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Eu's nylig vedtatte Tjenestedirektiv kan true grunnleggende rettigheter i norsk arbeidsliv.  Vi frykter det 
begrenser våre nasjonale kontrollmuligheter og gjør viktige tiltak mot sosial dumping vanskelige, og 
kanskje ulovlige. Sosial dumping med uverdige forhold er allerede påvist i flere bransjer også i Norge. 

 Det opprinnelige forslaget til tjenestedirektiv møtte så sterk motstand at det ble utarbeidet et 
kompromiss som ble vedtatt i november 2006. Dette forslaget synes svært uklart på flere viktige 
områder.  Det er mye usikkerhet knyttet til hvordan direktivet skal gjennomføres i praksis og hvilke 
områder det egentlig omfatter.  Tjenestedirektivet er som lovtekst et omfattende og til dels svært 
ugjennomtrengelig dokument. Det er ikke enkelt å sette seg inn i, og den korte høringsfristen m 
julehøytiden inkludert må føre til at vi nå fremover bruker både midler og tid for å virkelig være trygge 
på dette alvorlige Eøs-direktivet.  Det hevdes sterkt motstridende tolkninger både av enkeltartikler og av 
helheten i direktivet.

Føre-var prinsippet kan vi ikke la være å bruke i en så stor og viktig sak. Norge har både tid, midler og 
utredningskompetanse i sin "verktøykasse", så den lange fristen på 3 år for å ev. immplentere 
tjenestedirektivet i norsk lovverk, må vi nå bruke til en "aktiv europapolitikk" 

Ved å lese Norske og utenlandske "eksperter" sitt syn på saken er det på ingen måte betryggende å la 
være å gjøre flere Norske grundige vurderinger av dette omfattende direktivet.  Det er for eksempel 
uklart hvordan begrepet "økonomisk aktivitet" skal tolkes. Først het det at helsetjenester skulle være 
utenfor direktivet, mens det i EU-kommisjonens pressemelding heter at "nesten alle tjenester på det 
sosiale området kan regnes som økonomiske aktiviteter." Usikkerheten er tydelig i debatten både i 
Norge og internt i EU.

Da det hersker så stor uvisshet når det gjelder direktivets konsekvenser for Norge, vil vi kreve at vår 
egen Rød-grønne regjering gjennomfører og legger fram en grundig vurdering av hvilke lover og/eller 
forskrifter som må endres hvis direktivet skal tas inn i norsk lov. Det må i tillegg vurderes følgene for 
norske samfunnsforhold generelt.

Dynamikken i Eøs-avtalen må vi her få skikkelig vurdert, vi skylder de mest utsatte arbeidstakerne i 
Norge å garantere for faglige rettigheter opptjent gjennom mange 10-år.

Vår Rød-grønne regjeringen har proklamert i Soria-Moria- erklæringen og i andre sammenhenger at nå 
skal det bli mer åpenhet og adgang til reell debatt om omstridte EØS-direktiv.

 Derfor må vi ikke forhaste oss i denne vanskelige og tunge saken. Direktivet skal nå innpasses i 
lovverket i alle EU-land, og siden det er et direktiv og ikke en forordning, kan de velge å innpasse det på 
ulike måter. Det vil være særlig nyttig å vite hvordan våre nordiske naboland velger å innpasse direktivet 
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i sine lovverk. For eksempel ventes EF-domstolens avgjørelse i den mye omtalte Vaxholm-saken  i 
Sverige nå til sommeren.

 Det er viktig å se at det er EF-domstolen som avgjør hva som er riktig tolkning hvis det oppstår tvil om 
hvordan lovverket skal fungere i praksis. Og hvis domstolen er i tvil, skal traktaten om det indre marked 
og hensynet til fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital legges til grunn. Dette betyr i 
praksis at det stort sett er den mest liberalistiske tolkningsvarianten som vil vinne fram, kort og godt, 
fordi det er slik det dessverre er   Eøs- avtalens "4 friheter" legger rammene for politikken og 
samfunnsutviklingen.

Vi frykter at mye kan komme i sterk konflikt med den "Norske velferdsmodellen" og det velgerne til oss 
Rød-grønne står for og ønsker for fremtidige generasjoner.

En grundig gjennomgang av tjenestedirektivet og vurdering av dets følger for norsk lovgivning og 
norske samfunnsforhold er et minstekrav som vår regjering må innfri.

 Dersom utfallet av en slik vurdering blir at negative følger for norsk samfunnsliv som sosial dumping er 
uunngåelige, må det i tillegg vurderes om vi kan få til akseptable unntak, eller å nedlegge veto
(reservasjon) mot tjenestedirektivet.

Fylkesårsmøtet i Vest Agder Senterparti, Kristiansand, 17. februar 2007.
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