelig over å ha hengt på ver-
dens nest-nest-fremste kenyanske løpe-
re, skjønner jeg at sannheten er en gan-
ske annen. Det jeg gjennom blodtåka og 
sviende svetteøyne trodde var topptren-
te menn, viste seg å være fem skolejenter 
som lekende løper seg gjennom en gym-
time. 

Jeg reiste hjem i skam. Men historien 
er det ingen som kan ta fra meg – og om 
noen skulle spørre om toppidrettslivet i 
Kenya, må det da være lov å endre noen 
ørsmå detaljer. 

- den hvite kenyaner - 

HVA: Twinkly 250 RGB 
LED-lysslynge
HVOR: Komplett.no
HVORFOR: Framtida er elektrisk, 
energibesparende og styrt av en app.
PRIS: 999,-

Det er ikke så lenge siden vi gikk over 
til å ta bilder digitalt, og mange har 
gamle negativfilmer og dias liggen-
de. Med Kodak Slide N Scan film-
scanner blir det lett å digitalisere de 
gamle filmene og lysbildene. Du kan 
lagre rett på datamaskinen eller på 
SD-kort, og scanneren støtter både 
135, 126 og 110 mm-filmformat, samt 
50mm dias. 

FILMSCANNER
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HVA: Fotofilm- og dias-scanner
HVORFOR: Enkel måte å digitali-
sere gamle bilder og lysbilder
HVOR: Coolstuff.no
PRIS: 2.599 kroner

FOTO: PRODUSENTEN



8•2021 NNN-arbeideren 33

Prøv sjøl

Oppskriften er levert av Matprat.no

1) Forvarm stekeovn til 150 °C.
2) Bruk en skarp, spiss kniv og skjær 
striper på 1-2 cm gjennom svoren, og 
litt ned i fettet. Ikke skjær helt igjen-
nom til kjøttet.
3) Skjær ut bena på undersiden av rib-
ben. Skjær langs begge sidene av bena, 
skjær så under, og vipp dem ut.
4) Riv opp østerssopp til fyllet, og stek 
den raskt i en panne med smør til den 
har fått en gyllen farge. Legg soppen 

over på en � øl og kutt den i mindre bi-
ter. Ha den i en bolle.
5) Finhakk løk og chili, grovhakk blad-
persille og ha alt i bollen sammen med 
soppen. Ha i revet hvitløk og sitron-
skall. Press over stronsaft og bland alt 
godt sammen. 
6) Del ribben i tre lag, som henger 
sammen. Legg stykket med svorsiden 
ned. Gni ribben inn med salt og pepper 
og fordel fyllet utover kjøttet.
7) Rull sammen ribben. Start rullingen 
fra motsatt side av svoren, slik at svo-
ren kommer ytterst. Surr ribberullen 
med bomullstråd.
8) Smør en ildfast form med olje, legg i 

ribberullen. Stek 
ribberullen i ste-
keovnen til kjer-
netemperaturen 
er på 70 °C, ca. 2 
timer. 
9) Lag chimic-
hurri. Ha urter, 
hvitløk, salt og 
pepper i en food-
prosessor eller 
kjør det sammen 
med en stavmik-

ser. Tilsett rødvinseddik, sitronsaft og 
olje i en tynn stråle under kjøring. Sau-
sen er ferdig når alt er pent blandet. 
10) Sett opp temperaturen til 230 °C de 
siste minuttene av steketiden slik at 
svoren blir ekstra sprø. Følg med hele 
tiden slik at den ikke blir brent. 
11) La ribberullen hvile i 15-20 minut-
ter før du skjærer den i skiver.

Porchetta med chimichurri
Italiensk ribberull, også 
kalt Porchetta, fylles med 
deilige godsaker. I denne 
oppskriften har vi fylt rib-
ben med sopp, urter, hvit-
løk og sitron, og serverer 
den med en smaksrik chim-
michurri. 
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passer for

35-åringen

■ Årets landsmøte vedtok å fortset-
te solidaritetsprosjektet i El Salvador. 
NNN-arbeideren skrev også om det 
landet i 1986, med dramatikk rundt 
en kidnappet tillitsvalgt fra fagfor-
bundet Fenastras. «Rask, faglig 
aksjon og internasjonal solidaritet 
gjorde utslaget» står det å lese.

