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Vedte9̂ .............. av:...... .......

Sak: .....................................

EUs tjenestedirektiv har som mål å øke konkurransen om a yte tjenester  på  tvers av grensene i EU- og
EØS-omradet. Det forer naturligvis til okt konkurranse ogsa mellom de arbeidstakerne som skal yte
disse tjenestene.

Alt som oker konkurransen i arbeidslivet, øker omfanget av sosial dumping. Det skyldes at
konkurransen skal skje pa et arbeidsmarked som omfatter 28 land med enorme forskjeller i lønns- og
arbeidsvilkar, i regelverk og i vilkår for fagorganisering - og der de fleste land har tilpassa seg arelang
masscarbeidsloshet. Forslaget til tjenestedirektiv oker faren for sosial dumping nettopp fordi europeisk
arbeidsliv alt pa forhand er sa maltraktert av sosial dumping.

Tjenestedirektivet vil fore til at det blir langt flere utenlandske tjenesteytere i Norge - og de vil særlig
rykke inn i de delene av arbeidslivet der det ikke fins tariffavtaler. Tarifibestemte lonns- og
arbeidsvilkår kan undergraves også i andre deler av arbeidslivet. feks. overalt der hvor
konkurranseutsetting og privatisering  legger press  pa arbeidstakerne når  selskap  må underby hverandre
for a vinne kontrakter.

Nærings- og handelsdepartementet sendte 22. desember 2006 Elis tjenestedirektiv ut pa horing med
høringsfrist 22. februar. Mye tyder på at flertallet i Regjeringen ønsker en raskest mulig behandling av
tjenestedirektivet  nar denne  høringsrunden er over.

LO-sekretariatet vedtok da også 4 .  desember å utsette behandlingen av direktivet med begrunnelsen:
Sekretariatet er kjent med at regjeringen har varslet en bred horingsrunde om tjenestedirektivet. LO

ser det som svært viktig a ha med seg regjeringens endelige analyser og gjennomgang av
tjenestedirektivet . for LO avgir  endelig høringsuttalelse."

I de foreløpige horingsuttalelscr fra offentlige instanser, fagforbund og organisasjoner avgitt i fjor
sommer. fins det dusinvis av spørsmål som krever avklaring. Det bor Regjeringen ta seg tid til a utrede
for den innbyr til en ny høringsrunde. Bare slik kan vi  få  et forsvarlig grunnlag for den offentlige
debatten om tjenestedirektivet.

Det er derfor et minstekrav at Regjeringen  gir en g rundig vurdering  av hvilke lover ogleller forskrifter
som må endres  hvis direktivet  skal tas inn  i norsk lov - og i tillegg vurderer hvordan slike  endringer
påvirker norske samfunnsforhold positivt og negativt. Som del av dette arbeidet er det viktig  å bestille
innspill  fra uavhengige instanser (juridiske eksperter og forskningsmiljøer med kompetanse på
arbeidsliv og pa kvalitetsvurdering av viktige tjenester).

Regjeringen ma utsette den endelige behandlingen av tjenestedirektivet  inntil en  ser hvordan det tas
inni lovverket i våre nordiske naboland og hvilke faktiske virkninger direktivet der har pa situasjonen i
arbeidslivet og pa kvaliteten av tjenestetilbudet både fra utenlandske og innenlandske tjenesteytere.


