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Styret i LO Sarpsborg har fulgt med på utviklingen og forandringene i arbeidslivet de siste årene. Vi 

ser konfrontasjonene og debatten i fagbevegelsen om alle sakene som berører oss direkte. Alle 

sakene har sammenheng med vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Diverse dommer i EU-

domstolen har falt uheldig ut for europeisk fagbevegelse, som kommer i tillegg til EU-direktivene 

som det her er snakk om. Vi nevner som eksempel Tjenestedirektivet, Postdirektivet, og nå sist, 

Vikarbyrådirektivet. Allmengjøring av tariffavtaler er også berørt. I tillegg kommer en rekke saker 

som enten har betydning for vårt arbeidsliv, eller har med andre samfunnsmessige saker å gjøre. 

Listen over slike saker kan gjøres lang. 

På sikt kan nåværende og nye direktiv være problematiske for fagbevegelsen. EU-retten, ved 

regelverket i det indre marked i EU, har forrang framfor nasjonal lovgivning. Vi ser det som en 

svekkelse av vårt fagligpolitiske demokrati om EU-retten, gjennom EFTAs overvåkingsorgan ESA, 

skal kunne overkjøre eller svekke fagbevegelsens mangeårige opparbeidede rettigheter i form av 

lover og tariffavtaler. Det er viktig at fagbevegelsen i et land kan gå foran og vise vei, for at andre 

kan komme etter. Dette har vært et historisk prinsipp innen europeisk fagbevegelse. 

 

LO-kongressen i 2009 ba regjeringen om å utrede EØS-avtalen. Det regjeringsoppnevnte 

utredningsutvalget fikk ikke i oppdrag å utrede alternativer til EØS-avtalen. Vi ser i ettertid at det 

burde vært gjort. Det foreligger en egen utredning som diverse organisasjoner står bak; prosjektet 

Alternativer til dagens EØS-avtale. Den har fått positiv kritikk i deler av fagbevegelsen, og som LO 

i Sarpsborg i prinsippet slutter seg til. Vi synes det må være riktig å ha full åpenhet rundt 

spørsmålene om vår EU-tilknytning, også om eventuelle andre og bedre handelsavtaler, og der 

fagbevegelsens opparbeidede rettigheter og framtidige politikk kan utformes uten å bli kneblet av 

EU-rett. 

 

LO i Sarpsborg vil derfor be regjeringen om også å utrede alternativer til EØS. På den måten kan vi 

få en god debatt i fagbevegelsen som kan lede fram til en eventuell ny handelsavtale med EU, og 

som ivaretar våre interesser bedre. Det hele forutsetter åpenhet, utredningsvilje og ikke minst 

politisk forhandlingsvilje. 
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