
EØS bestemmer
Hvordan EØS-avtalen overstyrer 
arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner
og tariffavtaler i Norge.
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EØS bestemmer
LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten 
til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet 
og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, 
norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må 
gis forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden siste LO-kongress, er det 
blitt stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og 
norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det 
er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske 
arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

EØS-reglene trumfer norsk arbeidslivslovgivning
Flere saker om allmenngjøring av tariffavtaler: Efta Sur-
veillance Authority (ESA), myndigheten som overvåker at Norge, 
Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen, sier at lovene som gir 
arbeidstakere på verft, i renhold, elektrikere, i godstransport og i 
turbilbransjen rett til kompensasjon for reise, kost og losji, er i strid 
med EØS-avtalen og ulovlige.

Utenriksfergene: ESA sier at Color Line må ha rett til å registrere 
ferger som går i fart mellom Norge og Kontinentet i Norsk Interna-
sjonalt Skipsregister (NIS). Dermed vil kravet om norske lønns- og 
arbeidsforhold ombord forsvinne og Color Line kan ansette sjøfolk 
fra Asia på asiatisk lønn. 

Bemanningsselskaper: Landsmøtet i El og IT-forbundet har krevd 
forbud mot bemanningsselskaper. Men hvis Stortinget vedtar et 
forbud, vil Efta Surveillance Authority (ESA), som overvåker EØS-
avtalen, etter alt å dømme, kreve at det oppheves fordi det strider 
mot Vikarbyrådirektivet. 

EØS-reglene trumfer ILO-konvensjoner
Holship-dommen i Høyesterett: International Labour Organisa-
tion (ILO) er et FN-organ som vedtar konvensjoner for å beskytte 
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arbeidstakere. ILO-konvensjon nr. 137 gir havnearbeidere rett til 
faste jobber og fortrinnsrett på havnearbeid. Høyesterett sa i en 
dom i fjor at denne konvensjonen bryter med EØS-avtalen og er 
ulovlig,

EUs anskaffelsesdirektiv: ILO-konvensjon nr. 94 gir myndighe-
tenes rett og plikt til å sikre lønns- og arbeidsforhold hos selskaper 
som blir tildelt offentlige anbud. Denne konvensjonen  er satt til 
side gjennom EUs anskaffelsesdirektiv og den norske Loven om 
anskaffelser som bygger på dette direktivet. Blant annet er det 
forbudt for kommuner å kreve gode pensjonsordninger hos selska-
per som vinner anbud. 
 
EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler
Holship-dommen i Høyesterett: Rammeavtalen mellom Norsk 
Transport-arbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport som 
sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres 
i strid med EØS-avtalen og følgelig ulovlig. Resultatet vil bli at 
skipsmannskapet oftest vil gjøre arbeidet som ubetalt overtid.

Heismontørenes tariffavtaler med Norsk Teknologi og NHO 
om begrensning av bruk av innleie av arbeidstakere settes under 
overvåking av ESA, organet som passer på at Norge følger EØS-
avtalen. 

Verftssaken: Fellesforbundet og Norsk Industri er pålagt å 
reforhandle Industrioverenskomsten for å sikre at avtalens 
bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er akseptabel for 
EØS-avtalen og ESA. I praksis betyr dette at ESA blir overdommer i 
forhandlingene. Dette kan også ramme en rekke andre tariffavtaler 
med liknende bestemmelser.

På helt sentrale felt som allmenngjøring av tariffavtaler, reglene 
for offentlige anskaffelser, begrensning av bruken av beman-
ningsselskaper og kamp mot underbetaling i havner og til sjøs, 
griper EØS-avtalens bestemmelser direkte inn i norsk arbeidsliv 
og underminerer tariffavtaler og den norske modellen. Samtidig 
svekkes systemet med internasjonale konvensjoner som skal skape 
ordnede forhold på verdens arbeidsplasser.

EØS bestemmer.
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Fagforeninger og
forbund sier nei til EØS
Stadig flere fagforbund og fagforeninger tar konsekvensen av at EØS-
avtalen overkjører norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler 
og ILO-konvensjoner og krever at EØS-avtalen sies opp, erstattes av 
en handelsavtale eller reforhandles.

LO-tillitsvalgte i Aker, et av Norges største konserner, 
sier det slik:
 

Resultatet er at den norske arbeidslivsmodellen med høy produk-
tivitet, kompetanse og lønn taper i kampen med det europeiske 
arbeidsliv, og vårt samfunn blir mer og mer likt EU. På grunn 
av EØS-avtalen blir velferdsstaten vanskeligere å forsvare 
gjennom tap av produktiviteten som fører til press for 
lavere lønninger og tap av skatteinntekter.

Det viktigste spørsmålet er ikke om det fins alternativer til EØS-
avtalen, alternativene er der. Det viktigste spørsmålet er valget 
mellom EØS avtalen eller velferdsstaten. 

Løsningen er ikke ja takk begge deler!

Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker ASA oppfordrer 
delegatene på årets LO-kongress å stemme for at LO skal arbeide 
aktivt for alternativ til EØS-avtalen.

