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Uttalelse om veto mot EUs tjenestedirektiv, vedtatt 7. februar 2007 
 
Legg ned veto mot Tjenestedirektivet! 
Akershus Nei til EU krever at regjeringa benytter seg av reservasjonsretten i 
EØS-avtalen, for å hindre at Norge må innføre EUs tjenestedirektiv. Direktivet utfordrer 
sentrale verdier i vår arbeids- og velferdspolitikk og vil føre til at politisk makt blir overført 
fra folkevalgte organer i Norge til EU-domstolen og EU-kommisjonen.  
 
Store deler av direktivet er uklart formulert. Dermed overlates det til EU-domstolen å stå for 
avklaringene etter hvert som direktivet skal prøves mot virkeligheten. Videre er Tjeneste-
direktivet et rammedirektiv som skal være gjenstand for en løpende vurdering. Hvert tredje år 
skal EU-kommisjonen vurdere om målsettingene med direktivet blir oppfylt, og eventuelt 
foreslå endringer for å oppnå disse målene. Slik blir viktige politiske diskusjoner og vedtak 
flyttet fra folkevalgte organer i Norge over til byråkrater og jurister sentralt i EU. Regjeringa 
står i fare for å godta et direktiv som reduserer de folkevalgtes makt og innflytelse og 
samtidig har uoverskuelige, langsiktige konsekvenser. Om regjeringa ikke benytter 
reservasjonsretten og i stedet vedtar å innføre direktivet, vil det være et alvorlig nederlag for 
demokratiet. 
 
Formålet med Tjenestedirektivet er å skape et felles marked for tjenesteyting i EU. 
Arbeidsmarkedet i Norge blir en del av dette markedet om vi innfører Tjenestedirektivet. Det 
innebærer at vi blir del av et marked med rundt 9 prosent arbeidsløshet i gjennomsnitt, og 
over 15 prosent i en del av de nye medlemsstatene. I Norge er ledigheten nede i 2,5 prosent og 
i mange sektorer er det vanskelig å skaffe nok arbeidskraft. Innføring av Tjenestedirektivet 
innebærer at vi importerer de problemene som er knyttet til den høye ledigheten i EU-landa. 
Allerede i dag, hvor Norge praktiserer en overgangsordning, opplever vi til stadighet 
problemer knyttet til sosial dumping og kontraktørvirksomhet. Likevel er dette bare en 
forsmak på det vi vil møte om Tjenestedirektivet blir innført. Direktivet utelukker tiltak som 
er nødvendige for å hindre en dramatisk forverring av lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i 
tjenesteytende virksomheter. Konsekvensen kan bli økte forskjeller mellom ansatte i de ulike 
sektorene i norsk arbeidsliv. Norske arbeidstakere vil raskt komme i en situasjon, der de må 
konkurrere med billig arbeidskraft fra land i EU med høy ledighet. Gjeldende standarder i 
lovverk og tariffavtaler vil bli vanskeligere å forsvare når konkurransen om jobbene blir 
hardere, samtidig som innsyn og kontroll blir vanskeligere. De som i første rekke vil få lide 
for dette, er arbeidstakere fra fattige, østeuropeiske land og de mest utsatte gruppene i vårt 
eget arbeidsliv. 
 
Når tilgangen på billig arbeidskraft øker, vil lønnsnivået synke i de sektorene der denne 
arbeidskraften benyttes. Som en følge kan det bli vanskelig å rekruttere norsk arbeidskraft til 
disse sektorene, blant annet fordi ungdom vil velge utdanning til andre yrker. Etter hvert kan 
vi på en rekke områder oppleve at vi er ute av stand til å dekke behovet for arbeidskraft ved 
egen hjelp. Samtidig er det stor fare for at vi vil få en ny underklasse av underbetalt, 
utenlandsk arbeidskraft som vil være i landet på kortvarige arbeidsoppdrag med svært dårlige 
arbeidsvilkår. De sosiale og menneskelige kostnadene som dette vil føre med seg, kan vi 
knapt nok forestille oss. 
 
Akershus Nei til EU finner det vanskelig å forstå at ei regjering utgått fra Arbeiderpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å være fanebærer for en slik utvikling, og  
krever at regjeringa benytter seg av reservasjonsretten i EØS-avtalen. 