INTERNASJONAL
SOLIDARITET

■ Gjestebud
■ Middels vanskelig å lage
■ Tar over 60 minuter

DETTE TRENGER DU TIL 6 

ca. 2 kg tynnribbe
4 ts salt
2 ts kvernet pepper

Fyll:
150 g østerssopp
1 ss smør til steking
1 stk. � nhakket løk
2 stk. � nhakket grønn chili
1 dl hakket bladpersille
6 båter hvitløk
skall og saft av 1 stk. sitron

Chimichurrisaus (gir ca. 1,5 dl):
25 g hakket bladpersille
2 ss hakket frisk oregano
2 ss hakket frisk koriander
2 båter � nhakket hvitløk
0,5 ts kvernet pepper
0,5 ts salt
2 ss rødvinseddik
1 ss sitronsaft
1 dl olivenolje
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Ny giv og mer liv i dalen
Ansatte og lokalsamfunnet kjempet med nebb og klør da Nortura la ned slakteriet i Otta. 
To år senere  har det samme engasjementet ført til bygginga av et nytt slakteri – 
med minst 50 nye arbeidsplasser. 

Tekst og foto: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no



OTTA I SIKTE: I det fjerne 
skimtes Otta, elva er såklart 
vakre Gudbrandsdalslågen 
og bildet er tatt cirka fra der 
det nye Gudbrandsdal Slak-
teri skal stå klart fra 2023.



36 NNN-arbeideren 8•2021

Det var ei tung tid, minnes Aatei-
gen Ulen. 

TURMAT-VEKST
Fullt så ille ble det heldigvis ikke. 
Selv har hun altså fått jobb på mas-
sivtreen på Vågå. Andre har funnet 
andre jobber. Et par slaktere star-
ta opp det som har blitt en popu-
lær kjøttforretning i Otta sentrum. 
Andre fikk fortsette for Nortura 
på Rudshøgda, så tidligpensjonen 
kunne berges.

Og, det ble aldri helt tomt i de 
gamle lokalene til Nortura på Otta. 

Gilde turmat starta opp som nytt 
konsept i fjor, og til tross for sine 
barnesykdommer har de levert va-
rene som de skal til butikkene.

– Vi har hatt våre startproble-
mer, men nå er vi i ferd med å få 
til en mer strømlinjeformet pro-
duksjon som blant annet gjør at vi 
slipper en del manuelle operasjo-
ner underveis, forteller fabrikksjef 
Svein Leirflaten.

Overgangen fra storfeslakteri til 
turmatprodusent har vært stor. Ar-
beidsprosessene kan stort sett ikke 
sammenlignes. Men den grunn-

ERFAREN UTEN ERFARING: Soflrid Aateigen Ulen tok med seg linjearbeidstankegangen fra årene i Nortura til Gudbrandsdal Massivtre i Vågå, der hun begynte i mai i år.

– Dette er HELT KONGE! For hele 
regionen, vi har bruk for arbeids-
plassene! 

Solfrid Aateigen Ulen er ju-
blende glad. Ikke på vegne av seg 
selv. Nei, hun er glad for Otta. For 
Vågå. For Sel. For gamle arbeids-
kamerater. For den lokale matin-
dustrien. For hele Gudbrandsda-
len.

To år har gått siden de fikk be-
skjed om det motsatte. At Nortu-
ra skulle legge ned slakteriet. 

– 70 mennesker fikk høre at 
arbeidsplassen ville forsvinne. 
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leggende forståelsen av matindus-
tri er viktig kompetanse – og alle de 
som jobber der jobba ved det gam-
le slakteriet.

Og «alle» utgjør nå ti ansatte. I de 
gamle lokalene kommer det nok 
aldri til å bli like mange som før – 
selv om de har mål om å vokse i 
årene som kommer.

– Vi var 70 på det meste. Målet er 
å komme opp i mellom 20–35. Men 
de aller fleste av de ansatte har fått 
seg ny jobb andre steder, forklarer 
Leirflaten. 

Som ikke er redd for at han vil stå 

igjen uten ansatte når det nye slak-
teriet åpner på den andre siden av 
Otta. 

