
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.

Veto mot Håndhevingsdirektivet.
LO-kongressen vedtok: ”Dersom EUs håndhevingsdirektiv krever fjerning av tiltak mot 
sosial dumping må reservasjonsmuligheten benyttes.” 
Striden står om håndhevingsdirektivet § 9.  Etter lang tids tautrekking i EU-systemet 
foreligger nå et forslag fra rådet som skal til behandling i EU-parlamentet før sommeren. 
Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen inneholdt en uttømmende liste over hvilke 
tiltak som var lovlige. Viktige tiltak mot sosial dumping sto ikke på lista og ville dermed bli 
ulovlige.
Dagens forslag etter behandling i Rådet har et tillegg som Arbeids og sosialdepartementet 
beskriver slik: ”Medlemsstatene kan ha nasjonale ordninger for kontroll og tilsyn så fremt 
de ikke går lenger enn det som er nødvendig for å sikre etterlevelse av direktivet og de for 
øvrig er begrunnet og forholdsmessige.”

Trondheimskonferansen deler europeisk fagbevegelses oppfatning om at dette ikke endrer 
direktivet. Norge må bevise at dagens ordninger som ikke står på lista er nødvendige, ikke 
går lenger enn nødvendig og er forholdsmessige. Det gjelder blant annet krav om ID-kort, 
registreringsplikt for bemanningsselskap, regionale verneombud og godkjenningsordning I 
renholdsbransjen. Det gjelder også solidaransvar utenom bygningsbransjen. Og det 
gjelder om det er lov å kreve solidaransvar I mer enn to ledd I bygningsbransjen. Det 
samme gjelder alle nye tiltak mot sosial dumping vi måtte trenge i framtida. Alle de tiltak 
som nå diskuteres i transportbransjen må ved innføring av Håndhevingsdirektivet gjennom 
dette nåløyet.

Det prinsipielle er at vi nekter å overlate til EU avgjørelsen om hvilke tiltak Norge trenger 
mot sosial dumping.

Artikkel 3 i direktivet kan bety at en ved å etablere postkasseselskap kan omgå og dermed 
undergrave Allmenngjøring i Norge. Dette alene gjør direktivet uakseptabelt.

Vi vil støtte og aktivt delta I europeisk fagbevegelses kamp for å endre direktivet. Men den 
viktigste støtten vi kan gi er å varsle veto allerede nå. Vi ber LO-ledelsen følge opp LO-
kongressens vedtak.

Trondheimskonferansen 2014 ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim

1


