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Nærings- og Handelsdepartementet 
Postboks 8014 Dep 
0030 Oslo 
 
    

Sortland, 22.02.2007 
 
UTTALELSE TIL DEPARTEMENTETS HØRING AV EUs TJENESTEDIREKTIV 
 
Fra Nærings- og Handelsdepartementets internettside har vi hentet ned høringsbrevet av 22.12.2006, 
deres ref. 200604938-1/SMS, og den norske versjonen av direktivteksten.  Etter å ha studert teksten 
og deltatt i konferanser om direktivet og konsekvensene av det har styret i LO i Vesterålen  behandla 
direktivet som sak ved skriftlig behandling 16. – 22. februar 2007. 
 
Vår konklusjonen er at EUs tjenestedirektiv vil være svært skadelig både for arbeidsliv og 
tjenestekvalitet hos oss. 
 
Siden tjenester må bli produsert der de skal bli ”konsumert”, må et ”grenseløs” tjenestemarked i 
Europa innebære grenseløs flyt av tjenestearbeidere.  Et slikt arbeidsmarked vil rive opp 
lokalsamfunn og familier.  Foreløpig bo- og arbeidssted kan bli norm både for menn og for kvinner.  
Norske tjenesteprodusenter må konkurrere med ”leverandører” i hele EU/EØS-området, ikke bare 
innenfor bygg og anlegg, men innenfor renhold, eldreomsorg, deler av helsesektoren osv. 
 
I dag er arbeidsmarkedet stramt hos oss.  Få er uten inntektsbringende arbeid.  I EU er 
arbeidsløsheten i gjennomsnitt ca 8 %, i noen land langt høyere.  Hvis arbeidsløsheten hos oss en dag 
skulle komme opp på EU-nivå, vil konkurransen i det åpne europeiske tjenestemarkedet gjøre kamp 
for høgere lønn i norske bransjer svært vanskelig – og det vil bli et sterkt press på norske lønninger 
nedover.  Ikke bare lønna, men hele systemet med tariffavtaler og sterke fagorganisasjoner vil 
komme under press. 
 
Når det gjelder tjenestekvalitet synes mulighetene til å fremme reklamasjoner og klager å bli svært 
vanskelig når den ansvarlige tjenesteleverandøren bare kan nås i utlandet – og når klager trolig må 
bli fremmet både på et annet lands språk og i forhold til dette landets lover.  Bare de mest 
ressurssterke økonomisk vil kunne sikre kvalitet – og eventuell klage. 
 
LO i Vesterålen tilrår regjering og Storting å reservere seg mot at dette direktivet blir norsk lov.  
Alternativt må regjeringa sikre ei brei og uavhengig konsekvensvurdering som grunnlag for en siste 
høringsrunde seinere. 
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