– Det er udelt positivt med nytt 
slakteri! Folk får gjøre som de vil, 
sier Leirflaten. 

SLAKTERI-GLEDE
Gjøre som de vil er nettopp det som 
har fått det nye slakteriet på beina. 
Til tross for et stort lokalt engasje-
ment endte det med nedleggelse 
av Nortura-anlegget i 2019. Men 
planene om et nytt slakteri kom 
lynraskt. 

fakta
Slakteri Otta
	■ Første slakteriet kom i 1953 under 

navnet Gudbrandsdal Slakteri.
	■ Nortura-slakteriet ble bygget i 

1975 – og deretter lagt ned i 2019.
	■ 2023 åpner etter planen et nytt 

slakteri – også det under navnet 
Gudbrandsdal Slakteri.

ERFAREN UTEN ERFARING: Soflrid Aateigen Ulen tok med seg linjearbeidstankegangen fra årene i Nortura til Gudbrandsdal Massivtre i Vågå, der hun begynte i mai i år.

IKKE ARBEIDSTØRKE: De verste barnesykdommene er unnagjort, nå produseres det tørket turmat 
som aldri fra daglig leder Svein Leirflaten og kollegaene. 

Kundene og bedriftene vil ha 
«stuttreist» mat. Det får de med et  
lokalt slakteri.



SAMME ARBEIDSPLASS, NYE JOBBER: Hele gjengen kommer fra arbeid på Nortura-slakteriet – 
nå er arbeidsprosessene helt annerledes, men smilet er fortsatt på plass for (fra venstre) Amund Hau-
gen, Svein Leirflaten (bakerst), Johan Pedersen, Omar Mohammed Saleh, Åge Resset og Henning Ulen.
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– Etter børsmeldinga fra Nor-
tura gikk det under en time før vi 
starta arbeidet med det nye slak-
teriet, forteller Terje Jonny Sveen, 
bonde i nabobygda Heidal og sty-
releder i Gudbrandsdal Slakteri.

Og «vi» var bønder som hadde 
engasjert seg før nedleggelsen, 
det var lokale politikere og flere til. 

Etter litt finansieringsproblemer 
underveis, kom lanseringa av slak-
teriplanene i september: Tomta er 
i ferd med å rydde klar, og til vå-
ren starter bygginga av det som blir 
de første nybygde industrislakter-
lokalene på flere tiår, ifølge Sveen 
sjøl. 

– Jeg tror ikke det har blitt byg-
get et helt nytt slakteri på 2000-tal-
let. Her blir det topp moderne, og 
Innovasjon Norge er for eksempel 

inne med mange spennende tan-
ker. Vi skal bli Norges meste bæ-
rekraftige slakteri, understreker 
Sveen.

TENKER LOKALT
De lokale har kjempet nyetable-
ringa, og det er det lokale som nå 
vektlegges gjennom prosessen: 
Fire kommuner er med på spleise-
laget og står for selve bygget, som 
så skal leies ut til slakteriet. Lokal-

Det er udelt positivt med nytt 
slakteri! 

MASSE LOKALE BØNDER: Det er mang et gårdsbruk langs E6 ved Otta og i nabobygdene rundt. Og mang en bonde er glad for å kunne levere dyra til et slakteri like i nærheten. Stuttreist, som de selv sier. 
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befolkninga og lokale bedrifter har 
tegna aksjer. Og under utbygginga 
ønsker Gudbrandsdal Slakteri først 
og fremst å bruke lokale bedrifter til 
bygginga. Hovedeiere blir Jæder og 
Grilstad.

– Da Nortura la ned rammet det 
hele lokalsamfunnet. Hele familier 
ble berørt. Det var dramatisk for hele 
distriktet. Nå skaper vi igjen nye slak-
terijobber, sier Sveen, som håper de 
skal få 50 ansatte allerede fra dag 1. 

I Otta har det vært slakteri siden 
1953 – også det ble etablert under 
navnet Gudbrandsdal Slakteri. Nå 
blir Gudbrandsdal Slakteri både for-
tid og framtid. Til sammen investe-
res det 300 millioner kroner i slakte-
riet, som skal slakte og skjære storfe 
og småfe. 

– Kundene og bedriftene vil ha 
«stuttreist» mat. Det får de med et lo-
kalt slakteri. Dette er framtida, me-
ner Sveen. 

