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Velferdstinget i Oslo er en interesseorganisasjon for ca 40 000 studenter fra Universitetet i
Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Norges veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo, Det Teologiske Menighetsfakultet, Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole og
Kunsthøgskolen i Oslo. Disse lærestedene er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Vi
jobber for å bedre studentenes velferdstilbud i studietiden lokalt og nasjonalt.
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HØRINGSUTTALELSE, EUS TJENESTEDIREKTIV

Velferdstinget i Oslo ønsker med dette å uttale seg om tjenestedirektivet og belyse enkelte
problemstillinger.

Ut fra formuleringene mener vi at det er sannsynlig at flesteparten av studentsamskipnadenes
tjenester faller innenfor tjenestedirektivets § 4 definisjon av hva som er en tjeneste
("service"). I henhold til denne definisjonen er en tjeneste

"any self-employed  economic activi ty, normally provided  for remuneration(...) "

Ettersom de fleste av studentsamskipnadenes tjenester utføres mot egenbetaling, og trolig
heller ikke kan sies å falle innenfor noen av de øvrige unntakene som nevnes i direktivteksten,
vurderer vi det dit hen at det er muligheter for at de omfattes av tjenestedirektivets krav.

Velferdstinget mener med bakgrunn i dette at det bør utredes nærmere hvordan
tjenestedirektivets bestemmelser vil ha konsekvenser for studentsamskipnadenes drift. En slik
utredning bør settes i verk umiddelbart.

Særlig vesentlig er det å vite om det vil være mulig å opprettholde prinsippet om fri stasjon
når tjenestedirektivet skal gjelde. Prinsippet om fri stasjon betyr at medlemsinstitusjonene
skal stille til rådighet gratis lokaler for den enkelte studentsamskipnadens aktiviteter. Dette er
en forutsetning for studentsamskipnadenes drift. Vil dette nå bli definert som ulovlig
konkurransevridning?

Videre må det avklares om studentsamskipnadenes tilbud må åpnes opp for konkurranse og
avregulering for å ivareta direktivets bestemmelser om "frihet til å yte tjenester" (§ 16 i
direktivet).
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Artikkelen viser til at alle krav til tjenestetilbydere skal være ikke-diskriminerende,
nødvendige av hensyn til offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelsen eller for beskyttelse
av miljøet, og de skal være proporsjonale (dvs ikke mer omfattende enn de trenger å være).
Hvordan disse betingelsene skal tolkes er viktig å avklare. Betingelsene innebærer uansett en
innstramming av EF-domstolens mulighet til å godta brudd på EUs fire friheter. Hva vil dette
ha å si for samskipnadene?

Velferdstinget vil fremholde at studentsamskipnadenes viktigste mål er å sikre en lik rett til
utdanning, ikke en lik rett for private aktører til å få mest mulig markedsadgang.

Ingen av organisasjonene som representerer studentenes interesser er invitert til å delta i
høringen om tjenestedirektivet. Vi vil oppfordre Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre
en konsekvensutredning for studentsamskipnadene før man organiserer en ny høring om
saken. Slik kan saken bli bedre belyst før regjeringen tar endelig stilling til hvordan man
forholder seg til tjenestedirektivet.

Med vennlig hilsen

/s/

Stine Winger Minde

Leder, Velferdstinget i Oslo
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Sten J. McNeil Ånnerud

Nestleder, Velferdstinget i Oslo
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