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Historisk  valg  
Anne Berit Aker Hansen blir 
historisk når hun om to år 
overtar som forbundsleder 
i NNN. Det skal altså gå nes-
ten 100 år fra forbundet ble 
stiftet i 1923 til at det får sin 
første kvinnelige leder. 
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De kvinnelige delegatene 
som var på landsmøtet visste å 
sette pris på det. Noe spontant 
hadde de i forkant av valget 
gått til innkjøp av et hav med 
røde roser. Da Aker Hansen var 
applaudert inn som påtrop-

pende forbundsleder, så entret 
kvinnene scenen og ga henne 
hver sin røde rose.

Aker Hansen ikke er så opp-
tatt av at hun er kvinne, men 
at hun har et sterkt ønske om 
å lede forbundet til nye seirer i 

årene som kommer. 
— Hva skal jeg si? Tusen takk 

for støtten, alle sammen! Vi 
har store utfordringer foran 
oss, men den tar dere på strak 
arm, sa Aker Hansen rett etter-
på.  line.scheistroen@lomedia.no
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Fem saker du bør vite om 

OVERVELDENDE: Dirigentbordet telte ikke en gang, flertallet for å gi pe nger til Rødt var stort. 

På et fem dager langt landsmøte 
skjer det mye. Det må nok innrøm-
mes at ikke alt er like interessant 
for alle. Men obs! Noe bør du fak-
tisk ha med deg. Her er fem saker 
du bør vite noe om hvis du er med-
lem i NNN. 

NNN LANDSMØTET       2017 l 2.- 6. april i Oslo

Rødt fikk støtte  
for første gang
For første gang bevilger NNN penger til partiet Rødt. 
Ledelsen gikk på et solid tap da et overveldende  
flertall vedtok å gi partiet 50.000 kroner i valg- 
kampstøtte.

1. Historisk 1
Anne Berit Aker Hansen blir NNNs første kvinne-
lig forbundsleder når hun overtar etter forbunds-
leder Jan-Egil Pedersen om to år. Hun rekker å 
overta roret et par år før forbundet fyller 100 år. 
På tide med en kvinne på topp, mente delegate-
ne, mens hovedpersonen selv – Aker Hansen – 
er mest opptatt av å ta forbundet til nye høyder. 

SAMMEN:  
Leder Bjørnar 
Moxnes stakk 
innom landsmø-
te dagen etter at 
NNN for første 
gang ga penger 
til Rødt. Han fikk 
en prat med for-
bundsleder  
Jan-Egil  
Pedersen. 

TEKST: LINE SCHEISTRØEN

— Gratulerer!
— Det var på tide!
Forslagsstiller Jostein Auk-

land fikk flere gratulasjoner etter 
at han fikk med seg de fleste i sa-
len til å gi 50.000 kroner til par-
tiet Rødt.

– Det var gledelig, men ikke di-
rekte overraskende. Sånn som si-
tuasjonen er i dag, så trenger vi 
alle gode krefter, sier Jostein Auk-
land til NNN-arbeideren etter at 
landsmøte hadde gjort det histo-
riske vedtaket.

Veldig glad partileder
— Jeg er veldig glad for pengestøt-
ten, og kan love at det kommer 
godt med, sier Bjørnar Moxnes, 
leder i Rødt. Han mener NNNs 
medlemmer vil ha nytte av Rødt 
på Stortinget.

— NNN og Rødt står sammen i 
kampen for et organisert arbeids-
liv. Vi ønsker kraftfulle tiltak for å 
stanse bølgen av sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet som 
bryter ned den norske modellen i 
viktige bransjer, sier Moxnes. 

Sto hardt på nei
Da NNNs landsmøte skulle be-
handle valgkampstøtte til de po-
litiske partiene, var forbundssty-
rets innstilling å gi penger til Ap, 
SV og Sp. Her valgte landsmø-
tet å bevilge 850.000 kroner til 
Ap, 150.000 til SV og 150.000 til 
Sp. Men noen oppfordret til mer 
raushet i et av de rikeste LO-for-
bundene.

Jostein Aukland har tidlige-
re forsøkt å få med seg landssty-
ret og forbundsstyret på å bevil-
ge penger til Rødt, men ikke nådd 
fram. Erik Hagen har sammen 
med Aukland utgjort et mindre-
tall i de ledende organene.

Forbundsledelsen med Jan-
Egil Pedersen og 2. nestleder Jarle 
Wilhelmsen sto hardt på at NNNs 
landsmøte ikke burde gi penger 
til Rødt.

 — Våre medlemmer vil ikke 
være tjent med at NNN følger 
Rødts politikk. Det er et solid fler-
tall av våre medlemmer som ikke 
stemmer Rødt, sa Pedersen.
 line.scheistroen@lomedia.no
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Fem saker du bør vite om 

OVERVELDENDE: Dirigentbordet telte ikke en gang, flertallet for å gi pe nger til Rødt var stort. 

2. Historisk 2
Et overveldende flertall talte forbundsle-
delsen midt imot da det for første gang i his-
torien på et NNN-landsmøte ble gitt penger 
til partiet Rødt. I den kommende valgkam-
pen kan Rødt drive valgkamp for 50 000 
NNN-kroner. 

3. Historisk 3
Ungdommene kjempet for sin rettmessi-
ge plass i forbundet og fikk det. Fra nå av 
kan ungdomsutvalgets leder både møte 
og snakke i forbundsstyret. De unge skul-
le nok ønsket seg en enda større plass i or-
ganisasjonen, men noe lærte de garantert 
på landsmøtet – som for mange av dem var 
deres første – og det er at «ting kan ta tid». 

4. I tidsnød
Noen vil nok mene at organisasjonsutval-

get bare har tida og veien når det endelig 
kommer i gang med arbeidet. Allerede om 
to år skal utvalget legge fram forslag til nye 
måter å organisere store deler av NNN på. 
Alle steiner skal snus, når utvalget blant 
annet skal vurdere hvilken plass organisa-
sjonsarbeidere og fylkeskoordinatorer skal 
ha i forbundet.  

5.  Ja, tja, nei
Tilhengerne av å verne om fisken og ikke om 
oljen i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gle-
de seg over at NNN i de fire neste årene skal 
si nei og atter nei til konsekvensutredning av 
LoVeSe. NNN skal derimot ikke si nei til EØS, 
men de EU-kritiske røstene vil nok si at for-
bundet langt på vei nå ikke sier et rungende 
ja, men heller et tja til EØS.  

line.scheistroen@lomedia.no

Vedtatt på Landsmøtet

 • NNN innfører gratis advokat-
forsikring for alle yrkesaktive 
medlemmer og lærlinger.

 • NNN gir 400 000 kroner i 
året for å videreføre samar-
beidsavtalen med Norsk Fol-
kehjelp om utviklingsarbeid 
i El Salvador og Cuba i fire 
nye år.

 • NNN gir 150.000 kroner til 
Amnesty International.

 • NNN ønsker et samordnet 
oppgjør i 2018 fordi dette 
trolig blir et pensjonsopp-
gjør.

 • NNN ønsker rullerende bio-
masse i fiskeoppdrettsan-
legg for å bidra til jevne-
re tilførsel av råstoff til in-
dustrien, noe som vil sikre 
helårlige arbeidsplasser og 
mer bearbeiding i Norge.

 • NNN vil innføre en «Lov om 
god handelsskikk» og opp-
rette et handelstilsyn.

 • NNN vil at grunnavgiften for 
drikkevareemballasje, som 
ikke fungerer som tiltenkt, 
omgjøres til en gradert mil-
jøavgift som er avhengig av 
returandel.

 • NNN vil ha rett til dagpen-
ger i romjulen ved permitte-
ringer som følge av råstoff-
mangel, at det gjeninnføres 
feriepenger på dagpenger, 
samt rett til dagpenger ved 
deltidsstudier.

 • NNN krever at innsatsen 
mot kriminelle aktører i ar-
beidslivet blir styrket umid-
delbart.

