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Offentlig utredning av EØS-avtalen og mulige alternativer 

Norges tilknytning til EU/EØS var et sentralt tema på Fellesforbundets landsmøte 11.-16. oktober 2019. 

Debatten handlet framfor alt om ulemper og fordeler ved EØS-avtalen, og om det er en rimelig balanse 

mellom de negative og positive konsekvensene.  

 

Våre medlemmer har mer enn de fleste andre førstehånds erfaringer med negative og positive virkninger 

av EØS-avtalen. Denne vide innsikten og bredden av erfaringer preget også vår landsmøtedebatt. Det som 

særlig skaper sprik er om man tror at kampen mot sosial dumping kan vinnes så lenge Norge er med i 

EØS.  

 

Landsmøtet vedtok et krav om at den norske regjeringen utnytter de faktiske mulighetene på en langt mer 

kraftfull måte enn hittil. Det bør rettes skarpere søkelys mot hvordan norske myndigheter evner å påvirke 

utformingen av EUs regelverk og direktiver, og ikke minst hvordan vi innfører og praktiserer dette 

regelverket. Vi krever en europapolitikk som har som mål å sikre både den beste markedsadgangen til 

Europa og det beste arbeidslivet i Europa. Landsmøtet konstaterte at en god europapolitikk må bygge på 

en engasjert og kunnskapsrik debatt.  

 

Det er nå 25 år siden EØS-avtalen ble inngått. Avtalen har skapt problemer i det norske arbeidsmarkedet. 

Det dreier seg både om konflikter mellom norske reguleringer og EØS-retten og om sosial dumping og 

lavlønns-konkurranse. Samtidig har avtalen sikret vårt eksportrettede næringsliv en full og forutsigbar 

markedsadgang til Europa. Vi trenger derfor mer kunnskap om alternative muligheter for avtaler med EU.  

 

Vi trenger også mer kunnskap om norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke utformingen av 

EUs regelverk/direktiver, om mulighetene som ligger ved implementeringen, utformingen og praktisering 

av regelverket utnyttes i tilstrekkelig grad. Det bør også utredes hvorvidt ESA og EFTA-domstolens 

kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen, eller om dette kan 

løses på en bedre måte. Vi trenger også mer innsikt i hvordan det organiserte arbeidslivet, tariffavtalenes 

betydning og tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i Norge kan utvikles og styrkes med dagens EØS-

avtale. 

 

Fellesforbundet ber om at det gjennomføres en offentlig utredning om disse temaene, og som også viser 

hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og 

forutsigbar markedsadgang til Europa. Vi vedlegger hele uttalelsen som landsmøtet vedtok.  
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