
 
 

 

     

Kontoradresse: Telefon: Bankgiro: E – post: Internett: 
EL & IT Forbundet 23 06 34 00 9001.07.20965 firmapost@elogit.no http://www.elogit.no 
     
Youngsgt. 11c Telefaks: Organisasjonsnr.: E – post til saksbehandler: Tlf. saksbehandler: 
0181 Oslo 23 06 34 01 880 522 892 MVA  23 06 34 28 

 

  

Vedtatt av landsmøtet mars 2011 
 

EU/EØS 
EU 
Folk i Norge har i to folkeavstemninger slått fast at Norge ikke skal være medlem i den europeiske 
union. Utviklingen i unionen har klart bekreftet at dette var et riktig valg av folket. EUs politikk, 
basert på en sterk markedsliberalisme med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital og felles 
valuta, har bidratt til at Europa i dag er i dyp krise. I land etter land legges byrdene for å komme ut av 
krisa over på vanlige folk. Resultatet er massearbeidsløshet og dramatiske kutt i offentlige tjenester 
og velferdsordninger. Krisa blir brukt til å forrykke forholdet mellom arbeid og kapital i EU-landene. 
 
EL & IT Forbundet vil:  

 arbeide for at Norge også i framtida skal stå utenfor EU 

 styrke samarbeidet med europeisk fagbevegelse for et mer sosialt Europa 

EØS 
EØS-avtalen er, sammen med en rekke andre avtaler, Norge sitt regulerte forhold til EU. Denne 

avtalen har i dag en langt større innvirkning på norsk arbeids- og samfunnsliv enn forutsatt på 

tidspunktet den ble inngått. 

Gjennom stadig nye direktiv, dommer og forordninger bindes Norge til beslutninger i EU. 

Handlingsrommet for nasjonal politikkutvikling og beslutninger blir stadig mindre.  

EL & IT Forbundet er særlig bekymret for utviklingen innenfor arbeidsliv og arbeidsrett. EU-

domstolen har flere ganger vist at hensynet til fri flyt av varer, arbeid, tjenester og kapital gis forrang 

foran hensynet til kampen mot sosial dumping, for trygge ansettelser, faglige rettigheter og ILO-

konvensjoner. Også offentlig styring og offentlig eierskap trues av utviklingen i EU. 

EØS-avtalen gir Norge mulighet til å reservere seg mot direktiver, men denne retten har aldri vært 

brukt.  Det er på tide at den norske regjeringen viser at Norge har mulighet til en annen utvikling enn 

utviklingen i EU gjennom å bruke reservasjonsretten. Eksempler på direktiver der reservasjonsretten 

kan være aktuell å bruke er Datalagringsdirektiv, Postdirektiv, Vikarbyrådirektiv og andre direktiver 

som begrenser vår mulighet til å føre en annen politikk. 

EL & IT Forbundet er fornøyd med at det nå er igangsatt en bred utredning om erfaringene med EØS-

avtalen. Det er en vesentlig mangel med denne utredningen at alternativene ikke belyses. Forbundet 

bidrar derfor til en egen utredning om slike alternativ. En bred utredning og evaluering må også 

belyse om det finnes andre og mindre inngripende måter å ordne Norges forhold til EU på. 

Utredningen skal sendes ut til grunnorganisasjonen for en bred debatt og deretter behandles i 

landsstyret. 