 • NNN vil støtte de rødgrøn-
ne partiene i valgkampen 
og oppfordrer sine medlem-
mer til å bruke stemmeret-
ten med mål om regjerings-
skifte.
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Forbundsleder Jan-Egil Pedersen 
har entret talerstolen på NNNs 25. 
ordinære landsmøte.

Salen er pyntet. Slagordet «Vårt 
fellesskap bygger framtida» lyser. 
På en solfylt søndag i begynnel-
sen av april har nærmere 200 dele-
gater fra hele landet funnet veien 
til Oslo Kongressenter. I fem dager 
skal de være på forbundets verk-
sted. Det skal informeres, diskute-
res og debatteres. 

— Vi skal være med å lage for-
bundets «bibel» for de kommende 
� re årene. Det blir spennende, sier 
Svein Lagesen (30). Sammen med 
lillebror Bjarne (26) sitter han pas-
se langt bak i salen sammen med 
de øvrige fra avdeling 27 Nord-
Trøndelag. 

«...Yes, 
dette er 
stort...»
Brødrene Svein og Bjarne 
Lagesen fra Nord-
Trøndelag er pyntet til 
fest. Hvilken fest? 
Landsmøtet, selvfølgelig. 

— Landsstyret foreslår Bjar-
ne Lagesen fra avdeling 27 Nord-
Trøndelag, sier forbundslederen. 

Bjarne ser på broren Svein. Ris-
ter på hodet, men beholder smi-
let. Hva det innebærer å være pro-
tokollskribent, lurer de på. De har 
jo aldri før vært på et landsmøte. 

Opplæringen går fort i en pau-
se. Raskt unna går også resten av 
formalitetene denne ettermidda-
gen. Bjarne, Svein og resten av de-
legatene kan forlate salen mens 
sola fortsatt holder Youngstorget 
varmt. 

SMS: (søndag, 23.35 ) 
Svein: «Første ordene jeg tenker på 
er stort og høytidelig. Og at jeg gle-
der meg til resten av uken»
Bjarne: «Under åpningstalen til 
Jan-Egil � kk jeg en følelse av å være 
med på noe virkelig stort. Jeg så meg 
rundt i salen, og kjente på engasje-
mentet til nesten 200 delegater og 
kjente at «YES, fagbevegelsen er noe 
jeg er stolt av å være en del av. Det er 
dette jeg vil holde på med».
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gjort. De ble akkurat ferdige. Nå 
venter Bertil og bilturen hjemover. 
For uinnvidde; Bertil er «bila» til 
Bjarne. 

Praten går i ett. I bilen og hjem-
me hos Svein i Skogn. De snakker 
om jobben, om timer og produk-
tivitet, om kjedemakt og kvalitet, 
om rekruttering til faget og yrket 
og om NNNs viktige rolle for næ-
ringsmiddelindustrien.

— Jeg blir ofte spurt om jeg har 
tenkt å stå på Nortura resten av li-
vet. Er det et så dårlig liv da? Vi må 
løfte statusen til yrkesfagene. Vi 
trenger dem som vil jobbe i denne 
industrien, sier Bjarne. 

Sammen om alt
Begge er tillitsvalgte. Svein er ny-
valgt leder for avdelingen i Nord-
Trøndelag. Bjarne er nestleder i 
NNN Ung. Engasjementet sporer 
de blant annet tilbake til moren. 
Hun er hovedtillitsvalgt på hotel-
let hun jobber på. 

— Jeg ville ikke bare leve i «Nor-
tura-bobla». Den er hyggelig, den 

NNN LANDSMØTET       2017 l 2.- 6. april i Oslo

Er det så galt?
— Du Svein, er det flatbiff, dette?

Vi spoler noen dager tilba-
ke, før landsmøtets åpningsdag, 
og drar til et sted flere titalls mil 
nord for Oslo. Svein og Bjarne job-
ber på purkeavdelingen på Nortu-
ra Steinkjer. Det har de gjort hen-
holdsvis siden 2005 og 2009.

— Det var jeg som fikset ham 
jobb. Det er alltid litt skummelt å 
anbefale noen, så jeg var litt be-
kymret, men det gikk bra, sier 
Svein. 

Bjarne hadde egentlig planer om 
å bli rockestjerne, men altså den 
gang ei.

— Men det er han som er ver-
densmester! Vi har alltid konkur-
rert, også på jobben. Før så sto vi på 
hver vår side, skjærte og konkur-
rerte om hvem som var raskest. Nå 
har jeg gitt opp. Svein har mye bed-
re teknikk enn meg, sier Bjarne.

Klokken er 15. Jobben er unna-

KLARE: Brødrene Lagesen er dresset og 
klare for sin første landsmøtefest. 
 Foto: JAn-ERiK ØstLiE

DEBUt: Bjarne tar talerstolen i bruk. Foto: JAn-ERiK ØstLiE
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altså, men jeg vil hjelpe andre som 
ikke har like rammevilkår og like 
ryddige arbeidsvilkår som oss. Å 
hjelpe andre må være noe av det 
viktigste vi gjør som tillitsvalgte, 
sier Svein. 

Og så hjelper de hverandre. Både 
når livet er enkelt, og når det er 
tøft.

— Vi har vokst opp i lag, vi er brø-
dre og kompiser, og vi er hveran-
dres støttespillere, forteller de. 

Hjemme hos Svein � nner han 
fram ko� erten. For Bjarne har det 
gått litt fort i svingene på morgen-
kvisten. Han har formelig kastet 
det meste i en bag.

— Vi må ha med den her!
Svein � nner fram United-drak-

ten like naturlig som han legger 
ned pen-dressen i ko� erten. Brø-
drene er ihuga Manchester Uni-
ted-fans. Laget spiller kamp tirs-
dag kveld mens landsmøtet på-
går. Samme kveld er det bebudet 
mulig kveldsmøte. Det bekymrer 
brødrene, som gleder seg stort til 
å være med på landsmøtet.

– Det blir en stor og lang galla! 
Jeg er veldig spent på om NNN er 
klare for oss ungdommer. Jeg tror 
de på sett og vis er det, men kan-
skje ikke for alle synspunktene 
våre, sier Bjarne. 

Tilbake til Oslo
Svein står midt i salen andre dag. 
SV-leder Audun Lysbakken har 
hilst landsmøtet. Nå venter delega-
tene på LO-leder Gerd Kristiansen. 
Før det er det pause og tid for å hen-
te ka� e og litt «snavel», som de sier 
på trøndersk. På NNNs landsmøter 
skal det godt gjøres å være sulten. 
Mellom de obligatoriske måltide-
ne, kan du i pausene gå ned i første 
etasje på kongressenteret og � nne 
noe å putte i munnen; varme bak-
ervarer, yoghurt, pølser, spekemat 
og et eple. Hvis du er rask så rekker 
du også kanskje fram til smågodte-
riene før hyllene er tømt. 
— Jeg blir litt sjalu. Bjarne hav-
net jo på dirigentbordet og skal 
på gjestefesten i kveld. Han er litt 
høyere på strå enn meg – enn så 

lenge, sier Svein og ler, som for å 
understreke det som kjennetegner 
brødrene: De støtter hverandre i 
alt og ingenting. 

SMS: (mandag, 20.59)
Bjarne: Fikk testet talerstolen for 
første gang i dag:) Det var en god 
følelse. Gleder meg til å kjempe for 
ungdomssaker i morgen!:) Er så hel-
dig å få oppleve gjestefesten. Det er 
virkelig stor stas! I dag er vel dagen 
der jeg kjenner på følelsen av hvor-
dan landsmøtet fungerer i forhold 

til saksgang osv. 
Svein: Fantastisk spennende! Lys-
bakken hadde bra innle� . Gerd var 
inspirerende. Alltid gøy med sosialt 
sammen med avdelingen.

— Er det mulig?
Tirsdag morgen starter som alle 
morgenene på landsmøtet. Pro-
tokollen fra ettermiddagen dagen 
før blir lest høyt fra talerstolen. 
Så begynner timene som Bjarne 
og Svein har sett fram til. Det skal 
snakkes vedtekter. 

