
NNN fagforbund i matindustrien



NNN – hvem er vi

• 28 500 medlemmer 

• 38 % kvinner

• Mer enn  550 bedriftsklubber

• 55 fagforeninger (avdelinger) fordelt over hele landet 

• 18 fylkeskoordinatorer

• 2100 tillitsvalgte

• Medlem av paraplyorganisasjonen LO 

• Medlem EFFAT og IUF 



NNN – vår formelle struktur

Årlige klubb og avdelings-
lederkonferanser i hvert fylke

Klubber Klubber Klubber Klubber

Landsmøte
Hvert 4. år

Landsstyret
1-2 møter per år

Administrasjon
forbundssekretærer og ledelse

Forbundsstyret
9-10 møter per år

Lokale 
fagforeninger



NNN Landsmøte



Demokrati og ledelse i NNN

• Landsmøte hvert 4 år (185 delegater fra 
fagforeningene + landsstyret)

• Landsmøtet velger:
– 9 valgte forbundssekretærer, inkludert ledelse
– Forbundsstyret,11 rep. 
– Landsstyret, 23 rep. 
– 3 medlemmer av kontrollkomiteen 



Tariffoppgjør



Faglig-politisk samarbeid

Kronikk i 
Dagsavisen 

18.mai



Jobber for rammevilkår



Antall matbedrifter øker

Antall bedrifter øker i 
matindustrien, hva gjør det med 
effektivitet og struktur?



Landbruksbasert matindustri

Styrke konkurransekraften til 
landbruksbasert matindustri

• Råvarekostnadene utgjør en stor 
andel av de samlede kostnadene i 
norsk matindustri 

• Viktig med landbrukspolitikk som 
bidrar til å sikre matindustriens 
konkurransekraft

• Tilgang til et tilstrekkelig volum 
norske råvarer

• Tilgang på råvarer av riktig kvalitet



Markedsregulering

Opprettholde markedsregulering

Markedsordningene er en viktig 
del av landbrukspolitikken. 
Vi mener de store 
samvirkeforetakene må få 
videreføre ordningene for å sikre 
stabil leveranse av råvare til 
matindustrien



Tollvern og matindustri

• Vi må tørre å beskytte norsk 
matvareproduksjon!

• Utnytte de mulighetene som ligger i 
WTO

• Sikre RÅK-ordningen



Behov for regulering matmarkedet

• Det må innføres en "Lov om God Handelsskikk" med ett innhold som 
blant annet sikrer mer åpenhet, kontroll og ryddige forhandlinger

• Det må opprettes et tilsyn med sanksjonsmuligheter for 
dagligvaremarkedet

• Frivillige ordninger (tvisteløsninger) flytter bare konflikten, og gir ingen 
løsning på ubalansen i maktforholdene i bransjen

• Logistikk/distribusjon må være en del av tilsynets mandat

Matvareprodusentene ønsker offentlig innsyn, 

de tre dagligvarekjedene vil IKKE at noen skal «blande» seg inn



Viktig med allianser



Maktkamp om norske arbeidsplasser



Politisk påvirkning



Konferanser og messer

• Nor-Fishing

• Seafood Expo

• Arendalsuka

• Mat og Industri

• NIBIO konferansen



Internasjonal solidaritet



Takk for meg!