GRÜNDERE: Jan Erik Langrusten og Stian Sandbo startet opp delikatesseforretningen Dølakjøtt i Otta 
da de mista slakterijobben. – Vi kjøper kun fra det nye slakteriet når det kommer, sier duoen. 

MASSE LOKALE BØNDER: Det er mang et gårdsbruk langs E6 ved Otta og i nabobygdene rundt. Og mang en bonde er glad for å kunne levere dyra til et slakteri like i nærheten. Stuttreist, som de selv sier. 

STYRELEDER: Terje Jonny Sveen er 
lokal bonde fra Heidal med stort hjerte 
for Otta og bygdene rundt. Nå får han 
det som han har sagt lenge: Det blir 
slakteri i Otta.

HER BYGGES: 2023 skal det topp moderne slakteriet være klart her, på Sandbumoen en liten mil sør 
for Otta.
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Lukten av penger
Når det var pålandsvind i Melbu kunne lukten fra 
sildoljefabrikken bedøve hele byen, men det var …
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fakta

Tekst: Harald Henmo | harald@lomedia.no
Foto: Erlend Angelo | erlend@lomedia.no

Lukten av penger
– Historien om sildolje-
fabrikken her er et godt 
eksempel på historien 
om Norges vei fra bonde-
samfunn til industrisam-
funn, sier Gunnar Nor-
heim ved Museum Nord.

INN FRA HAVET: Denne vindretnin-
gen skapte både gode og mer kompli-
serte følelser i Melbu – avhengig av 
hvor nært man var overskuddet på sild-
oljefabrikken, som man ser foran. 

Neptun sildoljefabrikk
	■ Ligger på Svinøya utenfor 

Melbu i Vesterålen, og er et av 
de teknisk-industrielle kultur-
minnene i Norge.

	■ Produserte sildolje og sildemel 
fra 1910 til 1986. 

	■ Er for tiden stengt for besø-
kende, men har tidligere hatt 
store utstillinger om drifts-
tiden, og planlegger å ha det 
igjen.

Vi står på Svinøya utenfor Mel-
bu i Hadsel kommune i Vesterål-
en, omringet av enorme fabrikk- 
og lagerbygg. Anlegget er en del 
av de «teknisk-industrielle kultur-
minnene» i Norge, og het en peri-
ode Norsk Fiskeindustrimuseum. 
Men siden har det byttet navn til-
bake til det det var: Neptun Sildol-
jefabrikk. 

Fabrikken ble åpnet i 1910, med 
hypermoderne amerikansk utstyr, 
som kunne presse ut sildolje i hit-
til uant tempo. I 1986 ble den ned-
lagt, og produksjonsutstyret solgt 
til Marokko.

I dag er det diverse kulturvirk-
somhet på området: Bluesklubb 
og restaurant, og et konsertlokale 
med hyperaktiv akustikk i en av de 
gamle råstofftankene.

I SKYGGEN AV HURTIGRUTA
Neptun er stengt for besøkende i 
2021, med mindre man har avta-
le, og fungerer for tiden mest som 
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GUNNAR NORHEM: Museum Nords 
mann på Neptun.

lager for Museum Nords hurtigru-
temuseum i Stokmarknes. Der har 
man reist et praktbygg rundt MS 
Finnmarken, og feiret storstilt ny-
åpning med daværende kulturmi-
nister Abid Raja helgen før Magasi-
nets Vesterålen-tur.

Så Norheim legger ikke skjul på 
at Neptun-avdelingen har vært litt 
nedprioritert i Museum Nord den 
siste tiden. Men han har store pla-
ner for framtida.

– Historien om Neptun, og in-
dustrisamfunnet Melbu, er en vel-
dig sammensatt historie, som vi 
har lyst til å få fortalt ordentlig. 
Det er både norsk fiskerihistorie 
og norsk eksporthistorie, sier han.

KRAFTFÔR OG LYS
Det begynte med fisket. Folk i 
Vesterålen har alltid fisket. Sånt 
blir det også avfall av, og dette av-
fallet skjønte man etter hvert kun-
ne brukes til noe.

– De så for eksempel at det ble 
veldig fruktbar jord der de dumpet 
dette, sier Norheim.

