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EU Rådsdirektiv 2006 Fri bevegelse av tjenester i det indre marked
(Tjenestedirektivet) -  Høring

Kommunal- og regionaldepartementet viser til brev av 22. desember 2006 om
ovennevnte.

Tjenestedirektivet er et omfattende og komplekst direktiv som berører mange
samfunnsspørsmål , blant annet sosial dumping, muligheten til å opprettholde  nasjonale
standarder og lovverk, samt forbrukerrettigheter. Det vedtatte direktivet er uklart på
flere områder. For å unngå ubehaglige overraskelser i ettertid er det behov for mer
kunnskap om hvilke konsekvenser tjenestedirektivet vil ha for Norge.

Det bør blant annet gjøres en vurdering av hvilke lover og regler som må endres som
følge av tjenestedirektivet. Det bør vurderes om det trengs ny tiltak lover eller regler for
å motvirke negative virkninger av direktivet. Selv om ikke arbeidsrett er direkte berørt,
bør det gjøres vurderinger av om tjenestedirektivet vil føre til et økt press i retning av
lavere lønninger eller dårligere arbeidsvilkår (sosial dumping). Det er også behov for
mer kunnskap hvordan det skal føres kontroll med tjenesteytere. Sannsynligheten for at
direktivet over tid overføres til tjenester som nå er unntatt fra direktivet bør
gjennomgås. Konsekvensene for norske forbrukere bør gjennomgås. Flere temaer
kunne vært nevnt, men direktivet er for komplekst til at alle enkeltelementer kan
kommenteres i full bredde her.

Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at Nærings- og
handelsdepartementet kommer tilbake til regjeringen med nytt notat om den videre
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prosessen, slik det var enighet om i desember 2006. Det bør settes i verk interne og
eksterne utredninger, samt høringer for å sikre en legitim, bred og åpen prosess rundt
tjenestedirektivet.

Med hilsen
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