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EØS-avtalen må erstattes av en 
ordinær handelsavtale 

 

Den såkalte «Holship-dommen» i Høyesterett før jul, der 10 av 17 dommere dømte i favør av 

arbeidsgiversiden, viser at EØS-avtalen undergraver det norske folkestyret, faglige 

rettigheter og Norges internasjonale arbeidslivsforpliktelser. Dommen gjør det klart at det 

ikke lenger er lov å bruke boikott som virkemiddel for å forsvare hevdvunne tariffavtaler eller 

ILO-konvensjoner. 

LO-kongressen i 2013 vedtok at norske tariffavtaler, norsk arbeidsmiljølovgivning og ILO-

konvensjoner må ha forrang for EU-lovgivning. Holship-dommen over aksjonene i Drammen 

havn setter en strek over disse forutsetningene. På LO-kongressen i 2017 vil vi se om LO tar 

konsekvensene av sitt eget vedtak, og tar et oppgjør med EØS-avtalen. 

Samtidig seiler en annen sak opp på nytt, der Høyesterett tidligere har dømt i favør av 

norske regler om dekning av overtid, reiser og diett for utenlandske arbeidstakere i Norge – 

den såkalte «verftssaken». Saken er brakt inn for ESA av NHO, og ESA har formelt åpnet 

sak mot Norge for brudd på EØS-avtalen. Dersom saken ender med at EFTA-domstolen 

overprøver norsk Høyesterett, har norsk underkastelse for EUs indre marked nådd enda et 

nivå. Vi er i ferd med å bli et lydrike under en union det norske folk to ganger har sagt nei til 

at vi skal bli medlem av. 

Det britiske folk har sagt ja til å melde UK ut av EU, som det første EU-medlemsland noen 

sinne. Forhandlingene mellom UK og EU om utmeldelse begynner i år, og kan vare inntil to 

år. Uansett vil forhandlingene vise at det finnes flere måter å arrangere samhandel med EU 

på, enn via den høyst spesielle EØS-avtalen. 

Den kritiske EØS-debatten er på full fart oppover den politiske agendaen i Norge. Til og med 

FrP stiller kritiske spørsmål, samtidig som partiet på sitt landsmøte vil erklære seg som EU-

motstandere. 

Den rød-grønne EØS-motstanden i SP og SV må vise muskler foran stortingsvalget, og 

klargjøre for AP at det ikke finnes noen annen vei til regjeringskontorene enn via en 

reforhandling av EØS-avtalen, med sikte på en ny, to-sidig avtale med EU som ikke 

undergraver det norske folkestyret og sjølråderetten. 
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