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Kystpartiet sier nei  
til tjenestedirektivet 
 
Kystpartiets hovedstyre krever at regjeringen bruker 
reservasjonsretten for å hindre at EUs tjenestedirektiv blir til 
norsk lov. Kystpartiet har programfestet Nei til EU og EØS. 
 
Av Roy Waage, leder av Kystpartiet 

  
Kystpartiet har behandlet høringsbrevet av 22.12.2006, deres ref. 200604938-1/SMS. Vi 
beklager den korte høringsfristen som er satt. 
Kystpartiet mener at det enkelte land bør ha rett til selv å bestemme over sitt eget 
arbeidsmarked. Vi ønsker ikke fri flyt av tjenester over landegrensene. Den enkelte 
nasjonalstats egne borgere bør kunne gis fortrinnsrett til å yte tjenester i eget land. 
Kystpartiet mener derfor at EUs tjenestedirektiv utgjør en trussel mot det verdigrunnlag som 
den norske velferdsstaten og norsk arbeidervernlovgivning bygger på. 
 
Ved to avstemninger, både i 1972 og i 1994, har den norske befolkningen sagt nei til EU.  
Det er sterke krefter både i EU og Norge som arbeider kontinuerlig for å uthule 
flertallstandpunktet vi nordmenn har tatt i EU-saken to ganger. Det er allerede tegn til sosial 
dumping i det norske arbeidsmarkedet. Ved innføring av tjenestedirektivet, vil man forsterke 
den sosiale dumpingen. 
 
Kystpartiet kan ikke akseptere at man legger opp til ytterligere markedsliberalisme og et enda 
sterkere press mot grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Tjenestedirektivet kan føre til at 
norske bedrifter blir utkonkurrert når de gir sine ansatte norske lønns- og arbeidsvilkår. 
Tjenestedirektivet er derfor etter vårt syn et forsøk på å uthule standpunktet vi nordmenn har 
tatt når det gjelder tilknytning til EU, og innordning av EUs regelverk. Innfører vi 
tjenestedirektivet, vil Norge bli underlagt bestemmelser som skal tolkes av EU-domstolen og 
EUs byråkrater – som vil tolke reglene i markedsliberalistisk retning. Vi vet at omstridte 
formuleringer om opprinnelseslandsprinsippet er tatt ut av teksten i tjenestedirektivet allerede. 
 
Kystpartiet mener at tjenestedirektivet vil gjøre det langt lettere for de med økonomiske 
muskler – særlig multinasjonale selskaper - å vinne frem og overta mye av styringen av 
markedet – både det private og offentlige arbeidsmarkedet. Noe som til sist også vil gå ut over 
forbrukerne Presset på grunnleggende rettigheter i arbeidslivet vil åpenbart tilta ved innføring 
av tjenestedirektivet, og at helsetjenester også kan bli omfattet av det - direkte eller indirekte - 
på sikt. Kystpartiet frykter at arbeidstakerorganisasjonene vil bli sterkt vingestekket hvis 
regjeringen ikke reserverer seg mot tjenestedirektivet. 
Det synes også mer og mer åpenbart at det er lite de norske myndighetene kan gjøre for å slå 
ned på åpenbar utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, om tjenestedirektivet blir gjeldende 
norsk rett. 
 
 



Kystpartiet konkluderer med følgende: 
 

1. Kystpartiet krever at regjeringen reserverer seg (legger ned ”veto”) mot at 
tjenestedirektivet skal bli norsk lov. 

2. Kystpartiet sier nei til EUs tjenestedirektiv! 
 
 