Det er ikke bare de ansatte i Aker som krever et alternativ til EØS. 
Fire LO-forbund har krevd det samme: 

Landsmøtet i Fellesorganisasjonen (FO, som organiserer 
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere) vedtok at EØS-
avtalen bør sies opp. Forbundsleder Mimmi Kvisvik skriver:

I 2014 vedtok EU nye direktiver om offentlige anbud. Da ble helse- 
og sosialtjenester inkludert i de tjenester som styres av direktivet. 
Som en følge av EØS-avtalen skal norsk lov tilpasses disse 
direktivene. Den norske regjeringen har benyttet denne sjansen 
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til å åpne velferdstjenestene ytterligere for privatisering. De 
som nå særlig står utsatt til, er de ideelle aktørene i velferds-
staten; organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 
De skal nå tvinges til å konkurrere på samme vilkår som de 
kommersielle aktørene.

Vi har en hundreårig historie med en velferdsstat hvor det 
offentlige står for ryggraden i tjenestene, mens frivillige organi-
sasjoner fungerer som et supplement. Samspillet har bidratt til 
god tjenesteutvikling. Profitt og forretningshemmeligheter 
har ikke fått styre. Nå bruker regjeringen EØS-avtalen til 
å undergrave denne modellen. Avgjørelser i EU-domstolen 
trumfer norske historiske tradisjoner. Politikk blir omgjort til 
juss. EØS-avtalen brukes som et redskap for privatisering.

Vi mener det er noe grunnleggende udemokratisk når EU-
direktiver og EØS-avtale blir brukt på denne måten. Hvorfor 
skal vi da støtte opp om en avtale av denne typen?
FOs medlemmer jobber i tjenestene for de mest utsatte; i 
barnevernet, i NAV, i tjenestene til mennesker med utviklings-
hemning, i rusomsorgen, i psykiatrien. Forsvaret av velferds-
staten står høyt på dagsorden for oss.  Derfor vil vi si opp hele 
EØS-avtalen. 

Norsk Transportarbeiderforbund vedtok på sitt landsmøte:

• At Norge sier opp dagens EØS-avtale. En stadig strøm av 
EU-direktiver og EØS-regler utgjør en trussel mot norske faglige 
rettigheter, f. eks. vikarbyrådirektivet, postdirektivet, kabota-
sjereglene og Jernbanepakke 4 (se mer side 17 i dette heftet)

• å samarbeide med den europeiske fagbevegelsens kamp mot 
høyresidens angrep på faglige rettigheter

El og IT-forbundet vedtok på sitt landsmøte å kreve at EØS-avta-
len avvikles.  Forbundsleder Jan Olav Andersen viser i et innlegg 
til LO-kongressens vedtak fra 2013 og til Den europeiske faglige 
samorganisasjonen (DEFS) krever følgende protokoll: «Ingen ting 
i traktatene, hverken økonomiske friheter eller konkurranseregler 
skal ha prioritet over grunnleggende sosiale rettigheter og sosiale 
fremskritt. I tilfelle konflikt skal grunnleggende sosiale rettigheter 
ha fortrinnsrett.»:
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Hverken DEFS eller norsk LO har fått noe gjennomslag for sine 
vedtak. Virkeligheten er stikk motsatt; EU-retten trumfer både 
nasjonale og internasjonale regler. Professor i arbeidsrett, Stein 
Evju, skriver i artikkelen «Kollektiv autonomi, den nordiske 
modellen» og dens fremtid» i 2010 følgende om EU- domstolen og 
innvirkningen på arbeidslivsspørsmål: « Med den tilnærming 
EU-domstolen har bygget på, og den rettstilstanden 
domstolen derved har etablert, er i realiteten selve fun-
damentet for de kollektivarbeidsrettslige ordningene og 
tariffavtalesystemet truet.»
(…) Den liberalistiske økonomiske politikken som EØS-
avtalen skulle innføre har påført land etter land i Europa ubotelig 
skade og kastet millioner av mennesker ut i arbeidsløshet og 
fattigdom.

Norsk Lokomotivmannsforbunds leder Rolf Ringdal skrev høsten 
2016

Fra departementet ble det tydelig sagt at å stille krav til pensjon 
ved konkurranseutsetting ikke er mulig. Årsak: EØS-avtalen.
 
Vi kan fortsette. Norge blir pålagt å gjennomføre jernbanepak-
kene fra EU, blant annet den kommende jernbanepakke fire, som 
pålegger konkurranse innen persontrafikken. Årsak: EØS-avtalen. 
Norge er pålagt å gjennomføre fri konkurranse for godstrafikk på 
jernbanen. Årsak: EØS-avtalen.  Veiene oversvømmes av vogntog 
med underbetalte sjåfører og gjør så gods blir overført fra bane til 
vei. Årsak: EØS-avtalen. Norge gis ikke rett til å innføre egne krav 
til lokomotivførerkompetanse: Årsak: EØS-avtalen. Det etableres 
bemanningsselskaper som undergraver retten til faste ansettelser 
i togselskaper: Årsak: EØS-avtalen. Press på tariffavtaler og sosial 
dumping: Årsak EØS-avtalen.

