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BRENNBART: EØS-
debatten får flere nye 
runder neste år, og det 
er særlig i Arbeider-
partiet striden vil stå.

EØS
Av Pål Hellesnes

Striden om dekking av reise, kost og 
losji for utenlandske arbeidere fikk 
fart i EØS-debatten i fagbevegelsen 
og i Ap. Men det er ikke siste pro-
blemsak: Til neste år kan minst fem 
andre kontroversielle saker skape 
bølger i EØS-striden.

I de fleste sakene vil de EØS-kritis-
ke partiene Rødt, SV og Sp plassere 
seg i nei-leiren. Dermed vil striden på 
venstresida i stor grad handle om 
hvor Ap lander.

– Vår tilnærming er at EØS er 
svært viktig for Norge, som et lite 
land med åpen økonomi. Men vi har 
et realistisk forhold til konsekvense-
ne disse direktivene og pakkene kan 
ha, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til 
Klassekampen.

– Er disse sakene utfordrende for 
Ap, som er for EØS?

– Det er nyttig å ha en grundig og 
kritisk diskusjon om hva EU og EØS 
skal være. Norge er avhengig av mar-
kedsadgang, men vi må være dønn 
ærlig på at det også skaper utfordrin-
ger, ikke minst for å sikre ordnede ar-
beidsforhold og seriøse bedrifter.
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Neste år kommer en rekke kontroversielle EØS-saker til behandling på Stortinget:

FAKTA

EØS-striden:
n I høst vedtok den statlige tariff
nemnda, etter påtrykk fra EØSovervå
kingsorganet Esa, at utenlandske 
arbeidere i Norge ikke skal ha dekket 
reisekostnader til og fra hjemlandet.
n Vedtaket fikk Fellesforbundets 
avdeling 5, landets største industrifag
forening, til å vedta å gå mot Norges 
EØSavtale. De har tidligere vært varme 
forsvarere av EØSsamarbeidet med EU.
n Saken kan føre til at Felles forbundet, 
og senere hele LO, skifter standpunkt 
om EØS.

EUs fjerde jernbanepakke er på vei til å bli 
del av EØS-avtalen, og vil dermed komme 
opp som sak på Stortinget. Fagbevegel-
sen har lenge blåst i varselhornet, og 
både Norsk Jernbaneforbund og Norsk 
Lokomotivmannsforbund krever veto mot 
direktivet.

Bakgrunnen for motstanden er 
jernbanepakkens klausuler om «kjøp av 
persontogtransport». Jernbanedriften er i 
dag delt mellom Jernbane direktoratet, 
som har det overordnede reguleringsan-
svaret, Bane Nor, som drifter infrastruk-
turen, og togselskapene, som kjører de 
konkrete rutene. I mesteparten av landet 
er dette i dag NSB. Unntaket er sørlands-
banen, der britiske Go-Ahead skal ta over 
kjøringen etter å ha vunnet anbudskon-
kurransen til regjeringen.

Det nye med EUs jernbanepakke er at 
den vil pålegge konkurranse på alle 
togruter. Fram til desember 2023 kan 
staten gjennomføre såkalt direkte 
tildeling til NSB, for inntil ti år, men etter 
det vil alle avtaler i utgangspunktet 
tildeles etter konkurranse.

Med andre ord vil det innføres et 
prinsipp om at kjøring av tog skal være 
konkurranseutsatt. Om dette gjennomfø-
res, vil det ikke spille noen rolle om en 
eventuell venstreorientert regjering 
skulle ønske at togkjøringen skal skje i 
offentlig regi, man vil være pålagt, 
gjennom EØS, å gjennomføre anbudskon-
kurranser.

Dette prinsippet har vekket såpass mye 
motstand at også Ap, som ellers er varme 
forsvarere av EØS-avtalen, har gått inn 

for å bruke reservasjonsretten som er 
fastsatt i EØS-avtalen mot ordningen.

– Vi opplever jernbanepakken som noe 
som vil bidra til økt konkurranseutsetting 
og privatisering, det er vi helt klart mot. 
Vi har en regjering som overoppfyller EUs 
forventninger her, de har allerede vedtatt 
politikken og foreslått lovendringer for å 
innføre jernbanepakken. Jernbanetilbu-
det for folk blir bedre om man ikke 
splitter opp, men om man ser det i en 
større sammenheng. Fellesskapet må ha 
kontroll over denne infrastrukturen, sier 
Hadia Tajik.

Med Kristelig Folkeparti på laget vil 
regjeringen trolig fortsatt ha flertall for å 
innføre jernbanepakken, inklusive 
pålegget om konkurranse – men det skjer 
neppe uten protester.

Problem 1: EUs nye jernbanepakke

EUs styringsorganer er i sluttprosessen 
med å få på plass en egen arbeidsmar-
kedsmyndighet Ela. Gjennom EØS 
kommer vi til å kunne bli omfattet av 
byrået, og Stortinget må ta stilling til om 
Norge slutter seg til. Det er fortsatt strid 
om hva Ela skal gjøre, og hvor stor 
myndighet det skal ha.

I fagbevegelsen er det betydelig 
skepsis til å la Ela ha noen form for 
overnasjonal myndighet. Også regjerin-
gen har i sin dialog med EU presisert at 
de ikke ønsker at Ela skal gripe inn i 

forholdet mellom arbeidslivspartene i 
Norge.

Ela skal ifølge forslaget samordne 
informasjon om arbeidslivsordninger i 
ulike EU- og EØS-land, fremme samarbeid 
mellom tilsynsmyndigheter og mekle i 
tilfeller med konflikt mellom ulike land.
Særlig det siste er det betydelig skepsis 
til, siden det vil innebære at et EU-organ 
får myndighet i norske arbeidslivssaker.

Innad i EU er det også strid. Det er 
ventet at EU vil lande saken til våren, ikke 
minst siden det skal være EU-parlaments-

valg i mai. Dermed vil saken trolig 
komme til Stortinget høsten 2019.

Ap er kritiske til deler av forslaget.
– Det kan ha noen fordeler, men også 

ulemper. Fordelene kan være å få et 
virkemiddel for å bekjempe grenseover-
skridende arbeidskriminalitet. Men vi er 
ikke overbevist om at det som vil sikre 
norske vilkår best, er et europeisk tilsyn. 
Samtidig er Euro-LO grunnleggende 
positiv, ikke minst siden det er en start på 
arbeidet med den sosiale pilaren i EU, sier 
Ap-nestleder Tajik.

Problem 2: EUs arbeidsmarkedsbyrå
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FÅR STRØM: Enova satser 78 millioner kroner på landstrømprosjek-
ter som skal kutte klimagassutslipp ved kaier. Bergen Havn får 50 av 
dem. Det er første gang statsforetaket gir tilsagn dedikert til cruise-
trafikk. – Landstrøm for cruiseskip krever ofte meget høye investe-
ringer fordi disse skipene gjerne har et mye større effektbehov. Sam-
tidig er den totale brukstiden for dedikerte cruisekaier typisk kort 
sammenlignet med mange andre kaianlegg. Dette gjør at landstrøm 
til cruise ofte blir veldig kostbare klimatiltak, sier administrerende 
direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Bodø Havn, Fjord Base AS i 
Sogn og Fjordane Trondheim Havn får også tildeling. ©NTB

50 millioner til Bergens cruisekaier
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EØS-problemene står i kø i 2019


