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Høringsuttalelse til NOU 2:2012 Utenfor og innenfor 

Norges Kommunistiske Parti i Fredrikstad vil med dette avgi sin høringsuttalelse til NOU 2:2012, 

Utenfor og innenfor, Norges avtaler med EU. NKP i Fredrikstad vil ta for seg de områdene som partiet 

anser som viktigst å kommentere. 

INNLEDNING 

EØS-avtalen er den mest omfattende avtalen Norge noen gang har inngått. Det er bra at regjeringen 

nå har lagt frem en NOU om vårt forhold til EU. Samtidig er det beklagelig at regjeringen ikke har 

funnet grunnlag for å utrede alternativer til EØS-avtalen. Det hadde vært naturlig å gjøre det, fordi 

EØS-avtalen er en dynamisk avtale som stadig omfatter nye områder i samfunnet. 

ARBEIDSLIV 

Norge er en del av det indre markedet med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidstakere. I 2007 

og 2008 ble det avsagt 4 dommer i EU som alle rammet fagbevegelsen. Det var Viking Line-dommen, 

Laval-dommen, Rüffert-dommen og Luxemburg-dommen. Konsekvensene av disse dommene, 

sammen med at hensynet til fri konkurranse og fri flyt har hovedfortrinn, rammer også norsk 

arbeidsliv. ESA har dømt Forskrift om lønn- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, som bygger på ILO 

94, som en ulovlig restriksjon. Norske myndigheter har endret denne forskriften mot LOs anbefaling. 

ESAs syn på forskriften etter endringen er ikke klart i skrivende stund. Innenfor 

verkstedoverenskomsten har ESA uttalt at det ikke kan kreves dekket utgifter til reise, bolig og kost 

for utenlandske arbeidstakere. Og nylig fikk vi en dom i Høyesterett, den såkalte flyversaken, som 

følge av en EU-dom. Denne vil få følge for norsk tariffavtale. NKP i Fredrikstad vil også peke på at 

regjeringen har iverksatt en rekke tiltak mot sosial dumping som følge av EØS-avtalen. Det er reist tvil 

om flere av tiltakene vil kunne stå seg mot eventuelle fremtidige rettssaker. Og ikke minst er det reist 

berettiget tvil om at Arbeidsmiljøloven og flere tariffavtaler må endres grunnet implementeringen av 

vikarbyrådirektivet. 

ALKOHOLPOLITIKK 

Da EØS-avtalen ble fremforhandlet, ble det fra regjeringen Brundtlands side forsikret at EØS-avtalen 

ikke ville ha innvirkning på norsk alkoholpolitikk. Det viste seg å være grunnleggende feil, 

Vinmonopolets enerett på import falt.  

Norge har hatt unntak mot alkoholreklame på fjernsynssendinger sendt fra utlandet. EU ønsket ikke 

at Norge fortsatt skulle ha dette unntaket. Mediedirektivet ble vedtatt i Stortinget nå i vinter. For KRF 
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var det viktig med en restriktiv alkoholpolitikk for å kunne støtte EØS-avtalen i Stortinget i 1992. 

Forutsetningene for støtten til EØS-avtalen i 1992 er brutt. 

 

NÆRINGS- OG DISTRIKTSPOLITIKK 

EØS-avtalen påvirker norsk nærings- og distriktspolitikk. Den differensierte arbeidsgiveravgiften 

måtte endres. Godkjenningen av dagens ordning gjelder frem til 2013. Industrikonsesjonsloven 

kunne ikke videreføres grunnet EØS-avtalen. Den var et viktig verktøy for myndighetene, fordi det 

kunne stilles krav til nye eiere av bedrifter. Konsesjonsloven ble erstattet av en ervervslov. Denne ble 

fjernet etter at ESA fastslo at ervervsloven var et hinder for den frie etableringsretten. 

Hjemfallsretten måtte endres grunnet EØS-avtalen. Støtten til Hurtigruta er dømt ulovlig. Norsk 

kraftkrevende industri nyter ikke lenger fordelene med langvarige prisgunstige kraftavtaler. 

EØS-avtalen fremmer privatisering og konkurranseutsetting. Den fratar norske myndigheter 

muligheter for politisk styring av nærings- og distriktspolitikken. 

EØS-AVTALEN, BRA FOR NORSK ØKONOMI? 

Da EØS-avtalen var ferdigforhandlet, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland at EØS-avtalen 

skiller seg lite fra frihandelsavtalen når det gjaldt markedsadgang. I en stortingsmelding i 2002 fastslo 

Bondevik-regjeringen at det var vanskelig å måle effektene av EØS-avtalen. I Europameldingen sies 

det også at det er vanskelig å tallfeste effektene av EØS-avtalen, men flertallet konkluderer likevel at 

den har hatt stor positiv effekt for Norge. 

ET ANNET ALTERNATIV 

EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Da vil den gamle handelsavtalen igjen tre i kraft. 

Samtidig vil bestemmelsene i WTO også sikre markedsadgangen, en adgang som faktisk slår begge 

veier. På bakgrunn av EØS-avtalens mange negative konsekvenser for samfunnsutviklingen i Norge, 

oppfordrer Norges Kommunistiske Parti i Fredrikstad regjeringen til å utrede alternativer til EØS.  
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