IHUGA: Ingen over, ingen ved siden av - det er kun et lag som betyr noe for Bjarne og Svein. Når United spiller 
kamp, så må den ses, landsmøte eller ei.   FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE
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SMS: (tirsdag, 09.33)
Bjarne: For meg så er det vedtekte-
ne og hva de skal si om ungdomsar-
beid som er min viktigste kampsak 
på landsmøtet. Så for meg blir den-
ne dagen og spesielt den nesten ti-
men veldig spennende.
Svein: Spennende å se hvordan vi 
skal jobbe på klubb og avdeling de 
neste � re årene. Skal bli spennen-
de å se hvor enkelte saker ender opp 
den neste timen.

Hvis Bjarne var ærlig da han hjem-
me fortalte at han grudde seg til å 

HVERDAGEN: Bjarne (t.v) og Svein Lagesen jobber på purkeavdelingen på Nortura 
Steinkjer.  FOTO: LINE SCHEISTRØEN

gå på talerstolen, ja så synes ner-
vøsiteten som blåst bort når Bjarne 
entrer talerstolen og argumente-
rer for å gi ungdom en større plass 
i forbundet. Bjarne er godt forbe-
redt. Han er også forberedt på at de 
ikke vil vinne fram med alle forsla-
gene.

— Fornøyd. Vi � kk gjennomslag 
for de viktigste kravene. Jeg opple-
ver at vi har støtte for den jobben vi 
gjør. Det er fortsatt en vei å gå, men 
vi har kommet langt, oppsumme-
rer Bjarne på kvelden. 

Det ble kveldsmøte, men det 
ble ikke altfor sent. Dette er nem-
lig kveldstimene der NNN får være 
NNN, men der brødrene egentlig er 
mer opptatt av hva som skjer på en 
viss fotballbane i England. 

— Ojjj – å nei!!! Er det mulig?
Det har gått 21 minutter og Ever-

ton tar ledelsen over United. Mens 
de følger med på kampen, så snak-
ker de litt om landsmøtet. Ap-lede-
ren som gjestet landsmøtet på den 
samme ettermiddagen får sånn 
passe godkjent, også debatten i et-
terkant.

— Jeg må forresten ut og kjøpe 
� nsko i morgen, sier Bjarne før blik-
ket igjen rettes mot TV-skjermen.

— Sett den da! Å, nei! 
Bjarne blir deppa hvis United ta-

per. 

Kø av høydepunkter
— Det er mye som ikke er bra!

Det kunne vært en kommentar 
om uavgjort-resultatet kvelden i 
forveien, men kommer i etterkant 
av Stein Stugus boklansering og 
påfølgende debatt om amerikani-
sering av norsk arbeidsliv. Onsdag 
formiddag er viet temaet. Mange 
i salen er muligens mer spent på 
hva som skjer etter lunsj. Da skal 
valgkomiteen legge fram sin inn-
stilling og en ny forbundsledelse 
skal være på plass før delegatene 
får forlate salen for å gå å pynte det 
som pyntes kan. 

SMS: (onsdag, 17.34)
Svein: Flott dag, som startet med 
interessant debatt angående HR-
rollen. Fint å se at NNN engasjere 
seg bra i Norsk Folkehjelp. Så selv-
følgelig dagens høydepunkt, NNNs 
første kvinnelige leder blir valgt. 
Mulig landsmøtefesten blir høyde-
punkt nr. 2.
Bjarne: Henger meg på det Svein 
sier. Selv om det lenge har vært i 
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kortene, er det stort for forbundet 
at vi nå formelt har valgt vår før-
ste kvinnelige leder! Tenk at det har 
tatt så lang tid? Jeg er glad vi sen-
der en representant til kongressen 
som er under 35. Også var vi veldig 
nære å få inn en ung representant 
inn i landsstyret! Endte med lodd-
trekning.

– Litt sliten, ja! 
Det er torsdag formiddag og siste 
dag på landsmøtet. Vedtakene er 
gjort. Ko� ertene er pakket. For-
bundsleder Jan-Egil Pedersen har 
erklært NNNs 25. ordinære lands-
møte for avsluttet. Svein og Bjarne 
er nesten reiseklare. Om få timer 
går � yet. 

— Det skal bli godt å komme hjem 
til hverdagen og gå på arbeid i mor-
gen, sier Svein med et smil og leg-
ger raskt til: 

— Og så er det bare � re år til nes-
te gang. Dette har gitt mersmak. 
Det har vært en utrolig spennen-
de, lærerik og artig uke. Jeg har 
blitt kjent med mange, og vi har 
lært av hverandre og fellesskapet, 
sier Svein. 

Bjarne slenger seg ned på en stol. 
Han senker skuldrene for denne 
gangen, men ser allerede frem-
over. I mai er det NNNs ungdoms-
konferanse. Bjarne legger ikke 
skjul på at han har leder-ambisjo-
ner. 

— Men det er ingen selvfølge at 
jeg blir leder. Jeg må vinne et valg. 

Bjarne er ikke redd for å bli utfor-
dret. Han tåler det, for i brødrene 
Lagesens mening er det å bli valgt 
ingen selvfølge. Du må jobbe for 
det. Som du må jobbe for mye an-
net. 

— Men uansett så ser du meg her 
om � re år. Jeg skal komme meg hit. 
Vær du sikker!

line.scheistroen@lomedia.no

PÅ TUR: Bjarne (t.v) og Svein fi kk, som alle delegatene, NNN-ko� erter. Godt å ha når man er på tur i NNNs tje-
neste. FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE
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Bama-ledelsen på anlegget i Lier vis-
ste neppe hvilken ressurs NNN-klubben 
valgte til hovedtillitsvalgt høsten 2015. 
Muhammad Akbar hadde bare vært i 
Norge to år da han ble valgt. Fem av de 
seks nyvalgte i styret var ferske.

— Vi fem startet på null, forteller Akbar.
Maskinoperatøren er 30 år, opprinnelig 

fra Pakistan og utdannet der med master 
i økonomi fulgt av lederutdanning i Eng-
land. Det nye klubbstyret kastet seg på alt 
de rakk over av tillitsvalgtskolering. De 
begynte å holde årsmøter. De stilte krav. 
De klarte å få økt de mange 70- og 80-pro-
sentstillingene til heltid. Det bidro til ver-
vingen, mener Akbar.

På halvannet år har klubben vokst fra 
68 til 120 medlemmer - av totalt 240 an-
satte. 

For den innsatsen mottok Akbar pris 
for beste verver. Prisen er på 10.000 kro-
ner.

Fritiden går til klubbarbeid
SMS og e-post fra bekymrede medlem-
mer eller fra ledelsen fyller mye av friti-
den for Akbar. 

— Jeg må jo e-poste og ringe tilbake. Jeg 
sender alle e-poster i fritiden, sier Akbar.

Kveldsskiftet slutter en gang mellom 22 
og midnatt. Det spørs hvor mye overtid de 
er pålagt for å bli ferdig med produksjo-
nen. Etterpå kommer renholderne. De er 
ansatt av Bama selv. Akbar dro likegodt ut 
og vervet dem også. Det ble ubetalt natt-
arbeid på den tillitsvalgte. Men klubben 
vokste med åtte medlemmer.

Hvordan få med resten
Halvparten av de ansatte er ennå ikke 
med i klubben. At de er over 30 nasjona-
liteter er én forklaring, ifølge Akbar.

— Mange ser ikke poenget med å være 
med i en fagforening. De synes 1,6 pro-
sent av lønna i kontingent er for dyrt. 
 edv@lomedia.no

TURBO PÅ BAMA: Muhammad Akbar fi kk pris under NNN-landsmøtet for sin intense verveinnsats.

Bama-tillitsvalgt Muhammad 
Akbar rykket ut midt på nat-
ta for å verve medlemmer. Det 
utløste NNNs vervepris.