Så silda ble først brukt til guano, 
eller gjødsel. Men ikke i Melbu. Der 
lagde man sildemel og sildolje.

– Melet ble brukt til kraftfôr, og 
oljen blant annet til belysning – 
inntil man fant bedre løsninger på 
det, forteller Norheim.

OPPTUR OG NEDTUR
Storhetstiden for sildoljen varte 
fram til like etter første verdens-
krig, da den internasjonale hande-
len stoppet opp og Neptuns mar-
keder i Tyskland og Nederland 
skrumpet inn. 

Fram til og under andre ver-
denskrig ble Neptun både utvidet 
og kjøpt opp og fusjonert, og drev 
med både frysing og filetering – en 
periode i så tett samarbeid med 
den tyske okkupasjonsmakten at 
hele fabrikken i etterkant ble be-
slaglagt av den norske staten, un-
der «Direktoratet for fiendtlig ei-
endom».

Så ble det drevet i statlig regi 
noen år, før det igjen ble solgt til 

private eiere – og i 1986 var det 
slutt.

– Man fisket jo opp all silda, sier 
Norheim.

– Den ble overfisket, og dermed 
totalfredet. Da gikk man over til 
å bruke lodde, men så overfisket 
man den også.

TAKK FOR PRØVEN
«Alle som har opplevd det, vil 
kjenne igjen den gjennomtren-
gende lukta fra en sildoljefabrikk», 
står det i en bok om de industrielle 
kulturminnene. 

– Det luktet helt ubeskrivelig, 
istemmer Norheim, og bestemmer 
seg for heller å demonstrere. For 
det er en liten melrest igjen til ut-
stillings- og studieformål på Nep-
tun. Den har Norheim pakket inn i 
lag på lag med plast og sølvpapir – 
«jeg må jo være her», som han sier 
– men han pakker forsiktig opp så 
Magasinet skal få et sniff, og … han 
har rett, det fins ikke ord til å be-
skrive lukten av dette som altså er 
minst 35 år gammelt sildemel. Og 
bare en liten klype av det.

Vi tør knapt tenke på hvordan 
det var den gangen det var 60–70 
ansatte her, og vinden drev lukten 
til land.

– Da luktet det i hele byen, sier 
Norheim.

Men den lukten var også lukten 
av velstand.

– Som man sa: Det luktet pen-
ger.
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AKUSTIKK: En av de gamle tankene 
brukes som konsertlokale.

1956: Sånn så  
fabrikken ut for 
65 år siden.  

INDUSTRI:  
Produksjonsut-
styret er solgt, men 
transport- og lag-
ringssystemene 
står igjen. 

SILDEMEL … på glass. Den åpnede 
pakken vi fikk lukte på, ga fotografen så 
rennende øyne at det ikke ble noe bruk-
bart bilde. Men her er produktet trygt 
nok innpakket. 

ARBEIDSLAG: I 
lokalene er det nå 
litt liv gjennom re-
stauranten Neu-
manns røykeri og 
supperclub. Dette 
bildet på veggen vi-
ser den stolte ar-
beidertradisjonen 
fra sildoljefabrik-
ken, der de siste 
ansatte forsvant 
sammen med pro-
duksjonen i 1986.
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	■ 13.-14. DESEMBER: LOs organisa-
sjonskonferanse
	■ 17.-20. JANUAR: Grunnkurs tillits-

valgtskolering (trinn 1), Sørmarka
	■ 27. JANUAR: LOs boligpolitiske 

konferanse
	■ 31. JANUAR-3. FEBRUAR: NNNs 

tariffkonferanse, Sørmarka

«Så vær så god 
Bjørn Tore, jo 
takk! Jo, takk 
for det!»
2. nestleder Bjørn Tore 
Kyllo avslørte sine indre 
dialoger foran åpen mi-
krofon på landsmøtet 

	■ Trygve Brovold Stange AS
	■ Rondane Produksjon AS
	■  Felleskjøpet Rogaland Agder AS
	■ Grøntkutteriet Trøndelag AS  

 
Vi gratulerer!

