
 

   

EØS-avtalen undergraver den Norske modellen og norsk arbeidsliv. 

Den norske arbeidslivsmodellen baserer seg på et velorganisert arbeidsliv, der partene samarbeider 
om sunn utvikling av bedrifter og institusjoner, og forhandler seg frem til løsninger alle kan leve med. 
Videre forutsetter modellen at myndighetene sammen med partene søker å legge til rette for et 
seriøst og velfungerende arbeidsliv. 

Skremselspropaganda har alt for lenge blitt brukt for å kvele alle innvendinger mot negative 
virkninger av EØS avtalen. For oss i Fellesforbundet er likeverdige konkurranseforhold og 
velfungerende handelsavtaler som sikrer eksportmuligheter viktig, men at EØS avtalen er eneste 
alternativ for å sikre dette stemmer ikke. WTO regelverk og den fremdeles gyldige handelsavtale med 
EU, selv om denne må reforhandles, representerer gode alternativ. Norge stiller på ingen måte med 
dårlige kort i slike forhandlinger. Vi har viktige varer EU trenger, og vi representerer et kjøpekraftig 
marked for eksport fra EU. Og hvorfor skulle EU som forfekter frihandel bygge nye tollmurer mot 
Norge i strid med internasjonalt regelverk?  

De siste årene har direktiver og dommer fra EU, satt fagbevegelsen under press og gjort kampen for 
seriøsitet stadig vanskeligere.  Regjeringen forholder seg passiv i frykt for å utfordre EU systemet, 
men også fordi egen arbeidslivspolitikk ikke er stort bedre.   

Samtidig nekter arbeidsgiversiden, gjennom Norsk Industri, å respektere tariffbestemmelsene om 
reise, kost og losji for reisende personell fra utlandet.  Dette på tross av høyesteretts tydelige dom i 
verftssaken.  I stedet bruker Norsk Industri EFTAs kontrollorgan ESA, som en «ankeinstans» for det de 
ikke har fått gjennomslag for i forhandlinger eller rettsvesenet.  ESA viser med sin inngripen at de 
med bakgrunn i EU regler og EØS-avtalen, direkte kan påvirke norsk arbeidsliv og lønns- og 
arbeidsvilkår i Norge. Dermed presses fagbevegelsen fra skanse til skanse i kampen mot sosial 
dumping og grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. 

Fellesforbundets landsmøte i 2015 vedtok følgende vedr. dekning av utgifter til reise, kost og losji 
mm.: «Det er ikke akseptabelt at EØS legger begrensninger på hva av dette vi krever etterlevd».  
Videre står Fellesforbundet bak LO-kongressens vedtak om at «ILO- konvensjoner, norske 
tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler».  ESAs innblanding i 
norske allmenngjøringsvedtak, og den økte faren for sosial dumping dette forårsaker, er et klart 
brudd på de forutsetninger som både Fellesforbundets landsmøte og LO-kongressen har lagt til grunn 
for fortsatt støtte til EØS-avtalen. 

Vi deler synspunktene til de avdelinger i Fellesforbundet som har uttalt seg mot EØS avtalen, og 
krever at EØS-avtalen sies opp. 
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