NNN LANDSMØTET       2017 ● 2.- 6. april i Oslo

Min viktigste sak: Fast ansettelse. På Lerum har vi noen 
innleide, men � ertallet er fast. Det er en spesiell situasjon nå 
med Rema, som kuttet samarbeidet med Lerum i store deler 
av landet. Selv om vi ikke har nedbemannet ennå, er Lerum 
fram til juni i en prosess med å evaluere arbeidsstokken, som 
det heter. Det kan bli permitteringer. I så fall vil vi som er organiserte stå sterkere. 
Klubben omfatter 58 av 130 ansatte.

Overlevelsesutstyr på landsmøtet: Jeg har med meg boka om Zlatan Ibrahimovic.

Delegaten
Navn: Roger Hjellhaug
Delegat for: Avd. 327 Sogn og Fjordane Indre
Alder: 35 år
Ansatt ved: Lerum
NNN-medlem i: 8 år

Akbar vervet 52 
medlemmer på 
halvannet år 
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Bildeglimt

Ingen tvIl: nnns slagord lyste over forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen og landsmøtet.DOKUMenteRt: Alt blir filmet. Kenneth Williams foreviger møtet.  

RØDt: Det går mot storingsvalg og det går i rødt, rødt og litt grønt. 

DUgnAD: Det skal handle mye om mat og drikke på nnns lands-
møte. 

Alle foto: JAn-erik østlie

jan.erik@lomedia.no
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Ingen tvIl: nnns slagord lyste over forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen og landsmøtet. PÅFYll: Representanter fyller poser med godterier. BRØD ...og kanskje ikke alt for mye sirkus 
på nnns landsmøte. 

PÅ KJØKKenet: noen sekunder før lunsjen kommer på bordet. KleDD FOR AnleDnIngen? noen vil nok spørre Stein Mat-
hiesen, konserntillitsvalgt i Marine Harvest. 

RegIStReRIng: Med inntog av over 200 representanter samt mange gjester, var det nok å gjøre.
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sa Støre. Han mener at EØS i utgangspunk-
tet har tatt godt vare på arbeidstakernes ret-
tigheter. 

Støre er som mange andre urolig for høy-
rebølgene som skyller innover Europa.

— Arbeiderpartiet vil bekjempe høyrepo-

litikk, enten den kommer fra Brussel eller 
Oslo. Vår hovedmotstander er likevel ikke 
Brussel, men den sittende regjeringen her 
hjemme, sa Støre.

line.scheistroen@lomedia.no

TEKST: LINE SCHEISTRØEN

— Som du ser så er mange klare til 
valgkamp her. I dag er du partile-
der, men vi håper du fra høsten av 
er statsminister, introduserte for-
bundsleder Jan-Egil Pedersen for-
an en landsmøtesal der de fleste re-
presentantene hadde røde t-skjor-
ter med NNNs slagord: «Sammen 
for regjeringsskifte. Bruk stem-
meretten».

Samarbeidet var også Støres 
gjennomgangstone da han vars-
let «tidenes faglig-politiske valg-
kamp». Han mener regjeringens 
politikk på flere områder setter 
hele den norske modellen på spill. 
Han kritiserte regjeringen for å 
være for passive i arbeidet mot so-
sial dumping.

— Vi vil ikke ha et a- og et b-lag i 
arbeidslivet, men for Guds skyld så 
vil vi ikke få et c- og et d-lag. En ho-
vedoppgave for oss er å bekjempe 
sosial dumping og arbeidskrimi-
nalitet, sa Støre.

— I dag ser vi for mange aktører 
som omgår regelverket og som fin-
ner smutthull eller bryter loven 
med åpne øyne. 

Ikke skyld på EØS
Støre advarte mot å gi EØS skylden 
for det som går galt her hjemme.

— Det viktigste er hva vi gjør her i 
Norge. Det er ikke EØS som har åp-
net for mer midlertidighet, svek-
ket arbeidsmiljøloven og tatt fra 
partene innflytelse og makt. Det 
er det Frp og Høyre som har gjort, 

Ap-leder møtte en sal kledd i rødt
Ikledd røde t-skjorter  
ønsket NNNs landsmøte 
Jonas Gahr Støre  
velkommen. Ap-lederen 
kvitterte med lovnader 
om å kjempe mot sosial 
dumping og midlertidig-
het og for en lov om god 
handelsskikk. 

NNN LANDSMØTET       2017 l 2.- 6. april i Oslo

STØTTE. Jonas Gahr Støre talte til sine egne når han besøkte landsmøtet. Testvalget blant delegatene 
fortalte at nærmere 70 prosent av dem ville stemt Ap hvis det var stortingsvalg nå.  

— Vi er enige i det meste

HILSEN. SVs Audun Lysbakken ble kjent med  
NNNs maskot, Klumpen, da han besøkte lands-
møte i morges. Her er Lysbakken i samtale med 2. 
nestleder Jarle Wilhelmsen. 

SV-leder Audun Lysbakken framhevet enig-
heten mellom SV og NNN i sin hilsen til 
landsmøtet.

— Venstresiden og arbeiderbevegelsen skal 
stå sammen, men vi trenger ikke å være enige 
om alt, sa Lysbakken og viste med et smil til dis-
kusjonene om EØS og oljeutbygging eller vern 
av Lofoten og Vesterålen.

Lysbakken fikk uansett applaus da han tok 
til orde for at fisken tilhører folket og kyst-
samfunnet i nord, og han hadde støtte i sa-
len da han snakket om hvordan dagligvare-
kjedene ikke skal få skalte og valte med ar-
beidsplasser i næringene.

line.scheistroen@lomedia.no
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TEKST: LINE SCHEISTRØEN

— Når det bare er tre matvarekjeder her 
til lands, blir konsekvensene veldig sto-
re for de som blir kastet ut av hyllene. 
Selv om Rema har vært den store snak-
kisen i vinter, er dette noe som gjelder 
alle de tre kjedene Coop, Norgesgruppen 
og Rema. Den har allerede vart i man-
ge år. Jeg vet at dere har kjempet lenge, 
sammen med oss, for en lov om god han-
delsskikk som i praksis var ferdig før val-
get i 2013, og som har ligget i sku� en si-
den Høyre og Frp tok over. Vi skal sørge 
for at den blir plukket fram igjen, sa Gerd 
Kristiansen.

— Dette kommer til å bli en viktig valg-
kampsak for LO, understreket Kristian-
sen.

LO-lederen la også vekt på dagsaktu-
elle spørsmålet om � sk og plikt. I lands-
møteuka var det åpen høring i Stortinget 
om forslaget fra regjeringen om å � erne 

LO-lederen vil slåss 
  for lov om god handelsskikk

LØFTE: LO-leder Gerd Kristiansen lovet NNNs 
landsmøte å sørge for at loven om god handels-
skikk blir plukket fram igjen.

LO-leder Gerd Kristiansen 
gjør loven om god handels-
skikk til en av LOs viktige 
valgkampsaker.

Delegaten
Navn: Pål Tangen
Delegat for: Avd. 18 Rogaland
Alder: 29 år
Ansatt ved: Nortura Forus
NNN-medlem i: 10 år

Min viktigste sak: Å få ungdomsarbeidet inn i vedtektene. Siden NNN har be-
stemt at vi skal ha et ungdomsutvalg, vil det være mer bindende. Kamp for fast 
jobb, mot midlertidighet, hele stillinger. Mange hører at midlertidighet er en 
lett vei inn i arbeidslivet, men det stemmer ikke. Alt dette rammer ungdom.

Overlevelsesutstyr på landsmøtet: Jeg har med boka Landene som forsvant 
av Bjørn Berge. Den forteller svært interessant om en rekke koloniområder og 
slikt som fantes før, men som forsvant. 

 
FO

T
O

: EIR
IK

 D
A

H
L V

IG
G

EN

Dikt til Ap-lederen
Et valg folket tok, de valgte 
«for folk � est»,
Nå har vi sett e� ektene, 
er det dette vi vil mest?
Mer midlertidighet, 
mindre arbeidermakt,
Arbeidere er blitt et bytte, 
vi ligger for slakt. 

Som mange ganger før, når 
arbeider bevegelsen ligger nede,
Skal vi samles i fellesskap, 
og vise vår vrede!
Mot høyresidens 4 år 
med misbruk av makt,
Til høsten er det de som er slakt!

