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Akershus Nei til EU krever ny høring om EUs tjenestedirektiv 
Spørsmålet om Norge skal innføre EUs tjenestedirektiv er et av de viktigste politiske spørsmål 
vi har stått overfor på lang tid. Om direktivet blir innført, vil det få dramatiske konsekvenser 
for forholdene i norsk arbeidsliv. En rekke fagorganisasjoner, politiske partier og andre 
organisasjoner har allerede protestert mot innføringen av direktivet.  
 
Akershus Nei til EU ser det som et alvorlig angrep på demokratiske spilleregler når regjeringa 
prøver å presse direktivet gjennom på kortest mulig tid. Med en frist på 8 uker, hvor to uker 
faller bort på grunn av jule- og nyttårshøytiden, er det i realiteten seks ukers frist til å komme 
med høringssvar på en av de alvorligste og mest omstridte saker i det norske samfunn på lang 
tid. Til sammenlikning er høringsfristen i tilsvarende saker vanligvis på 12 uker. Den korte 
fristen gjør det vanskelig å komme med et grundig, utfyllende høringssvar, spesielt for alle 
som stiller seg kritisk til direktivet. 
 
En rekke fagforbund, pluss flere politiske partier og organisasjoner har sendt sterke signaler 
om at Norge bør bruke reservasjonsretten, for å unngå å innføre direktivet. I en sak med så 
vidtrekkende følger, vil det være behov for å behandle saken på høyeste nivå, det vil si 
landsmøte eller årsmøte. De fleste politiske partier og mange av organisasjonene holder disse 
møtene i perioden rett etter fristen og vil dermed ikke få tid til å gjennomføre en så 
omfattende og demokratisk behandling som de ønsker. 
 
Akershus Nei til EU kan ikke se at det finnes noen saklig grunn for den korte fristen som er 
benyttet. Norge har frist til 2009 før vi tar stilling til om direktivet skal innføres. Det 
plutselige hastverket i denne saken står også i sterk kontrast til de forsikringer regjeringa 
tidligere har gitt om å foreta en grundig konsekvensanalyse. Siden dette helt åpenbart ikke er 
noen hastesak, er det grunn til å spørre om det er andre hensyn som ligger bak det tidspresset 
regjeringa nå legger opp til. Dersom denne ”turbo-høringen” er et forsøk på å unngå offentlig 
debatt og motforestillinger, kan det vanskelig karakteriseres som annet enn udemokratisk. 
 
For å sikre en demokratisk prosess, krever Akershus Nei til EU at regjeringa gjennomfører en 
grundig konsekvensutredning og en ny, bred høringsrunde om direktivet. Alternativet er at 
regjeringa allerede nå bestemmer seg for å benytte reservasjonsretten og dermed gjør det klart 
at direktivet ikke vil bli innført. 