Forbundets representantskap tok konsekvensene av at vi 
i alle enkeltsaker kommer i kollisjon med EØS-avtalen og 
vedtok enstemmig:

«NLF vil arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale fordi den 
pålegger tvungen konkurranse på jernbanen både i gods- og per-
sontrafikken, og gir EUs lover og regler forrang foran både norsk 
arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner.»   
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EØS overkjører Norges
eldste tariffavtale
En mer enn hundre år gammel tariffavtale mellom NHO/Norsk 
Industri og LO/Fellesforbundet (Industrioverenskomsten) slår fast 
at arbeidsgiver har plikt til å dekke arbeidstakerens utgifter til reise, 
kost og losji ved arbeid borte fra hjemstedet. 
 Efta Surveillance Authority (ESA), organet som overvåker at 
Norge oppfyller sine forpliktelser overfor EØS-avtalen, sier nå at 
det er i strid med EØS å allmenngjøre, dvs. gjøre til norsk lov, dette 
punktet i avtalen. Dermed griper EØS direkte inn i den norske 
arbeidslivslovgivninga, stikk i strid med LO-kongressens forutset-
ning i 2013. 
 Problemet oppsto etter EU-utvidelsen i 2004. Da ble åtte tidli-
gere østblokkland medlemmer av EU. Flere millioner arbeidstakere 
med vesentlig lavere lønn og vesentlig dårligere arbeidsvilkår i 
hjemlandet fikk fri adgang til det vesteuropeiske arbeidsmarkedet. 
Over 150 000 arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa jobber i Norge. Det 
er ikke rart. Bygningsarbeidere i Baltikum tjener rundt 3000 kroner 
måneden i hjemlandet. Lønna i Romania og Bulgaria er enda lavere.
 Norsk fagbevegelses hovedlinje har vært å møte arbeidsinnvand-
ring med å ønske østeuropeerne velkommen til å jobbe i Norge - på 
norske vilkår.
 Men situasjonen ble brutalt utnyttet av arbeidsgivere, og etter 
kort tid ble det avdekket en rekke tilfeller der utlendinger på 
norske verft og oljeanlegg ble tilbudt lønninger ned mot tidelen av 
ordinær norsk lønn. I slike tilfeller kan problemet møtes med en 
såkalt allmenngjøring av tariffavtalen på området. Det betyr 
at tariffavtalen (eller deler av den) gjøres til norsk lov og det blir 
forbudt å underbetale arbeidsfolk fra andre EU/EØS-land.
 Et eget organ, Tariffnemnda, tar stilling til krav om allmenngjø-
ring. I 2008 sa nemnda ja til allmenngjøring av avtalen for Indus-
trioverenskomsten på norske skipsverft. Blant bestemmelsene som 
ble allmenngjort var kravet om refusjon av utgifter til kost, reise og 
losji, NHO var uenig i denne delen av allmenngjøringa og gikk til sak 
mot Staten. Den rødgrønne regjeringen forsvarte allmenngjøringen 
og vant i alle norske rettsinstanser. Høyesterett mente det var helt i 
tråd med EØS-rettens bestemmelser å allmenngjøre avtalen.
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 Retten viste til at utgifter til reise, kost og losji i gjennomsnitt 
utgjør hele 50 kroner per time. I 2008, da saken startet, var minste-
lønna i bransjen 128 kroner. Dersom timelønna skal dekke reise, 
kost og losji forsvinner altså 40 prosent av lønna. Høyesterett skrev 
derfor: «Dersom det etter direktivet ikke kan gis pålegg om dekning 
av denne type utgifter, står man etter mitt syn i fare for å kunne 
uthule hele minstelønnsordningen; en ordning som er begrunnet i 
sosiale beskyttelsesbehov».
 EØS-tilhengerne var begeistret etter dommen. Fafo-forsker Jon 
Erik Dølvik, sa det slik: «Det er en viktig og interessant dom – en 
milepæl når det gjelder å sikre arbeidstakerrettigheter, avtalesyste-
met og et ryddig arbeidsliv (…) Dette har ikke vært slått fast så klart 
tidligere. Høyesterettsdommen fastslår at det er legitimt å ta hensyn 
til norsk arbeidsliv og den norske avtalemodellen i tolkningen av 
EØS-avtalen (…). Dommen er et eksempel på at det er handlingsrom 
i EØS-avtalen». 
 Men EØS-tilhengerne gjorde opp regning uten vert. ESA aksep-
terte ikke Høyesterettsdommen. I et brev til den norske regjeringen 
av 25. oktober 2016 krever ESA at norske myndigheter må fjerne 
bestemmelsen om refusjon av reise, kost og losji fra den allmenn-
gjorte tariffavtalen.
 Regjeringen har nå gitt etter og bedt Fellesforbundet og 
Norsk Industri forhandle fram en avtale som ESA kan godkjenne. 
«Partene» har akseptert opplegget. ESA har godkjent framgangsmå-
ten, men krever jevnlige rapporter om framdriften. Med andre ord: 
Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) forhandler med ESA 
som overdommer. 
 Striden gjelder ikke bare ansatte på norske verft. Flere andre 
allmenngjorte tariffavtaler har samme «ulovlige» bestemmelser om 
refusjon av utgifter til reise, kost og losji. Det gjelder renholdere, 
elektrikere, godstransport- og turbuss-sjåfører samt bygningsar-
beidere. Tariffnemnda utsatte høsten 2016 videreføring av flere 
av disse avtalene for å avvente utfallet av verftssaken. Alle disse 
gruppene kan dermed miste retten til refusjon av reise, kost og losji

EØS bestemmer.
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Innleie ødelegger 
bygningsbransjen 
EØS forbyr forbud

