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Høring - Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om 

europeisk tjenestekort 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt fra Nærings- og handelsdepartementet høring 

om Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort 25. 

januar 2017.  

 

Ett av formålene med det indre marked er bedre flyt av tjenester mellom medlemslandene. 

Bakgrunnen for Europakommisjonens forslag er den lave graden av grensekryssende 

tjenester. Med innføringen av et tjenestekort håper man at blant annet små og mellomstore 

bedrifter vil dra fordel av det indre marked ved å lette tilgangen til å operere over grensene.  

 

LO støtter således hensikten bak forordningen og direktivet, men stiller seg imidlertid 

tvilende om forslagene er de rette for å oppnå ønsket resultat i de tjenestesektorene som kortet 

skal gjelde for. I første omgang skal tjenestekortet gjelde både for forretningstjenester og for 

tjenester i bygg- og anleggsbransjen. Dette er to vidt forskjellige bransjer og LO stiller 

spørsmålstegn ved om et slikt kort passer for bygg- og anleggsbransjen. Dette er en bransje 

hvor de fleste byggefirma er lokalt/regionalt basert. Lokaliseringen har ikke sammenheng 

med administrative utfordringer men er nødvendig først og fremst på grunn av språk, tekniske 

krav, kulturelle forskjeller, kunderelasjoner osv. Bygg- og anleggstjenester skiller seg således 

sterkt fra forretningstjenester.  

 

Bygg- og anleggsbransjen har lenge vært en utsatt bransje når det gjelder sosial dumping. 

Nettopp derfor møter forslaget om tjenestekort sterk motstand både i Europa og i Norge. LO 

frykter at kortet vil føre til manglende oppfølging og kontroll av opplysninger, noe som vil 

kunne forsterke de problematiske utfordringene som bygg- og anleggsbransjen står overfor og 

føre til mer grenseoverskridende sosial dumping. Et annet problematisk aspekt er om 

tjenestekortet vil åpne for en gjeninnføring av hjemlandsprinsippet ved utsending. Dette vil i 

så fall kunne føre til sosial dumping i enda større grad. 

 

Selv om Europakommisjonen påpeker at forslaget ikke vil berøre utstasjoneringsdirektivet, og 

at tjenestekortet ikke vil begrense vertslandets kontrollmyndighet reiser det seg likevel flere 

spørsmål. Blant annet hvordan lønn skal kontrolleres? Vil for eksempel tjenestekortet fjerne 

arbeidsgivers plikt til å bevise at utstasjonerte arbeidstakere får rimelig betalt? Hva er egentlig 
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en utstasjonert arbeidstaker? LO er videre bekymret for muligheten til overvåking og kontroll, 

særlig med tanke på kapasitetsforskjellene til de ulike håndhevingsinstitusjonene i Europa.  

 

På denne bakgrunn mener LO at norske myndigheter i sitt tilsvar til Kommisjonen må 

understreke at tjenestekortet ikke er det rette middelet for å fremme mer flyt av tjenester over 

grensene. Slik forslaget foreligger i dag vil det istedenfor kunne bidra til økt sosial dumping 

over landegrensene.  

 

LO viser til at EUs sosiale parter i bygg- og anleggsbransjen, EFBWW (European Federation 

of Building and Woodworkers) og FIEC (European Construction Industry Federation) i 

felleskap går i mot det fremlagte forslaget. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Marianne Breiland 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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