Stortingsvalget vet vi, 
vi vinner ilag,
Vi får en rødgrønn regjæring 
av det ypperste slag. 
Men husk! Dere må ikke gå i den 
samme fellen,
Men samarbeide for å styrke 
trepartsmodellen!

Arbeidsmiljøloven må uten tvil, 
minst endres tilbake,
Den skal beskytte både de sterke, 
men også de svake!
Vi må sammen ta ansvar, 
og sørge for at landet ikke brister,
Husk dette kjære, kommende 
statsminister!

Lars Olav Iversen (bildet)
Klubbleder TINE Meieriet Verdal

tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og akti-
vitetsplikt.

— De ble i sin tid innført for å sikre nor-
ske � skeindustribedrifter råsto�  nok til 
helårlig sysselsetting. Det har ikke fun-
gert slik det skal, og vi er enige i at noe 
må gjøres. Men fra å se på muligheten 
til å endre og følge bedre opp, så foreslår 
regjeringen å � erne alt sammen. Det er 
ikke holdbart, fastslo LOs avtroppende 
leder. line.scheistroen@lomedia.no
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kke bare av politiske, men også av 
historiske årsaker er det lite merk-
verdig ved at de fleste – om ikke alle 
– LOs forbund har et sterkt forhold 

til Arbeiderpartiet. Partiet som spil-
ler med fagbevegelsen, ikke mot den, 
som sosialdemokratiske politikere sier 
– enten de befinner seg i det nevnte 
partiet eller i et LO-forbund.

Ap, SV, Sp og Rødt
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelar-
beiderforbund (NNN) er ikke noe unn-
tak fra denne regelen. Mange vil vel 
kanskje si snarere tvert imot. På for-
bundets 25. landsmøte mandag mor-
gen, rett etter at SVs leder Audun Lys-
bakken hadde holdt en flammende 
hilsningstale – uten manus og med 
mye gestikulering – ble det gjort en 
meningsmåling blant delegatene over 
hvilket parti de vil stemme på ved høs-
tens valg. Her fikk Arbeiderpartiet nes-
ten 70 prosent av stemmene, mens SV 
fikk kun 3,6. Syv delegater i salen stem-
mer altså på Lysbakken til høsten. Jeg 
er litt usikker på om partilederen fikk 
med seg dette, men noen oppmuntring 
var det vel neppe å være under sper-
regrensa også her. Men nå har jo hel-

Alle skal med

munevalg skulle tilsi. Det er rett og slett 
disse folka som tyr til gatas parlament, 
mens de mer laidback sosialdemokrate-
ne satser mer på kontor-, møte- og korri-
dorpolitikk. Det er ikke noe kritikkverdig 
i dette – antagelig trengs begge deler for 
å få politisk gjennomslag. 

Den store overraskelsen 
Meg bekjent var det ingen spesiell mo-
bilisering av folk med Rødtsympatier til 
dette landsmøtet. Men når bevilgninger 
til partiene sto på landsmøtets agenda, 
var det likevel ingen stor overraskelse 
at forslaget om å bevilge 50 000 kroner 
til Rødt kom. Det var allerede luftet i så 
vel forbundsstyre som landsstyre, hvor 
et klart mindretall var positivt innstilt. 
Det som derimot kom litt bardus på, var 
at når det skulle stemmes for forslaget, 
spratt det så mange røde lapper i været at 
ikke en gang tellekorpset ble satt i sving. 

Kommentar

Når Arbeiderpartiets ledere holder taler på LO-forbundenes 
landsmøter, får de ikke bare mye applaus underveis – de blir 
som regel møtt med trampeklapp når de kommer inn i lands-
møtesalen. På NNNs landsmøte gjentok dette ritualet seg da 
Jonas Gahr Støre dukket opp – et par minutter for sent.

ler aldri SV – om vi holder særlig Fel-
lesorganisasjonen for barnevernpeda-
goger, sosionomer og vernepleiere (FO) 
utenfor – vært noe førstevalg i fagbe-
vegelsen sjøl om de har en forbundsle-
der med partimedlemskap hist og her. 
At Senterpartiet er det nest største par-
tiet blant landsmøtets delegater med 
16,2 prosent, er heller ingen bombe – 
landbruksinteresserte som nok man-
ge av NNNs medlemmer jo naturlig nok 
er. Det mest overraskende – i hvert fall 
i mine øyne – var det at blant forsam-
lingen på Folkets Hus denne tirsdagen 
befant seg hele 13 delegater som vil-
le stemme på partiet Rødt i september. 
Nå er nok dette ikke representativt for 
medlemsmassen i NNN – det må skje 
noe i nærheten av en revolusjon om 6,6 
prosent av dem stemmer Rødt til høs-
ten. Årsaken er nok heller at Rødts med-
lemmer og sympatisører mer enn de al-
ler fleste vet hvor viktig et landsmøte i 
et LO-forbund er – og dermed gjør gan-
ske mye for å komme dit. Men det skal 
ikke stikkes under stolen at når det er 
snakk om demonstrasjoner foran Stor-
tinget eller andre steder, er det også ofte 
blant de frammøtte en høyere tetthet av 
venstreradikale enn stortings- og kom-

Jan-Erik Østlie

I
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DE RØDE: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre 
møtte en forbundsleder for anledning i rød t-
skjorte på landsmøtet. Det var verdt et hånd-
trykk.

Den historiske bevilgningen til Rødt var et 
faktum, mot forbundsledelsens ønske. En 
bitte liten pause var påkrevet, og ledelsen 
hadde nok lykkeligere stunder i løpet av de 
fem dagene landsmøtet varte. Dagen etter 
kunne vi se Rødts partileder Bjørnar Mox-
nes i en kort samtale med NNN-leder Jan-
Egil Pedersen – i selveste landsmøtesalen. 
Da står i hvert fall verden til påske!

At Arbeiderpartiet stakk av med 850.000 
kroner, var det ingen som verken gråt eller 
lo av – det var som det skulle være, og alt-
så tradisjonen tro. Så kan det sjølsagt dis-
kuteres om det er litt umusikalsk å fore-
slå 150.000 til SV som neppe har så stor 
oppslutning i NNN – det ble i hvert fall 
litt pussig sett i lys av landsmøtedelegate-
nes stemmegiving. Forslaget gikk imidler-
tid gjennom – og personlig har jeg verken 
stemmerett eller forslagsrett – så om det 
ble knust noen egg for mye her, får jeg bare 
konstatere at det sikkert ble en god ome-

lett. Ingen av de som kunne ha protes-
tert, gjorde det. Og Lysbakken fikk noe 
å glede seg over hjemme på partikonto-
ret.

Oljeboring i nord og EØS
NNN er heller ikke det forbundet som er 
mest kjent for politiske vedtak av den 
mer kontroversielle sorten. At det fore-
lå forslag om de kanskje to mest brenn-
bare sakene i fagbevegelsen for tiden 
– temaer som også blir sentrale på den 
kommende LO-kongressen – var der-
for imøtesett med en viss spenning. 
Det dreide seg om ja eller nei til kon-
sekvensutredning og oljeboring uten-
for Lofoten, Vesterålen og Senja – el-
ler et varig vern. Og det dreide seg om 
hvorvidt kongeriket Norge bør si opp 
EØS-avtalen eller ikke. Et lite tilløp til 
diskusjon – særlig i oljeboringssaken – 
fikk vi før redaksjonskomiteen begyn-

te å jobbe på spreng, og i begge sake-
ne endte det hele i et kompromiss som 
ble enstemmig vedtatt. NNN bekreftet 
med det sitt rykte som et kompromiss-
forbund der alle helst skal med. Og det 
er det jo ikke noe galt i.