Fram til 2000 var innleie og utleie av arbeidskraft forbudt i Norge. 
Stortingsflertallet vedtok i 2000 – mot fagbevegelsens protester – å 
avvikle forbudet. En av årsakene var at EU arbeidet med et direktiv 
om vikarbyråer. Direktivet ville gjelde i EØS og dermed gjøre det 
norske forbudet ulovlig.
 EU brukte veldig lang tid på det såkalte Vikarbyrådirektivet 
som først ble vedtatt i 2008. Fra 2012 ble direktivet – også denne 
gangen mot protester fra fagbevegelsen - innlemmet i norsk lov. 
Stortingsflertallet hevdet at direktivet ville bremse utviklingen og 
sa blant annet;

Likebehandling skal sikre at innleie ikke undergraver målet om 
et arbeidsmarked med hovedvekt på faste og direkte ansettelser.

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hevdet at vikarbyrå-
direktivet ville føre til en nedgang i bruken av vikarbyråer fordi det 
vil bli dyrere for bedriftene når vikarene fikk rett på høyere lønn 
enn de har i dag.

Det viste seg at både stortingsflertallet og Bjurstrøm tok helt feil. 
Det framgår av denne grafen som viser omsetning for bemannings-
firmaene som er organisert i NHO Service.
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Som vi ser, var det en sterk økning fram til finanskrisen og deretter 
en innhenting og stabilisering. I 2016 begynte tallet på fakturerte 
timer igjen å stige. Ut fra disse tallene har direktivet i beste fall hindret 
ytterligere økning.

Størst problem med innleie har det vært i bygg og anlegg, og her har 
utviklingen bare gått en vei, oppover. Figuren viser utleie fra NHOs 
medlemsbedrifter i bemanningsbransjen:

Siden finanskrisen har midlertidig ansatte i bemanningsselskaper 
erstattet fast ansatte i bygg og anlegg i stadig økende grad. Under-
søkelser viser særlig sterk vekst i Oslo og Akershus der det i 2015 
var fem ganger så mange ansatte i bemanningsbransjen som fast 
ansatte hos entreprenørene.
 Bemanningsselskapene sysselsetter i stor grad bygningsarbei-
dere fra det tidlige Øst-Europa. 64 prosent av de  vikarbyråansatte 
som jobbet i bygg og anlegg er fra Polen og andre østeuropeiske 
land. Bare 22 prosent er norske.
 De ansatte i bemanningsfirmaene er svært ofte ansatt på 
såkalte nulltimerskontrakter. Det betyr at de bare får lønn når 
selskapet har oppdrag til dem. Hvis bemanningsselskapet ikke har 
oppdrag, får de verken jobb eller lønn. Dermed kan selskapene i 
praksis tilsette og ansette folk etter eget hode. De personene som 
ikke er ønsket, fordi de f.eks. fagorganiserer seg, kan få null timer 
arbeid. Vi vet at dette skjer, men det er selvsagt svært vanskelig å 
dokumentere.
 Mye tyder dessuten på at det store flertallet østeuropeiske 
bygningsarbeidere pendler, dvs. de har fast bosted og familien 
hjemme i Polen eller Litauen. Siste SSB-statistikk viser at en stor 
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andel av de sysselsatte på korttidsopphold (dvs. i all hovedsak 
langtidspendlere) «jobber innenfor bygg og anlegg (27 prosent) eller 
blir utleid gjennom bemanningsbyråer (17 prosent). Det er i disse 
næringene vi finner den største veksten i fra 2015 til 2016». 
Østeuropeerne som pendler lever i hovedsak på hjemlandets 
kostnadsnivå og kan derfor akseptere vesentlig lavere lønninger 
enn nordmenn. De får dessuten sterk interesse av å jobbe mest 
mulig, døgnet rundt når de er i Norge, gjerne langt ut over arbeids-
miljølovens bestemmelser.
 Dette er faktorer som bidrar til at østeuropeere ikke ønsker å 
fagorganisere seg, og andelen fagorganiserte i bransjen har stupt 
de siste ti årene. De Facto gjorde i 2015 anslag som tydet på at 
andelen fagorganiserte blant de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne 
i bygning var fem prosent.
 Dette er en av grunnene til at det har utviklet seg et tredelt 
arbeidsliv både i denne og andre sektorer som er sterkt utsatt for 
arbeidsinnvandringen. Vi har fått et A-lag med norske arbeids-
takere med tradisjonell norsk lønn, et B-lag med østeuropeere på 
minimumslønn, dårligere pensjon og begrensede rettigheter og et 
C-lag nesten uten rettigheter som til dels utsettes for kriminelle 
arbeidsgivere.
 Situasjonen er nå blitt så akutt i bygge og anleggsbransjen at 
ledelsen i Fellesforbundet vurderer å kreve forbud mot eller begren-
singer på innleie. De hevder at dette er mulig innenfor EØS-avtalen.
 Det er svært tvilsomt. I følge EUs vikarbyrådirektiv som ble 
norsk lov fra januar 2012 skal bemanningsselskaper likebehandles 
med andre typer arbeidsgivere. Hovedregelen er derfor at 
begrensninger i innleie er forbudt og at unntak bare er mulig 
hvis det kan «begrunnes med allmenne hensyn, særlig vern av 
vikarer, krav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen eller behovet 
for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk». 
 Det er ikke det norske Stortinget eller norske domstoler som 
avgjør når et slikt unntak kan gjøres. Det er ESA og Efta-domstolen. 
Og som Verftssaka viser (se side 14 i denne pamfletten): ESA har 
vært villig til å overprøve to norske regjeringer, en samlet norsk 
fagbevegelse og norsk Høyesterett i synet på hva som er lov å gjøre 
for «sikre et velfungerende arbeidsmarked».