Norsk Nærings- og  
Nytelsesmiddelarbeiderforbund

TELEFON: 23 10 29 60
BESØKSADRESSE (hovedkontoret): 
Torggata 15, Oslo
POSTADRESSE: Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund, 
Torggata 12, 0181 Oslo
E-post: firmapost@nnn.no

HAR DU FLYTTET ELLER BYTTET 
ARBEIDSGIVER? 
Gå inn på din egen medlemsside på 
www.medlem.nnn.no 
Der kan du se og endre opplysningene  
vi har om deg. 
Eventuelt kan du gi beskjed til 
firmapost@nnn.no 
Pårørende kan melde fra på samme 
e-post eller ringe nummeret over om 
dødsfall, for at bladet skal bli stoppet. 
Det kan også vise seg at etterlatte har 
krav på ytelser fra NNN.

FORBUNDSLEDER: 
Anne Berit Aker Hansen – 920 35 332
1. NESTLEDER: 
Jarle Wilhelmsen – 916 82 291
2. NESTLEDER: 
Bjørn Tore Kyllo – 952 87 840
FORBUNDSSEKRETÆR:
Ann Elise Hildebrandt – 907 44 011
Grete Troset Salberg – 906 78 463
Stein Hagala – 950 62 915
Ann-Solveig Sørensen – 926 14 685
Ingunn Ekremsæter – 975 81 991

UNGDOMSLEDER: 
Masja Krogh – 412 59 258

FRA GRUNNPLANET:

DETTE SKJER: NYE TARIFFAVTALER: SITATET:

FORHANDLERE: 12 
fullførte nylig kurset i 
organisasjonskunnskap 
(trinn 3) på Sørmarka 
utenfor Oslo. Vi gratu-
lerer Mette Bråten, Lill 
B. Buahaug, Espen Erik-
sen, Liban Ahmed Fa-
rah (ikke på bildet), Jo-
Amund Granheim, Me-
rethe Husby, Tommy 
Kolsrud, Roar Lind, Duc 
Hai Nguyen, Fredy Pe-
rez, Faisal Ali Rana, Ed-
vin Von Schlanbusch, 
Ema Sediene og Ronny 
Sæter. 
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FIKK GULLNÅLA: Georg Bergestig ble tildelt NNNs gullnål under 90-årsjubileet til avdeling 34 i oktober. 
Forbundets gullnål er en hedersbevisning som tildeles medlemmer i NNN som har gjort en særlig innsats 
for organisasjonen gjennom mange år.  Bergestig har gjennom nesten 30 år hatt lokale tillitsverv i NNN, 
i Gilde og Nortura. Etter nedleggelsen i Skien var han delaktig i oppbygginga av klubben i Tønsberg – i til-
legg har han hatt verv i både avdelinga og vært aktiv i internasjonalt arbeid.
   – Georg har gjort en stor innsats for NNNs medlemmer, skryter forbundsleder Anne Berit Aker Hansen, 
som delte ut gullnåla sammen med avdelingsleder Ann Kristin Kvaløsund. 
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NNNs 26. landsmøte er historie. I denne NNN-arbeideren får 
landsmøtet mye plass, naturlig nok. Et landsmøte er en stor be-
givenhet i alle organisasjoner. 

Vi kan se tilbake på en uke med mange interessante innlednin-
ger, mange gode debatter og mange gode vedtak. Og ikke minst, 
mange gode innlegg fra landsmøterepresentanter fra hele landet 
som gikk på talerstolen og snakket om saker de brenner for og om 
sin egen arbeidshverdag. Jeg håper dere som ikke var på lands-
møtet � kk tid til å følge noen av debattene digitalt. Hvis ikke, så 
er alle opptak fortsatt tilgjengelig via forbundets nettside.

Et av temaene som � ere tok opp på dette landsmøtet og som 
virkelig bekymrer meg, er de tillitsvalgtes arbeidsforhold. De til-
litsvalgte er valgt av medlemmene på arbeidsplassen og skal re-
presentere dem i møter med arbeidsgiver, drøfte løsninger og 
inngå avtaler på vegne av de ansatte. De er også «vaktbikkja» som 
skal passe på at lover og avtaler blir overholdt. 