Savnet statsråder
Om temperaturen kunne vært noe 
høyere på NNN-landsmøtet, kan også 
diskuteres. Landsmøter i andre for-
bund jeg har vært på, har lært meg at 
en av de faktorene som ofte får tempe-
raturen til å stige er å invitere en stats-
råd fra et borgerlig parti til å holde et 
innlegg – med påfølgende debatt fra 
salen. At det verken var plass til fis-
keriminister Per Sandberg fra Frem-
skrittspartiet eller hans partikollega,  
landsbruks- og matminister, Jon Ge-
org Dale, på NNNs landsmøte, overras-
ker meg nok litt. Per Sandbergs forslag 
om å fjerne alle pliktene i fiskeripoli-
tikken og Dales avvisning av en lov om 
god handelsskikk er jo ikke bare spørs-
mål som NNN er spesielt opptatt av. De 
ville antakelig skapt den etterlengtede 
temperaturen også. Og hvem vet – ved 
neste landsmøte kan det være statsrå-
der i de nevnte posisjoner som spiller 
med fagbevegelsen – ikke mot den. 
 jan.erik@lomedia.no
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Jan-Egil Pedersen og Anne Berit Aker 
Hansen ble gjenvalgt som forbunds-
leder og 1. nestleder. 

Min viktigste sak: Faste ansettelser. Vi pleide å ha � ere tilkallings-
vakter. Men vi klarte å få ansatt alle de av dem som var organisert. 
I fulltidsstillinger.  Klubben vokste med � re medlemmer. Folk har 
familie og de forpliktelser som følger med. Da trenger de fast jobb.

Overlevelsesutstyr på landsmøtet: Jeg har med strikketøyet. Også på møtene. Nå hol-
der jeg på med ei lue i min favorittfarge rosa. Enten til meg selv eller til datteren min.

Delegaten
Navn: Anette Mindresunde Kjølås
Delegat for: Avd. 26 Sunnmøre
Alder: 39 år
Ansatt ved: Stranda Industri
NNN-medlem i: 21 år

Lederduo 
i to nye år

2. nestleder Jarle Wilhelmsen

Forbundssekretær Bjørn Tore Kyllo

FOTO: EIRIK DAH
L VIGGEN

Forbundssekretær Grete Troset Salberg

Nestledere
Jarle Wilhelmsen fortsetter som 
2. nestleder, før han om to år blir 
1. nestleder. Wilhelmsen kom inn 
i NNN-ledelsen på landsmøtet for 
� re år siden. Han kommer fra bryg-
geribransjen i Bergen.

Bjørn Tore Kyllo blir ny 2. nestle-
der når Pedersen går av og Aker Han-
sen og Wilhelmsen rykker opp. Frem 
til det fortsetter Kyllo som forbunds-
sekretær. Han er i dag bransjeansvar-
lig for kjøtt. Kyllo er fra Trøndelag.

Som påtroppende forbundsleder 
Aker Hansen, så mener også Kyllo 
at organisasjongrad er et nøkkelord 
for fremtiden. 

— Vi må sørge for å ha en med-
lemsmasse som bidra til at vi kan 
stå alene som forbund også i frem-
tiden. Det er kun vi i NNN som or-
ganiserer arbeidere i mat- og drik-
keindustrien og det vil vi fortsette 
med fordi det er vi som har kompe-
tansen, sier Kyllo. 

line.scheistroen@lomedia.no

TEKST: LINE SCHEISTRØEN FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE

Forbundsleder Jan-Egil Pedersen fortsetter til 1. april 
2019. Når han forlater posten, har han vært leder siden 
2007. 

Anne Berit Aker Hansen fortsetter som 1. nestleder 
til Pedersen går av, men så rykker hun opp og blir for-
bundsleder. Dermed får NNN for første gang en kvin-
nelig leder. 

Rustes mot uvær
Aker Hansen har vært 1. nestleder siden 2011. Hun 
kommer fra sjokoladeindustrien, Freia.  

Hun er opptatt av at NNN må ruste seg som organisa-
sjon for å møte de kommende årene. 

— Den største utfordringen vi står foran er endrin-
gene vi ser i arbeidslivet, med blant annet � ere mid-
lertidige, sosial dumping, nye former for personalle-
delse som øker presset på medlemmer og tillitsvalgte. 
Utfordringen er hvordan vi i fagbevegelsen skal møte 
endringene. Organisasjonsgrad er et nøkkelord, ifølge 
Aker Hansen. 

— Vi må rekruttere medlemmer og være godt organi-
sert, sier Aker Hansen.
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Administrasjonen
 • Forbundsleder Jan-Egil Pedersen,  
Telemark/kjøtt (til 1. april 2019)

 • 1. nestleder Anne Berit Aker Hansen,  
Oslo/sjokolade (forbundsleder fra 1. april 2019)

 • 2. nestleder Jarle Wilhelmsen,  
Hordaland/bryggeri (1. nestleder fra 1. april 2019)

 • Forbundssekretær Bjørn Tore Kyllo,  
Sør-Trøndelag/kjøtt  
(2. nestleder fra 1. april 2019)

 • Forbundssekretær Grete Troset Salberg,  
Nord-Trøndelag/konserves

 • Forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt,  
Vest-Agder/meieri

 • Forbundssekretær Asle Tronstad,  
Sør-Trøndelag/kjøtt

 • Forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen,  
Finnmark/fisk

 • Forbundssekretær Stein Hagala,  
Møre og Romsdal/meieri  

NNNs ledelse 2017-2021

NNN LANDSMØTET       2017 l 2.- 6. april i Oslo

FORTSETTER. Forbundsleder Jan-Egil Pedersen og 1. nestleder Anne Berit Aker Hansen. 

Forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt

Forbundssekretær Asle Tronstad

Forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen

Forbundssekretær Stein Hagala

Forbundsstyret
 • Jan-Egil Pedersen, leder

 • Anne Berit Aker Hansen,  
1. nestleder

 • Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder

 • Grete Troset Salberg,  
forbundssekretær

 • Erik Hagen,  
Oslo/vin og brennevin

 • Knut Roar Berg, Østfold/baker

 • Line Haugland, Hordaland/meieri

 • Ken Ove Sletthaug,  
Rogaland/kjøtt

 • Jostein Aukland,  
Oslo og Akershus/bryggeri

 • Trygve Isaksen, Troms/fisk

 • Tove Berit Berg,  
Vestfold/egg og fjørfe

Landsstyret
 • Tor Arne Johansen,  
Oslo og Akershus/meieri

 • Kenneth Johansen, Østfold/kjøtt

 • Ingunn Ekremsæter,  
Sogn og Fjordane/baker

 • Ann Iren Karlsen, Troms/fisk

 • Robert Kollevåg, Hordaland/Toro

 • Janne Halvorsen, Østfold/Idun

 • Egil Torland, Rogaland/meieri

 • Jan-Vidar Hansen,  
Oslo og Akershus/bryggeri

 • Jon Erik Lyng, Telemark/mølle

 • Yngve Hansen, Nordland/fisk

 • Terje Utstrand, Sør-Trøndelag/sjokolade

 • Jovita Vaitkute, Vestfold/mat og drikke
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«Den dag i dag har jeg vondt i magen hver 
gang jeg tenker på det. Det dummeste jeg 
har gjort i mitt liv er å gå over fra Ring-
nes til ISS.»
Det sier Merete Støverstein Kotidis, som 
var en av dem som lot seg overtale til å bli 
med over til ISS da Ringnes outsourcet ren-
hold. Det ble et lite helvete. (…). 
Kollektivet var borte. Etter kort tid møtte 
hun veggen.»

Stein Stugu innleder boka «Du har 
sparken! – Om HR og amerikanisering av 
norsk arbeidsliv» med historien om Me-
rete. Det er bare ett av mange eksem-
pler fra norsk og amerikansk arbeidsliv 
i boka, som ble lansert på NNNs lands-
møte. 
Avgjørende år

Outsourcing er bare én av flere sider ved 
Human Resources (HR) som Stugu er kri-

tisk til. I boka ser han på systemet og ideo- 
logien Human Resources, hvordan den 
brukes og misbrukes og hvordan fagbe-
vegelsen må møte det.

– Fagbevegelsen må være en motmakt

MOTSETNING: HR-ideologien med individet og 
enkeltmenneske i fokus står i sterk motsetning 
til fagbevegelsens idé om at det er det kollekti-
ve som betyr noe, mener Stein Stugu.

