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Akademikerne viser til høringsbrev datert 22. desember 2006 og vil uttale følgende:

Akademikerne er opptatt av innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser. I en slik sammenheng
vil det være viktig at direktivet får som konsekvens økt handel med tjenester og større mobilitet
på arbeidskaraften både inn og ut av Norge. Dersom en klarer å etablere et reelt indre marked -
på linje med markedet for varer - ligger det et stort potensial for innovasjon, verdiskaping og nye
arbeidsplasser.

Akademikerne tar avstand fra alt som minner om sosial dumping av utenlandske arbeidstakere.
Dette gjelder både når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet
med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller de utsettes for brudd på helse-, miljø- og
sikkerhetsregler.

Lønns og arbeidsvilkår for grenseoverskridende arbeid reguleres av EUs utstasjonerings-
direktiv. Uavhengig av tjenestedirektivet er viktig at partene i arbeidslivet og myndighetene
kontinuerlig vurderer tiltak for å hindre sosial dumping og eventuelle andre uheldige utslag av
den frie bevegelsen av varer, personer, tjenester og kapital innenfor EU-/EØS-området.

Bedriftsetableringer og salg av tjenester
Norske myndigheter må formulere en positiv og aktiv politikk til fordel for norske virksomheter
som opererer i EØS-området, og ikke være ensidig opptatt av farene knyttet til tjenestedirektivet.

Norske myndigheter må fortsette samarbeidet med EØS-land om nedbygging av juridiske og
administrative hindre for bedriftsetableringer og salg av tjenester på tvers av land.

Det må brukes ressurser på å identifisere viktige juridiske og administrative hindre hos våre
viktigste handelspartnere i EØS-området, spesielt slike som hindrer norske små og mellomstore
kunnskapsintensive virksomheter i etablering og salg av tjenester.

Blant annet må erfaringer fra Norges deltakelse i EUs nylig igangsatte Competitiveness and
Innovation Programme (CIP) og det 7. rammeprogrammet for forskning være grunnlag for å
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finne ut hvor skoen trykker.

Norske myndigheter må benytte anledningen som tjenestedirektivet gir til å fortsette sitt arbeid
for et enklere Norge, også med det formål å trekke kunnskapsbasert virksomhet til Norge.

Forskning ,  små og mellomstore bedrifter ,  internasjonale markeder
Norske forskningsmiljøer og bedrifter må som regel ha europeiske partnere for å søke om midler
fra EU-programmer om forskning og innovasjon. Målet er å skape en tettere integrert europeisk
kunnskapsbasert økonomisk utvikling. Tjenestedirektivet er i denne sammenheng å betrakte som
et initiativ som skal fjerne juridiske og administrative hindre som står i veien for innovasjon og
verdiskaping. Det er de små og mellomstore bedriftene som mangler ressurser til å omgå hindre
ved å etablere seg og yte tjenester på tvers av land. Norge har svært mange små og mellomstore
bedrifter. Det er vanskelig å skille salg av varer og tjenester. Mange virksomheter etablerer seg
også i andre EØS-land hvor produktet kan bestå av varer og tjenester både fra lokal- og fra
norsk-registrert virksomhet. For Norge handler tjenestedirektivet ikke om man kan beregne seg
fram til gevinst eller tap. Det handler om ambisjoner for norsk kunnskapsbasert næringsliv med
god tilgang til europeiske kunnskapsmiljøer og markeder. Regjeringens varslede innovasjons-
melding må drøfte både ambisjonene og mulighetene på dette området.
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