Jeg synes det er alarmerende når tillitsvalgte forteller at de ikke 
får mulighet til å gjøre jobben de er valgt til å gjøre, ikke blir aner-
kjent av arbeidsgiver og i noen tilfeller rett og slett blir motarbei-
da. Sånn kan vi ikke ha det i norsk arbeidsliv! Og det nytter ikke å 
snakke om den norske modellens suksess for Norge i alle festta-
ler, hvis det ikke betyr noe i praksis på den enkelte arbeidsplass. 

Forskning fra blant annet Sintef har vist at et godt samarbeid 
i bedriften er bra for både lønnsomhet og konkurranseevne. Og 
heldigvis er det også mange gode eksempler på velfungerende 
samarbeid i våre bransjer. 

Hvorfor trekker jeg frem akkurat denne saken blant alt som 
skjedde på landsmøtet? Jo, fordi dette er grunnlaget for alt an-
net vi holder på med. Tillitsvalgte og lokal ledelse må snakke 
sammen og informere hverandre om saker som påvirker bedrif-
ten og de ansatte, og sammen prøve å � nne løsninger. Som jeg sa 
i min åpningstale til landsmøtet – det nytter ikke om konsernsje-
fen kontakter forbundet om hjelp til næringspolitiske saker hvis 
ikke saken er diskutert med de tillitsvalgte og ansatte først! 

Forbundets arbeid og prioriteringer bygger på alle de vedtakene 
som er gjort på landsmøtet og de sakene som til enhver tid tas 
opp av våre medlemmer og tillitsvalgte. 

Nå har landsmøtet staket ut kursen for de neste 
årene. På vegne av alle som ble valgt i ulike posi-
sjoner vil jeg takke for tilliten. Jeg ser frem til ar-
beidet som venter!

som er gjort på landsmøtet og de sakene som til enhver tid tas 
opp av våre medlemmer og tillitsvalgte. 

Nå har landsmøtet staket ut kursen for de neste 
årene. På vegne av alle som ble valgt i ulike posi-
sjoner vil jeg takke for tilliten. Jeg ser frem til ar-

FRA FORBUNDET

Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder

Tillitsvalgtes arbeidsforhold 
– tema på landsmøtet!

Hva går kontingenten til?
• Streikestøtte
•  Utdanningsstipend for medlemmer 

som vil etter-og videreutdanne seg
• Kurs for medlemmer og tillitsvalgte
•  Å lønne de som jobber i foreningene og forbun-

det. De bistår deg blant annet i tvistesaker, for-
bereder krav og forhandler i lønnsoppgjørene, 
motarbeider sosial dumping og arbeidskrimi-
nalitet.

Medlemsfordeler
NNN er forbundet for deg som jobber i mat-og 
drikkevareindustrien. Vi er nærmere 30.000 
medlemmer. Sammen med andre forbund i LO er 
vi mer enn 900.000 medlemmer. Forbundet ble 
stiftet i 1923. 

Vi har altså snart 100 års erfaring med å opp-
rette tari� avtaler. Vi er spesialister på lønns- 
og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd.

NNN har lokale fagforeninger og fylkeskoordina-
torer over hele landet, der medlemmene kan få 
bistand eller delta i aktiviteter.

Hva koster medlemskapet?
Noen mener at det koster for mye å være 
medlem i NNN. Her er tallene som viser at det 
tvert imot er svært billig:
Årsinntekt  450.000,-
Kontingent til forbundet, 1,4 %   6.300,-
Kontingent til avdelingen, 0,2 %   900,-
Bruttokontingent per år 7.200,-

Skattefritak, kr 3.850,- (22 %) 847,-    
Fritidsforsikring 249,- 
Grunnforsikring 312,- *
Innboforsikring 2.893,- **
LOfavør advokatforsikring   4.200,- ***
Sum fordeler 8.501,-

*  Ved individuelt kjøp av forsikring
**  Innboforsikringer, tenkt forsikringssum 
kr 1.200.000,-
***  Uorganiserte må betale kr 4.200,- 
for advokatforsikring

Følg oss på 
vår nettside

NNN.NO

Regnestykket 
viser at du vil 

tjene på å være 
medlem i NNN

Vi trenger flere på laget! 
Vi har flotte 

vervepremier!