EØS bestemmer.   
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Pensjonen forsvinner
International Labour Organisation (ILO) er en del av FN-systemet. 
ILOs overordnede målsetting er «anstendig arbeid for alle». Med 
anstendig arbeid menes «produktivt arbeid der sosial beskyttelse, 
dialog mellom partene i arbeidslivet og rettigheter på arbeidsplas-
sen er ivaretatt». ILO vedtar konvensjoner som landene så kan slutte 
seg til. Konvensjonene blir da bindende for underskriverne. Men 
bare så lenge de ikke overstyres av EØS

I  ILO-konvensjon 94 om offentlige anskaffelser heter det:

Kontrakter som kommer inn under denne konvensjon skal (vår 
utheving) inneholde klausuler som sikrer vedkommende arbei-
dere lønninger (herunder også andre godtgjøringer), arbeidstid 
og andre arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktige enn de 
som, for arbeid av samme slag innen vedkommende fag eller 
næringsgrein i det distrikt der arbeidet blir utført, er fastsatt.

Denne konvensjonen regulerer altså det samme forhold som EUs 
anskaffelsesdirektiv, det vil si hvilke betingelser offentlige myndig-
heter kan og/eller skal stille når arbeidsoppgaver legges ut på anbud 
til private selskaper. Og hvis de kommer i konflikt, bestemmer 
EØS. EØS/EU-retten setter klare begrensninger. Det kan ikke stilles 
krav utover denne maksimumslista:

• minstelønn
• overtidslønn
• feriepenger
• vilkår for utleie av arbeidstakere
• helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen,
• vernetiltak for gravide kvinner 
• likebehandling av kvinner og menn og andre bestemmelser om 

likebehandling.

Den første kollisjonen mellom ILO-konvensjonen og EØS-avtalen 
kom i 2008. En «forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige 
kontrakter» var den praktiske innføringen av ILO-konvensjon nr. 
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94 i Norge. I denne het det at offentlige innkjøpere skulle kontrol-
lere at arbeidstakerne i leverandørbedriften «har ei lønn som er 
normalt for vedkommende sted eller yrke». Etter press fra ESA ble 
dette i 2011 endret til:

«… Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng 
bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstil-
legg, skift og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad bestemmelser følger av 
tariffavtalen.»

I stedet for et krav om at leverandører må tilby lønn som 
er «normal for vedkommende sted eller yrke» kan de bare 
pålegges å tilby minimumslønn. 

To eksempler viser hvordan dette slår ut:

Pensjoner
Muligheten til å stille krav om en pensjonsordning som likner den 
kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte. Pensjon 
inngår nemlig ikke i EUs maksimumsliste. Det er følgelig i strid 
med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal 
ha en akseptabel pensjonsordning. Det er dette som gjør at ansatte 
ved sykehjem og i hjemmetjenester taper millioner i pensjon når de 
privatiseres.

I dag må offentlige arbeidsgivere legge til 17-20 prosent (om lag) av 
lønnskostnadene for å dekke pensjonsutgiftene, mens de private 
kan nøye seg med den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP), som 
tilsvarer to prosent av lønna. Dette betyr tre ting: 

• at det offentlige ikke kan konkurrere med de private om oppdrag
• at de private kan bruke penger som kommunen bruker til 

pensjon for sine ansatte, til profitt for sitt foretak. 
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• at de offentlige pensjonsordningene kommer under et stadig 
sterkere press fordi de er mye mer omfattende og dyre enn 
privates pensjonsordninger. De NSB-ansatte kan tvinges til å 
gi opp sin pensjonsordning (som tilsvarte den offentlige) for å 
kunne konkurrere i den nye, privatiserte jernbanestrukturen der 
EU-retten forbyr myndighetene å kreve en akseptabel pensjons-
ordning av selskapene som skal kjøre tog.

• Alt dette viser at den pågående nedtrappingen av pensjonsord-
ningene i halv-offentlig sektor er en direkte følge av at EØS-
retten trumfer ILO-konvensjonen.

• EØS bestemmer.

Reise, kost og losji
I følge dagens «forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige 
kontrakter»  er det tillatt å kreve «overtidstillegg, skift- og turnus-
tillegg og ulempetillegg og dekning av utgifter til reise, kost og losji (vår 
utheving) i den grad bestemmelsene følger av tariffavtale». Hvis 
den aktuelle tariffavtalen inneholder bestemmelser om reise, kost 
og losji, kan det samme kravet stilles i en anbudskonkurranse.

