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UTREDNING AV EØS AVTALEN  
 
Etter 15 år ser vi nå i stadig større grad hvordan EØS avtalen griper inn i norsk 
samfunns og arbeidsliv. 
 
Allerede før avtalens ikrafttreden var det sterke advarsler om at viktige 
bærebjelker i norske samfunn ville rammes og måtte endres. 
 
Det ble også den gang gitt politiske garantier om at : 
 

• Hjemfall av vannkraften IKKE var omhandlet 
• Viktige områder i offentlig sektor var unntatt for konkurranseutsetting 
• Den norske modell av differensierte arbeidsgiveravgiften ville ikke berøres 
• Vinmonopolets enerett på import og engrossalg skulle fortsette 

 
Men disse områdene var ikke unntatt og viktige saker som distriktspolitikk, 
offentlig sektor og viktige deler av velferdsstaten ble tillagt marknadsbaserte 
prinsipper og styring, 
 
Vi vet nå at dette ikke var mulig å gi slike politiske garantier -  og det er jo synes 
jeg et viktig moment inn i dagens debatt om politiske garantier vedrørende 
Tjenestedirektivet. 
 
I tiden før EØS avtalen hadde vi en frihandelsavtale som sikret norsk industri 
tollfri inngang til EU med unntak av næringsmiddelsindustrien. Undersøkelser 
den gang viste at svært mange var av den oppfatning at uten EØS avtalen ville 
markedsadgangen falle bort.  
 
Dette var ikke riktig den gang og heller ikke riktig i dag! 
 
EØS avtalen har i disse 15 årene blitt en langt mer omfattende avtale og en 
rekke direktiver fra EU har skapt sterke reaksjoner og krav om å bruke 
reservasjonsretten har vært framsatte ved en rekke anledninger – nå sist ved 
 

• Tjenestedirektivet   
• Patentdirektivet og matsminkedirektivene  (forbruker- og miljøvern) 
• Konsesjonsdirektivene   (ressurs- og økonomiforvaltning) 

 
 
Når det nå kreves et nytt kraftregime – er det også spørsmål om hvor det gamle 
ble av? 



Det forsvant med EØS avtalens konsekvenser og innføring av den nye 
marknadsbaserte Energiloven! 
 
Gjennom AS-ifisering og innføring av marknadsbaserte prinsipper –har vi flyttet 
fokus fra helhetlig verdiskaping og arbeidsplasser i kraftkrevende industri – til 
bunnlinjen i det enkelte produksjonsselskap. Hvor nå det enkelte kraftselskap 
pålegges til følge bedriftsvise økonomiske styringsprinsipper og ikke 
overordnede prinsipper for god samfunnsforvaltning og helhetlig verdiskapning. 
Vi har sett konsekvensene av dette gjennom at muligheten for et tilpasset 
kraftregime er kraftig begrenset – MEN også  ved at Hydro og Elkem med flere  i 
perioder  
har solgt ut kraften sin på kraftbørsen i stedet for å bruke denne til egen 
produksjon.  
 
Det forteller oss også noe om politikken i nevnte selskaper. 
 
Framover står det en rekke direktiver fra EU som skal implementeres til norsk 
lov:  
 

• Helsedirektivet 
• Postdirektivet 
• Datalagringsdirektivet 
• Direktiv som rammer lengden på garantien fra ulike produsenter 
• Vikardirektivet 

 
Dette vil skape nye sterke debatter og krav om å bruke reservasjonsretten.  
 
I stedet for nå forholde oss hvert nytt direktiv enkeltvis – MÅ vi nå få en 
konsekvensutredning av EØS avtalen og dennes inngripen i norsk samfunns- og 
arbeidsliv. 
 
EL&IT Forbundet ber i forslag 8726 om at LO gjennomfører en slik 
konsekvensutredning i Kongressperioden. 
 
Håper at Kongressen kan slutte seg til dette forslag. 
 
 
 
 
 
 