Stein Stugu mener norsk ar-
beidsliv står ved et veiskil-
le. Fagbevegelsen må abso-
lutt ikke velge «the American 
Way», ifølge ham.

TEKST: EIRIK DAHL VIGGEN

Ansatte og tillitsvalgte har fått Human 
Resources-ideologien i vrangstrupen.

— Vi har ikke noe annet forhold til HR 
enn når det er trøbbel på gang, altså opp-
sigelser, sa hovedtillitsvalgt Janne Halv-
orsen ved Idun Rygge, som er en del av 
Orkla, da Stein Stugus bok «Du har spar-
ken! – Om HR og amerikanisering av 

Fikk «Human Resources» i vrangstrupen
– Ansatte har ikke noe an-
net forhold til HR enn når det 
er trøbbel på gang, altså opp-
sigelser, sier hovedtillitsvalgt 
Janne Halvorsen.

HR-DEBATT: Debattleder Stein Aabø (fra venstre), Stein Stugu (De Facto), Janne Halvorsen (hovedtil-
litsvalgt Idun Rygge), Anne Berit Aker Hansen (NNN-ledelsen), Bjørn Hopland (eks. HR-leder i Micro-
soft) og Nikolai Astrup Westlie (NHO Mat og Drikke).

Tar oppgjør med «Human Resources»



3•2017 NNN-arbeideren 21

– Fagbevegelsen må være en motmakt

 • Rådgiver i De Facto, 
kunnskapssenter for fagorganiserte

 • Begynte som tapperiarbeider i 
Frydenlund

 • Tidligere tillitsvalgt i Frydenlund, Ringnes, 
Orkla og konserntillitsvalgt og styremed-
lem i Orkla ASA

Stein Stugu
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Navn: 
Marwaha 
Resham 
Singh

Delegat for: 
Avd. 09 
Hordaland
Alder: 66 år
Ansatt ved: 
O. Kavli
NNN-medlem i: 36 år

Min viktigste sak: Nei til EU, 
men jeg er fornøyd med EØS. 
Det er lett å se alle bakdelene 
med EU, jeg skjønner godt brite-
ne som stemte for brexit. Dette 
er mitt � erde landsmøte, så jeg 
syns stort sett alle sakene er like 
viktige. Min avdeling spilte inn 
mange saker, hvor toppsikring 
for innboforsikring kanskje var 
den viktigste å få gjennom. Det 
� kk vi.

Overlevelsesutstyr på lands-
møtet: Jeg trenger ikke noe spe-
sielt siden jeg ikke lider av hjem-
lengsel. Jeg har jo tre døtre som 
bor her i Oslo som jeg har møtt 
under landsmøtet.

norsk arbeidsliv» ble debattert under 
landsmøtet.
Mer autoritært

Under landsmøtet har representanter 
fortalt at de møter økende motstand 
fra arbeidsgiverne mot sin rolle som til-
litsvalgte. Flere har opplevd å få lavere 
lønnstillegg enn kollegene sine fordi de 
«har brukt for mye tid som tillitsvalgt». 

— Ledelsen vil ha enere og superbru-
kere. Du blir satt karakter på som på 
skolen, etter hva du scorer på modig-
het, endringsvilje og � eksibilitet, sier 
hovedtillitsvalgt Janne Halvorsen.

— Hos oss heter det HR Future. Det 
er skremmende. HR handler ikke om å 
styrke de ansatte, men om å styrke le-
delsen, sier Halvorsen. Hunmener det 

ligger en bevisst strategi bak om å redu-
sere fagforeningenes inn� ytelse.

Nikolai Astrup Westlie, forhand-
lings- og organisasjonsdirektør i NHO 
Mat og Drikke, mener denne framstil-
lingen av HR er for ensidig. 

— Jeg er ikke enig i at HR er Djevelens 
redskap for å bryte ned samarbeidssys-
temet mellom arbeidsgivere og tillits-
valgte. Tvert imot er det organiserte 
arbeidslivet med fungerende fagfore-
ninger og gode ledere som melder be-
driften inn i NHO selve nøkkelen til den 
norske modellen, sa Westlie. 

— Vil bedriften nå målene sine, må de 
ta vare på de ansatte, sa han.

edv@lomedia.no

— Norsk arbeidsliv står ved et veiskille. 
Den ene veien heter Human Resources, 
skriver Stugu og mener at norsk arbeidsliv 
absolutt bør avstå fra å gå den veien.  

— Vi er ikke der amerikanerne er i dag, 
men nå er det avgjørende hvordan fagbe-
vegelsen møter denne utviklingen, for 
det er bestemmende for hvordan norsk ar-
beidsliv er om 15-20 år, sier Stugu. 
Motmakt

Han understreker at ikke all HR er dårlig 
HR, men at det handler om hvilken form 
for HR som brukes av lederne som sitter på 
toppen og hvor de ser de ansatte i organi-
sasjonen. 

— Utfordringen er at altfor mange lede-
re ikke er av den ålreite typen. Derfor er vi 
nødt til å ha en motmakt, og den må være 
fagbevegelsen, mener Stugu. 
HR-ledelse og individualisering går hånd 
i hånd, ifølge Stugu. HR-ideologien med 
individet og enkeltmenneske i fokus står 
i sterk motsetning til fagbevegelsens idé 
om at det er det kollektive som betyr noe. 
Stugu mener hard HR-ledelse er spesielt 
ødeleggende for arbeidsfellesskapet. 

Fagbevegelsens historie viser at ar-
beidstakere og arbeidsgivere får til mer 
når de står sammen, ifølge Stugu.

— Hele ideen om at folk 
er egoister er bare tull. Vi 
utretter mer kollektivt, 
så ja – du kan godt si at 
hele boka argumenterer 
for mer kollektivisme, 
sier han.

Stugu mener at den HR-ledelsen vi 
ser i dag i de � este tilfeller har som mål å 
splittede ansatte og fagforeningene.

— For å demme opp mot arbeidsgive-
rens makt, så er det viktig at fagbevegel-
sen ikke blir med på dette. Det er også vik-
tig at fagbevegelsen bygger makt nedenfra 
og opp, sier Stugu.
For å motarbeide utviklingen, mener han 
det trengs en sterkere fagbevegelse med 
høy organisasjonsgrad og medlemmer 
som mobiliseres til handling.

line.scheistroen@lomedia.no

  

Talende tall
Taletid
 • Menn: 192 min
Kvinner 28 min

Antall ganger på talerstolen
 • Menn: 103 ganger
Kvinner: 19 ganger

De mest taletrengte avd:
 • Avd. 7 Oslo og Akershus: 43 min
Forbundsstyre: 37 min
Avd. 79 Vesterålen: 22 min
2. nestleder: 18 min
Forbundsleder 16 min

Taletid fordelt på alder
 • 60-åringer: 66 min
50-åringer: 64 min
40-åringer: 61 min
30-åringer: 18 min
20-åringer: 9 min
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Stemmeretten 
fylte salen

KULTUR: Tradisjonen tro åpnet NNNs landsmøte med et godt stykke kultur. Her er Steinar Taarn Sande som 
leder an.  

BALLADEKRAFT: Henning Kvitnes ten-
te NNN-delegatene med inderlighet på 
landsmøtets tredje dag.
 

SPESIAL: Åpningsprogrammet med 
teater og sang var spesialskrevet til 
NNNs landsmøte 2017.

GJENNOMSKUE: 
Silje Torp 

Færavaag 
budskap under 
åpningen var å 

gjennomskue 
vakre talemåter 

og skinnhellig 
retorikk.

Musikken ble landsmøtets fremste nytelsesmiddel.

Min viktigste sak: Advokat-
forsikring for alle medlem-
mene. Det ble vedtatt og er 
ekstremt viktig. Det er utro-
lig mange trivielle ting med-
lemmene er borti som koster 
masse å rydde opp i med ad-
vokat. Tenk nabokrangler. 
Jeg ble pålagt å rive ei ny pipe 
og veggene på overommet, 
men jeg mener det er ugyl-
dig. Jeg har vært samboer i 
� ere år og ønsker en skikke-
lig kontrakt og testamente. 
Slikt koster fort 5000 kroner. 
Nå får vi gratis advokathjelp i 
og utenfor arbeidstid.