Når regjeringa og LO i verftssaken (se foran) nå i praksis har 
akseptert at dekning av reise, kost og losji er i strid med EØS-lov-
givningen, vil muligheten i dagens anskaffelseslov for å stille dette 
kravet stå for fall. Det betyr at offentlige innkjøpere, f.eks. i ren-
hold- eller bygg- og anleggskontrakter eller når de setter ut helse- og 
omsorgsoppgaver til Orange Helse, ikke lenger kan kreve at 
anbydere kompenserer sine ansatte for reise, kost og losji i tillegg til 
den allmenngjorte minstelønna. Det vil bety en vesentlig reduksjon 
av lønna til utenlandske arbeidstakere og en vesentlig svekkelse av 
norske bedrifters konkurranseevne i offentlige anbudsrunder. 

EØS bestemmer.
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Løsarbeidet gjeninnføres
i havnene
På 1970-tallet ble medlemslandene i International Labour 
Organisation (ILO) enige om en konvensjon om havnearbeid. 
Hensikten var å sikre faste ansettelser og akseptabel inntekt i et 
yrke som var preget av usikkert og dårlig betalt løsarbeid.
 I Norge ble konvensjonen innført ved hjelp av en tariffavtale 
mellom Transportarbeiderforbundet og NHO, den såkalte Ram-
meavtalen. I denne heter det at registrerte havnearbeidere skal 
ansettes i et Losse- og lastekontor som er eid av partene. De ansatte i 
lossekontoret skal ha fortrinnsrett til alt havnearbeid.
 Men i Drammen havn nektet det danske firmaet Holship å 
tilslutte seg Rammeavtalen og avviste å bruke registrerte havnear-
beidere. Norsk Transportarbeiderforbund varslet derfor boikott av 
Holship for å tvinge gjennom tariffavtalen. Holship nektet å bøye 
seg, og saken havnet etter hvert i Høyesterett. Der stilte NHO som 
støttepart for Holship.
 Høyesteretts flertall (10 mot 7) slo i en oppsiktsvekkende dom 
høsten 2016 fast at boikotten var ulovlig fordi den hadde et «retts-
stridig formål», nemlig å innføre Rammeavtalen. Årsak; Rammeav-
talen er i strid med den frie etableringsretten i EØS-området. 
EU-retten trumfer både tariffavtalen og ILO-konvensjonen.
 Resultatet i havnene kan bli dramatisk. Når havnearbeiderne 
ikke lenger har fortrinnsrett og ikke lenger rett til å bruke boikott 
for å tvinge gjennom fortrinnsretten, vil speditørene ikke lenger 
bruke dem, men i stedet ty til egne ansatte og/eller innleide på 
dårligere vilkår. Men først og fremst vil laste- og lossearbeidet heret-
ter bli gjort av skipsmannskapet.
 Mannskapet er normalt lønnet på sine hjemlands lønnsnivå. 
I beste fall er det derfor snakk om dramatisk sosial dumping i 
havnene. Men mest sannsynlig vil mannskapet bli bedt/tvunget til 
å gjøre jobben som ubetalt overtid. I mars 2017 ble det avdekket at 
lastefartøyet «Karmsund» ble losset og lastet i Oslo havn av skips-
mannskaper som ikke fikk betalt for jobben.
 Dermed gjeninnføres løsarbeidersystemet i havnene.

EØS bestemmer.
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Helikoptersikkerheten 
ofres av EØS
Norge har i dag et omfattende lov og regelverk for å sikre helikopter-
trafikken til oljeinstallasjonene i Nordsjøen. I tillegg samarbeider 
myndigheter, oljeselskaper og helikopteroperatørene om sikkerhets-
spørsmål. Regelverket og oppfølgingen fungerer: Turøy-styrten 
sommeren der 13 mennesker omkom, var den første dødsulykken i 
Nordsjø-trafikken siden 2000. Inkludert Turøyuluykken er det 1,0 
omkomne per million personflytimer på norsk sokkel siden årtusen-
skiftet - mot hele 4,0 i britisk sektor.
 Grunnlaget for dette sikkerhetsregimet er at operatører må være 
registrert i Norge og ha driftslisens fra norske luftfartsmyndigheter. 
De er dessuten underlagt norske regler og norske tilsynsmyndigheter 
og er forpliktet til å dekke utgiftene til godkjenning og tilsyn.
 Dette regelverket utfordres på grunnleggende vis av EUs politikk 
for en Single European Sky der det skal være felles regler for 
all lufttransport i hele EU- og EØS-området. Det politiske 
grunnlaget for EUs regelverk er fri flyt av transporttjenester. Derfor 
vil en driftstillatelse som er gitt i et hvilket som helst land også gjelde 
i Norge, Det er myndighetene som har gitt driftstillatelsen (f.eks. 
Bulgaria) som har ansvar for kontroll og tilsyn med at operatørene 
følger reglene Avgifter skal betales til landet de er registrert, mens det 
overordnede ansvaret ligger i EU-organet EASA. Dette er bestemt i en 
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EU-forordning av 2012 som er inntatt i norsk lov og som nå skal 
utvides til også å gjelde helikoptertrafikk.

