
 

 

 

 

 

  

 

 

Utenriksdepartementet 

Postboks 8114 Dep. 

0032 OSLO 

 

  

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

11/02456-9  12/730-8   842.200/STRE Oslo, 14.05.2012 

 

    

 

 

Høring - NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU 
 

LO viser til Departementets utsendelse av EØS-utredningen NOU 2012:2 for eventuelle 

kommentarer. 

 

LO har på grunnlag av  kongressvedtak i 2009 vært en pådriver for en offentlig utredning 

vedrørende EØS-avtalen. Den omfattende utredning på 900 sider som nå foreligger må oppfattes 

som et svar på LOs krav. LO deltok sammen med tilsluttede forbund i en omfattende runde med 

innspill til utvalget. Halvparten av forbundene sendte egne innspill på områder vurdert til å være 

av særlig interesse for dem. 

 

LO legger til grunn at den evaluering vi har bedt er gjennomført på en seriøs måte. 

Utredningen gir grunnlag for omfattende og viktig kunnskap ikke bare om forholdet til EØS 

og andre sider ved EU, men også viktige samfunnstemaer uavhengig av vår EU-tilknytning. 

Utvalgsarbeidet har resultert i en voldsom mengde informasjon og kunnskapsinnhenting. Selv 

om enkeltelementer og vurderinger kan diskuteres, vil den danne et viktig grunnlag for 

kunnskap og debatt i tida framover.  

 

Forbundene i LO har fått utredningen og vil sende kommentarer der en opplever behov for 

dette.  

 

Utredningen bekrefter berettigelsen av det som var hovedsiktemålet med avtalen fra LOs 

perspektiv: Å sikre forutsigbar og automatisk tilgang til EUs indre marked, som norske 

bedrifters viktigste internasjonale marked og samarbeidsområde.   

 

LO vil særlig fremheve ett generelt tema for videre oppfølging som utvalget behandler og 

som kan ha stor betydning for EØS-avtalens virkemåte og konsekvenser. Det gjelder tolking 

og praktisering av avtaleverket. En informasjons- og motiveringsinnsats i offentlig forvaltning 

som fremmer bruk av muligheter framfor dyrking av begrensninger som ligger i Europa-

samarbeidet. 

 

LO vil for sin del bruke utredningen som et av sine grunnlag for å påvirke samfunnsutviklingen, EU  

og norsk politikk på fagbevegelsens sentrale interesseområder som arbeidsliv, velferd og 

likestilling. For egen del vil vi følge dette opp nasjonalt, nordisk og i DEFS. 



  Side 2 av 2 

 

Vi vil be om at regjeringen bruker utredningen som grunnlag for et aktivt arbeid for å utnytte det 

positive handlingsrom  EØS-avtalen gir og jobbe aktivt for å møte fremtidig virkning av EØS-

avtalen med tanke på best mulig utfall for norsk arbeidsliv og velferd. 

 

Utredningens innhold gir grunnlag for å be om at følgende type innsats prioriteres: 

 

1. En kritisk vurdering av praksis når det gjelder tolking av EØS-avtalen. Utredningen 

antyder på side 94 at en har endret mer regelverk enn ”nødvendig”. Henvendelser om 

forhåndsvurderinger fra EØS-organer om ”lovligheten” av norske løsninger kan også 

virke unødig begrensende bl.a. på velferdsområdet. 

2. Videreutvikling av en allerede bred innsats mot useriøsitet i arbeidsmarkedet som kan 

følge av økt flyt av arbeidskraft innen EØS-området særlig siktet mot utleie av 

arbeidskraft. 

 

3. For å møte utfordringene fremover og kunne tilpasse seg disse i tide, bør det etableres 

en stående ekspertgruppe som analyserer fremtidsbildet for EØS-avtalens betydning 

for relevante områder og som kan inspirere norsk regelutvikling og eventuelle andre 

tiltak. Gruppen må besitte kompetanse på regelverksutvikling på en slik måte at den 

kan bidra til at Norge utnytter det mulighetsrom som foreligger til beste for norsk 

arbeids- og næringsliv. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Roar Flåthen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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