Verv 
en kollega!
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Simone de Beauvoir (1908-
1986) er ett av verdens største 
feministikon. Mest berømt er 
hun for sitt hovedverk «Det an-
net kjønn» der hun ikke bare 
drar veksler på sitt feministiske 
ståsted, men også sin filosofiske 
skolering. Nevnes bør også hen-
nes livslange samliv med Jean-
Paul Sartre, en legende i fransk 
åndsliv han også. 

Færre veit nok at hun også har 
skrevet en del romaner. Her til 
lands er kanskje «Mandarinene» 
den mest omtalte. Nylig er ett av 
hennes tidligere verk oversatt til 
norsk: romanen «Misforståelse i 
Moskva», som nok låner en del 
erfaringer fra hennes og Sartres 
egne reiser til Sovjetunionen på 
1960-tallet. 

I denne romanen følger vi 
det aldrende ekteparet Nicole 
og André. Synsvinkelen og for-
tellerstemmen veksler mellom 
hans og hennes. Det går gan-
ske raskt opp for leserne at for-
holdet deres har sett bedre da-
ger. De kjenner hverandre rett 
og slett så godt at den minste 
feil og mangel blir raskt oppda-
get, kommentert og kritisert – 
et gjenkjennbart fenomen for 
de aller fleste ektepar med lang 
fartstid, vil jeg tro. Men interes-

sant nok er det også denne inn-
gående innlevelsen i hverandre, 
vissheten om at kjærligheten er 
der, tross alt, som ser ut til å bli 
redningen. For som kjent: Skal 
du teste ut om et kjærlighets-
forhold er liv laga, legg ut på en 
fysisk reise sammen. Da finner 
dere fort ut hva relasjonen er la-
get av.

Jan-Erik Østlie

Simone de Beauvoir:
Misforståelse i Moskva
Pax 2021

Ektepar på reisefot

BokSudoku

Nemi

REGLER:
De tomme feltene må fylles med tallene fra 1 til 9. Hver 
eneste rad og rekke må inneholde alle tall fra 1 til 9. Hvert 
storfelt på 3x3 felter må også inneholde alle tall fra 1 til 9. 
Ingen tall kan brukes mer enn én gang på en rekke, rad 
eller storfelt.

KRYSSORD:
Vinn tre Flaxlodd! Tre vinnere trekkes. Det vil komme 
fram en løsningssetning når fargefeltene leses ovenfra 
og nedover. Frist: 27. januar 2022

SEND LØSNINGEN TIL: 
LO Media v/NNN, Pb. 8964, Youngstorget, 0028 Oslo el-
ler på e-post til erlend@lomedia.no. Merk konvolutten 
eller e-posten med «Kryssord».
Løsningen i nummer 7 var: Folkereligiøsitet
Vinnere er: Wenche Sandum, 2010 Strømmen, Gunnar 
Westerheim, 5410 Sagvåg og Knut S. Berg, 7725 Stein-
kjer. Gratulerer så mye!

FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE



Aktørnummer: 3896560
Returadresse:
NNN
Torggata 12
0181, Oslo

TIPS 
OSS!

Send e-post til erlend@lomedia.no eller ta
kontakt med oss på facebook.com/NNNarbeideren

•  NNN-arbeideren følger arbeidslivet, 
og nå trenger vi dine tips om 
hvordan det er på jobben.

•  Er du blant dem som 
rammes av korona-krisa 
og møter problemer?

•  Har du opplevd noe som andre 
NNN-medlemmer bør få høre om? 

• Ta kontakt med oss!

Verv ett eller flere nye medlemmer 
og få flotte vervepremier!

Mer informasjon om medlemskap i NNN, medlemsfordeler og innmeldingsskjema finner du på nnn.no
Den som verver må selv være medlem av NNN. Premien/gaven blir først sendt når kontingenten er betalt.
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Aladdin lifeventure thermal mug. 
Aveo vannflaske. Hodetelefoner.

POPup2, stilig klokkeradio med DAB, DAB+, FM, 
RDS og fargedisplay med slideshow

Alle som verver ett nytt medlem 
får velge mellom en termos, vann-
flaske eller hodetelefoner.

Alle som verver minst 3 nye 
medlemmer får en toppmoderne 
klokkeradio.

Alle som verver minst 10 nye 
medlemmer får et reisegavekort 
med en verdi på kr 2 500,-

Reisegavekort 