 Blir dette norsk lov, vil norske myndigheter miste enhver 
kontroll over helikoptertrafikken i Nordsjøen. Medlemsbladet til 
Norsk Helikopertansattes Forbund sier det slik:

Norge står altså foran et potensielt veiskille for helikopteropera-
sjoner på norsk kontinentalsokkel. Fra å være et kjent, trygt og 
nasjonalt kontrollert regime, vil det nye regelverket snu dette 
om til tap av kontroll, deregulering og harmonisering av 
regelverket, til en standard sterkt påvirket av kommer-
sielle interesser. Hvis en deregulering blir et faktum, er det 
liten tvil om at de norske helikopteroperatørene vil flagge ut, og 
sentralisere sin virksomhet i et annet EU-land

Samtlige norske fagorganisasjoner på området har protestert mot EUs 
regler. Den norske regjeringen nøler med å akseptere at helikopter-
trafikken skal underlegges EU. Inntil nå har det nemlig vært norsk 
politikk at kontinentalsokkelen (der oljeaktiviteten foregår) ikke 
omfattes av EØS-avtalen. Men ESA er uenig; og dessuten kan det være 
at Forordningen uansett vil gjelde fordi helikoptrene tar av fra norsk 
land. 

EØS bestemmer.
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EU krever privatisering 
av jernbanen
I 2012 vedtok EU full liberalisering av jernbanen i hele EU/EØS-
området. Alle jernbaneselskaper skal ha fri adgang til å konkurrere 
om gods og persontrafikk i alle medlemsland. Et viktig trekk ved 
EU-poltikken er å etablere et skille mellom infrastruktur (skin-
negang, signalanlegg osv) og selve togtrafikken (vogner og tog). 

Høyre/Frp-regjeringen har med iver fulgt opp innholdet i direktivet 
ved å etablere et villniss av selskaper knyttet til jernbanen. Jernba-
nedirektoratet skal ha totalansvar og dele ut kontrakter. Bane NOR 
skal eie skinnegangen, signalanlegg og stasjoner. NSB er splittet i 
fire deler, tre av selskapene skal yte service til alle jernbaneselska-
per som vinner anbudskonkurransen om å kjøre på Bane NORs 
skinner. Mens den fjerde delen, NSB AS, skal konkurrere med alle 
verdens jernbaneselskaper om å drive persontrafikk.

LO har krevd at «regjeringen ikke aksepterer reguleringer eller 
direktiver som påbyr anbudsutsetting eller åpner det innenland-
ske persontrafikkmarkedet på jernbane». Men verken EU eller 
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Solberg-regjeringen har hørt på LO. Og ingen ting tyder på at et 
nytt stortingsflertall vil utfordre EØS-avtalen på dette punktet.

Resultatet er dels at presset på de ansatte lønns- og arbeidsvilkår 
vil øke. Pensjonsordningen er allerede svekket og vil bli ytterligere 
svekket.Dels blir sikkerheten blir truet. I en rapport påpeker 
selskapet Safetech 19 potensielle sikkerhetstrusler ved jern-
banereformen, blant dem:

• Det overordnede helhetsansvaret blir uklart og skadelidende
• Mangelfull informasjonsdeling kan svekke sikkerheten
• Flere aktører gir økt mental arbeidsbelastning for toglederne
• Det er fare for underrapportering av feil og annen sikkerhets-

svikt
• Det er fare for mangelfullt vedlikehold
• Det er fare for mindre vekt på sikkerhet og beredskap

Safetech foreslår en del tiltak som kan bøte på dette. Men slike tiltak 
kan utfordre EØS-bestemmelsene. Jernbanedirektoratet mener 
f.eks. at forpliktende krav om utdanning for lokførere kan være 
i strid med EØS-avtalen.

EØS bestemmer.
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Svekket vei-sikkerhet
EU har samme ambisjoner for veitrafikken som for alle andre 
transportformer: Et felles europeisk regelverk for transport av 
gods og personer på veiene. I det felles indre markedet skal gods 
og personer kunne krysse grenser uten å bli forsinket av toll og 
grensekontroller.
 
Godstrafikken på vei reguleres av tre EU-forordninger: En som slår 
fast at alle selskaper som er godkjent i et medlemsland automatisk 
får en europeisk veitransporttillatelse.
 En annen som sier at det skal være fri adgang for alle godkjente 
selskaper til å utføre grenseoverskridende transport. Et rumensk 
selskap kan f.eks. kjøre varer fra Tyskland til Italia på rumenske 
vilkår. Alle selskaper har rett til en begrenset «kabotasje»-trans-
port. Det betyr at enhver lastebil som har hatt transportoppdrag 
inn i et land, kan bli igjen i landet og ta tre oppdrag i løpet av en 
uke. Denne muligheten brukes og misbrukes i betydelig grad.

EU-kommisjonen presser på for å fjerne disse begrensningene slik 
at østeuropeiske selskaper kan overta all innenlands godstransport 
i Norge. Men foreløpig er ytterligere liberalisering avvist av EU-
landenes regjeringer.

Derimot kan det bli flertall for et forslag om å utvanne bestem-
melsene om sjåførenes friperioder, slik at de kan pålegges å kjøre 
mer før de må hvile. Det foreligger også forslag om å samordne 
regelverkene ytterligere, slik at f.eks. dekk-gummi som er mindre 
egnet på norske vinterveier kan bli tillatt.

De østeuropeiske sjåførene står ofte i en svært svak stilling. Noen 
steder tvinges de til å være såkalt «selvstendig næringsdrivende». 
Offentlig kontroll og sanksjonsmuligheter er derfor viktige. Men 
kontrollmulighetene kan bli svekket. EU-domstolen har f.eks. sagt 
at det er ulovlig å gi et kjøretøy som bryter forskriftene kjø-
reforbud. Det rammer selskapet urimelig, påstår EU-domstolen 
som vil ramme sjåføren i stedet. Og gjennom EØS-avtalen gjelder 
dette også i Norge.

