
TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp

for arbeid og faglige rettigheter
Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for 
arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 
2014. Konferansen samlet 545 tillitsvalgte fra hele landet.

Nei til EUs 3. postdirektiv og blåblå postpolitikk!
19. november 2013 var statsråd Vidar Helgesen i Brussel og varslet at regjeringen 
vil annullere reservasjonen mot EUs 3. postdirektiv, som de rødgrønne vedtok på 
grunn av de negative virkningene for posttjenestene og for folk og næringsliv i hele 
landet. EUs 3. postdirektiv er fortsatt dyrt, dårlig og distriktsfiendtlig. De negative 
virkningene blir ikke mindre fordi landet har fått en blåblå regjering.
 
 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere gitt inntrykk av at det er viktig å 

lytte til stemmene som er mot innføringen av EUs 3. postdirektiv. 

 Utenriksdepartementet oppnevnte i høst en såkalt ”tidligvarslings-gruppe (TV-
gruppa), som skal bistå alle departementene i EU-saker under arbeid, som er av 
betydning for Norge.  TV-gruppa har varslet om en ny evalueringsrapport fra EU om 
det europeiske postmarkedet. Rapporten sier blant annet at liberaliseringen har fått 
tydelige negative konsekvenser. 

 Disse erfaringene har statsråd Helgesen unnlatt å formidle videre til Stortinget. 
Helgesen sier nå at det ikke er noen grunn til å ta en ny vurdering av postdirektivet. 

Høyre og FrP-regjeringen har ikke flertall, og de har hittil ikke våget å ta en åpen debatt i 
Stortinget verken på hvordan konkurransen kommer til å arte seg, hvilke negative konse-
kvenser den vil få for næringsliv og folk i distriktene, eller hvordan konkurransen skal orga-
niseres. Dette burde selvsagt vært gjort før man reiste til Brussel og meldte at regjeringen 
vil innføre postdirektivet også i Norge.

For Norge hadde det også vært viktig å få rede på om det eksisterer en reell reservasjons-
rett i EØS-avtalen. Postdirektivet hadde vært en utmerket prøveklut, men den muligheten 
ønsker Høyre og FrP å nulle ut.

Høyre- og FrP-regjeringen er avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å få flertall i Stor-
tinget siden ingen av de rød-grønne partiene har skiftet standpunkt. 

Trondheimskonferansen 2014 oppfordrer derfor spesielt KrF’s og Venstres stortings-
representanter til å legge avgjørende vekt på at folk og næringsliv i Distrikts-Norge har 
behov for like gode posttjenester og til samme pris som i sentrale strøk.
Trondheimskonferansen 2014 oppfordrer Stortinget til å si nei til å innføre EUs 3. 
postdirektiv!
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