Overlevelsesutstyr 
på landsmøtet:
En mini-ipad fullastet med 
bøker. Holder for tiden på 
med Dødens tegn av Wilbur 
Smith, en thriller lagt til Rho-
desia kort tid etter opphevel-
sen av apartheid.

Delegaten
Navn: Jon Erik Lyng
Delegat for: Avd. 22 Telemark
Alder: 65 år
Ansatt ved: Cernova, del av 
Felleskjøpet (konserntillits-
valgt)
NNN-medlem i: 39 år
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Henning Kvitnes sang og delegatene sang 
med på schlägerne «Evig eies kun et dår-
lig rykte», «Ut og vekke sola», «Sånne som 
oss (har bruk for en kjær’ste)».

— Norsk næringsånytelseforbund, det er 
et langt navn dere har. Det eneste jeg vet er 
at jeg har sponset dere i mange år. Snart 40. 
Både direkte og indirekte. Hadde det ikke 
vært for oss musikere hadde det ikke blitt 
mye penger, sa haldenseren og fant solid 
resonans i salens lattermuskler.

Kvitnes ville ha mer volum på sangen.
— Bruk stemmeretten nå for søren, sa 

han tydelig inspirert av t-skjortene dele-
gatene hadde fått utdelt i håp om regime-

skifte.
Kvitnes kom som pausemusikk på 

landsmøtets tredje dag, men allerede un-
der åpningen på den første dag � kk dele-
gatene en stor porsjon kultur. 

Da klokka var slagen på åpningsdagen, 
lyset slukket og kulturen kom på scenen, 
så tok det delegatene på NNNs landsmøte 
rett inn i temaer som det skulle handle om 
i de kommende dagene: om midlertidige 
ansettelser, minstelønn, kontrakter, ut-
� agging, om bedrifters pro� tt og arbeids-
takere som må lære seg å stå på krava.

Forestillingen med teater og sang var 
spesialskrevet til landsmøtet.
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Et ja eller nei til konsekvensutred-
ning av LoVeSe var en av de mest 
omdiskuterte sakene på landsmø-
tet. Mens landsstyret hadde innstilt 
på et ja, så talte Vesterålen-benken 
varmt for et nei. De � kk støtte blant 
annet fra Vestfold under debatten.

– Er vi på Fellesforbundets lands-
møte, eller er vi på NNNs landsmø-
te? Driver vi med olje, eller driver vi 
med � sk? Jeg oppfordrer alle som 
jobber i næringsmiddelindustrien 
til å bruke den røde stemmesedde-

NNN LANDSMØTET       2017 ● 2.- 6. april i Oslo

Delegaten
Navn: Unni Rita Hellebekken
Delegat for: Avd. 130 Midt-Hedmark
Alder: 57 år
Ansatt ved: Nortura Elverum
NNN-medlem i: 39 år

Min viktigste sak: Faste arbeidskontrakter, ikke bruke vikarbyrå-
er. Folk trenger pensjonsrettighetene som en del mister uten fast 
ansettelse. Da vi var truet av nedleggelse i 2011, brukte vi innleide. 
Men så fort faren var over, ansatte vi dem. De får mulighet til å låne 
til bolig og mer trygghet i livet
Overlevelsesutstyr på landsmøtet: Jeg har med meg den siste boka i Morshjerte-serien, 
nummer 28, av Anne-Lise Boge. Jeg leser litt før leggetid, men som regel havner boka på 
gulvet etter en lang dag inne med møter.
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Vil verne LoVeSe i fi re år
Vestfold og Vesterålen
kjempet og vant kam-
pen om å si nei til konse-
kvensutredning av Lofo-
ten, Vesterålen og Senja 
(LoVeSe). 

FRA SØR: Arnt Jarle Nilsen fra Vestfold oppfordret alle til å støtte Vesterålen.  

len, sa Arnt Jarle Nilsen fra 
avd. 40 Søndre Vestfold. 

– Fornøyde
Redaksjonskomiteens kom-
promiss løste striden. I en ut-
talelse sier NNN klart nei til 
konsekvensutredning av Lo-
VeSe i den kommende stor-
tingsperioden. 

– Vi er veldig fornøyde, 
sa Yngve Hansen og Oddgeir 
Finstad fra avd 79 Vesterålen 
rett etter at landsmøtet ved-
tok uttalelsen som gir klart 

uttrykk for hva NNN skal 
mene om oljeboring i nord 
per dags dato. 

Hansen og Finstad kunne 
glede seg over massiv støtte 
i salen. Kun én delegat i salen 
stemte imot.  

– Overraskende, men vel-
dig gledelig, sier de.

Gir håp
Nå håper Hansen og Finstad 
også at � ere forbund i LO tar 
til fornuft. 

– Får vi et solid � ertall for 

nei til konsekvensutredning 
av LoVeSe og vern på LO-kon-
gressen, så kan det bidra til 
at det også skjer politisk, sier 
Finstad.

Hansen skal  på LO-kon-
gressen i mai.

– Det er veldig godt å ha 
med seg et slikt vedtak til LO-
kongressen, sier Hansen. Fin-
stad håper på et kongressved-
tak i deres favør. 

line.scheistroen@lomedia.no

Vil ha bedre 
EØS-avtale
Selv de mest EU og EØS-kritis-
ke røster stilnet da redaksjons-
komiteen la fram forslag til ut-
talelsen om EU og EØS. Uttalel-
sen som ble enstemmig vedtatt 
sier at NNN ønsker enten å vide-
reutvikle eller reforhandle EØS-
avtalen med fokus på norsk sys-
selsetting og norske arbeidsta-
kerrettigheter. 

«NNN mener at Norge er best 
tjent med å stå utenfor EU, men 
må videreutvikle sitt forhold til 
EU gjennom EØS-avtalen eller 
andre handelsavtaler, for å sikre 
utvikling av norsk sysselsetting 
og arbeidstakerrettigheter», he-
ter det blant annet i uttalelsen 
og den fortsetter: 

«Vi ser med bekymring på kri-
sen og utviklingen i EU. Forslag 
som angriper faglige rettighe-
ter er fremmet i EU og gjennom 
ulike dommer ser vi at det er ar-
beidstagerne som taper i viktige 
saker.» 



3. Lyngen
Aurora Spirit

4. Båtsfjord

Båtsfjordbruket

7. JærenQ-Jæren

8. Jæren

Den stolte Hane

9. SørlandetVoss production 10. Tine, Kristiansand

6. Stavanger,Vaaland, 

     Dampbakeri&Conditori

2. Nordkjosbotn

    Mack

1. Harstad - Tine

5. Bryne, Ungdomsutvalget 

     i Rogaland

NNN-maskoten Klumpen 
brukte den siste tiden før 
landsmøtet til å besøke med-
lemmer på arbeidsplassene. 
Han reiste Norge litt på kryss 
og tvers. Sjekk på kartet hvor 
han var og hvem han besøkte. 

Aktørnummer: 3896560
Returadresse:
NNN
Pb.8719 Youngst.
0028, Oslo

Aurora Spirit

     Dampbakeri&Conditori

     i Rogaland

12. Nortura,Sarpsborg

13. Tine,

Kalbakken

11. Henning Olsen Is,Kristiansand

2. Nordkjosbotn Nordkjosbotn

1. Harstad - Tine

3. Lyngen

4. Båtsfjord

Båtsfjordbruket

8. Jæren

9. SørlandetVoss production

6. Stavanger,Vaaland, 

     Dampbakeri&Conditori

     i Rogaland

     Dampbakeri&Conditori
Stavanger,Vaaland, 

Stavanger,Vaaland, 

13. Tine,

12. Nortura,Sarpsborg

11. Henning Olsen Is,Kristiansand

10. Tine, Kristiansand

5. Bryne, Ungdomsutvalget Ungdomsutvalget 

7. JærenQ-Jæren