EØS bestemmer.
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ESA krever sosial 
dumping på fergene
De norskeide passasjerfergene mellom Norge og Europa er i dag 
registrert i NOR (det ordinære norske skipsregistret). Forutsetnin-
gen for å bli registrert i NOR er at de ansatte har norske lønns- og 
arbeidsforhold. Det finnes også et norsk internasjonalt skipsregister 
(NIS), som ble opprettet på 1980-tallet for å bremse redernes 
overgang til bekvemmelighetsflagg (som Bahamas, Malta osv) der 
kontrollen med skipene og mannskapenes vilkår er minimal.

I NIS er det ingen krav om norske lønns- og arbeidsforhold for 
sjøfolkene og andre ansatte. Derfor besluttet Stortinget i 1987 at 
skip i NIS-registeret ikke kunne gå i rutetrafikk mellom norske 
havner og utenlandske havner.

ESA, som overvåker at Norge følger EØS-forpliktelsene, mener at 
denne bestemmelsen er i strid med EØS-avtalen. ESA krever derfor 
at den fjernes slik at Color Line og andre selskaper som driver 
fergetrafikk mellom Norge og havner på kontinentet kan flagge 
skipene inn i Norsk Internasjonalt skipsregister.

I januar 2017 sendte Regjeringen ut på en høring en ny forskrift 
som den mener er i tråd med EØS-regelverket. Den går inn for en 
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«løsning» der ferger som anløper utenlandske havner beliggende 
mer enn 175 nautiske mil fra sin norske havn med overnatting 
ombord skal kunne registrere seg i NIS. Det betyr at Color Line kan 
flagge ut Kielfergene. Resultatet av dette vil være at 700 norske 
sjøfolk mister jobben og blir erstattet av sjøfolk og andre ansatte 
på filippinske eller ukrainske lønninger. Det er helt uavklart om 
ESA vil godkjenne denne mellomløsningen eller om norske myn-
digheter tvinges til å åpne NIS for alle utenlandsferger, noe som 
betyr ytterligere sosial dumping. Norsk Sjømannsforbund har fått 
advokatfirmaet Lund&co til å vurdere om dagens ordning er i strid 
med EØS-avtalen. Firmaet mener den ikke er det, men sier videre 
om regjeringens forslag: 

Det er på ingen måte klart hvorfor en slik løsning anses som 
mer akseptabel for ESA. Ordningen fremstår fortsatt som en 
fartsområdebegrensning, noe som tilsier at ESA fortsatt vil 
mene at dette er en restriksjon i retten til å tilby tjenester,

Nordisk fagbevegelse frykter at dette er starten på utflagging av all 
ferjetrafikk i Skagerrak og Østersjøen.
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EU vil fjerne 
tariffavtaler
Svekking av tariffavtaler, ILO-bestemmelser og arbeidsmiljø-
lovgivning i Norge er slett ikke tilfeldige og vilkårlige utslag av 
EØS-avtalen. Tvert i mot. Det er en strategisk hovedmålsetning 
for EU-institusjonene i Brussel å kvitte seg med landsdekkende 
tariffavtaler for å kunne dumpe lønningene. Noen eksempler fra 
EU-kommisjonens krav overfor utsatte land under Eurokrisen:

Krav til Hellas:
Iverksette en sosialpakt med partene i arbeidslivet for å skape en 
konsensus om å desentralisere lønnsforhandlinger (for å tillate 
lokale aktører å la være å innføre lønnsøkninger det er 
enighet om på bransjenivå), en innføring av lønninger under 
normal minstelønn for ungdom og langtidsledige, en revisjon av 
viktige aspekter av oppsigelser og kostnadsdekning og en revisjon 
av reguleringene for deltidsarbeid og midlertidig arbeid.

Krav til Portugal
Arbeidsmarkedsreformer er nødvendige for å forbedre utsiktene 
til vekst og gjenvinne konkurransedyktighet. Mest skadelig er 
overdreven ansettelsessikkerhet gjennom faste stillinger, sjenerøs 
arbeidsledighetstrygd, rigide arbeidstidsbestemmelser og et 
lønnsforhandlingssystem som ikke har vært i stand til å 
holde lønnsveksten på nivå med produktivitetsutviklingen.

Krav til Irland
En reduksjon av minimumslønna og revisjon av rammeverket 
for andre lønnsreguleringer vil føre til et press på lønningene, 
både som et direkte press nedover og gjennom indirekte påvirkning.

Krav til Frankrike:
 Reformere arbeidslivsloven for å gi arbeidsgiverne tilgang til flere 
insentiver for å leie inn arbeidskraft på midlertidige kontrakter og 
gjøre det enklere å åpne for avvik på bedrifts- og bransjenivå 
fra alminnelig lovgivning, særlig med hensyn til arbeidstidsbe-
stemmelsene.



LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot 
begrensinger i retten til kollektive kampmidler, 
det kollektive forhandlingssystemet og retten til 
nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske 
tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis 
forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden kongressen er det blitt 
stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og 
norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det 
er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske 
arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

Denne brosjyren viser hvordan.
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