
FAGFORBUNDET
Private virksomheter, Oslo

N

Handels- og næringsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelse

Oslo 14. februar 2007

Fagforbundet, Private virksomheter har vedtatt følgende uttalelse på vår årsmøte.

Vi krever: VETO MOT EUs TJENESTEDIREKTIV.

EU har etter mye protester kommet fram til et nytt omstridt Tjenestedirektiv. Hensikten med
direktivet er mer handel med tjenester og å øke den frie konkurransen i hele EU/EØS. Forslag
til tjenestedirektiv bygger på at en tjenesteyter godkjent i et land også skal godkjennes i resten
av EU/EØS. Det betyr at innholdet i "opprinnelseslandsprinsippet" ikke er fjernet. Norsk
arbeidsmiljølov skal gjelde, men likevel er hensikten med Tjenestedirektivet at den frie
etablering og frie flyt av tjenester skal øke over landegrensene. EUs mål er å forenkle regler
og vil opprette "Hurtigskranker" nasjonalt og i EU for å øke konkurransen. Helse, miljø,
sikkerhet, kvalitet, lønns- og arbeidsvilkår vil bli satt under press. Ulike tolkninger av
tjenestedirektivet vil bli avgjort av EF-retten som har som mål er å sikre EUs fire friheter. Da
blir viktige saker tatt vekk fra den politiske arena der fagbevegelsen kan være en aktør og
overlatt til jurister i Luxemburg.

Sosial dumping er blitt et stort problem i Norge og andre land i EU. LO og flere fagforbund
har satt opp en rekke forslag til tiltak som skal motvirke sosial dumping.

• Innføring av ILO 94 vil bety norske lønns og arbeidsvilkår på alle offentlige oppdrag i
stat, fylke og kommune. Det skal gjelde oppdrag der offentlige er dominerende eier.
Det betyr Statskraft, Statsbygg, Hydro, Telenor, Statoil og kommunale foretak.

• Solidaransvar som betyr at hovedentreprenør er ansvarlig for at lover og regler følges
av underentreprenører.

• Skjerpelse av regler mot kontraktører.
• Gjennomføring av ID-kort på anlegg.
• Full innsynsrett i lønns og arbeidsvilkår.
• Krav tilautorisasjon for ulike tjenesteselskaper.

Alle disse kravene vil trolig være i strid med EUs Tjenestedirektiv. Vertslandet, £eks norske
myndigheter, kan heller ikke kreve at et tjenesteselskap har en stedlig kontor. En stedlig
representant som kan være arbeidsleder, er det eneste man kan kreve etter EUs nye regler;
direktivet vil forby strengere krav til en tjenesteyter. Muligheter for kontroll og oppfølging av
useriøse firmaer vil bli meget vanskelig. Da vil sosial dumping, svart arbeid og økonomisk
kriminalitet være vanskeligere å bekjempe.

Sentrale bransjer er nå unntatt direktivet som helse, vann, utdanning, vaktselskaper og
vikarbyråer/bemanningsselskaper. Men det er ingen garanti-mot at disse bransjene kan bli
omfattet av direktivet seinere. Store deler av tjenestemarkedet vil bli underlagt direktivet som
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seks hjemmehjelp for eldre, som i dag er skjøttet av det offentlige. Det er spørsmål om at
direktivet kan forhindre at det offentlige igjen kan overta (f.eks ved rekommunalisering)
dersom en tjeneste har blitt konkurranseutsatt. I siste innstans er det igjen EF-retten (ESA for
Norge) som skal avgjøre hva som skal være tillatt

Fagforbundet, Private virksomheter ønsker ikke et mer useriøst arbeidsliv med økende grad av
sosial dumping. Vi vil oppfordre regjering og Storting til å stanse innføring av EUs
Tjenestedirektiv. Regjeringa må bruke reservasjonsretten ("veto") i EØS-avtalen.
Fagforbundet, Private virksomheter vil også protestere mot den korte høringsfristen som
regjeringa har satt i denne saken - det må gis plass til en bred behandling i organisasjoner og
partier.

Med vennlig hilsen

Fagforbundet, Private virksomheter
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