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PRESSEMELDING 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS har 
22 forbund som dekker hele arbeidslivet. Per 1. januar 2006 har YS 201.713 medlemmer. For mer 
informasjon besøk hjemmesiden: www.ys.no 

05.04.06 

YS om nytt forslag til tjenestedirektiv 
Europakommisjonen har nå lagt frem et revidert forslag til tjenestedirektiv. – Etter min 
vurdering er det grunn til å være fornøyd med forslaget. På viktige punkter har 
fagbevegelsen fått gjennomslag. Fortsatt er det imidlertid uklarheter om enkelte 
sentrale begreper, sier YS-leder Randi G. Bjørgen. 
 
Det reviderte forslaget til tjenestedirektiv som Europakommisjonen la frem i går ettermiddag, 
bygger i stor grad på kompromissforslaget Europaparlamentet vedtok i februar. 
 

- Jeg oppfatter at Kommisjonen i hovedsak har lagt til grunn Europaparlamentets 
kompromissforslag, når den reviderte direktivteksten er utarbeidet. Det er klokt fordi 
det bidrar til å hindre unødvendig kompetansestrid mellom organer, og det synliggjør 
at man lytter til fagbevegelsen og en rekke regjeringer i Europa, sier YS-leder Randi 
G. Bjørgen: - En kjerneutfordring i denne saken har vært et uklart forhold mellom 
opprinnelseslandsprinsippet og utestasjoneringsdirektivet. Dette dreier seg om det 
som egentlig bør kalles ”bestelandsprinsippet”. Poenget er at det skal være tillatt å 
utføre tjenester på tvers av landegrenser, men det må skje på en måte som ivaretar 
ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette ser det ut til at vi langt på vei har fått ryddet 
opp i på en god måte. 

 
YS-lederen trekker paralleller til regler for fri bevegelse av varer, hvor standarder for helse, 
miljø og sikkerhet kan sette grenser for gjensidig godkjenning.  
 

- YS er enig i at det også skal være gjensidig godkjenning av tjenesteytelser, men det 
må skje i forhold til etablerte faglige regelverk. Realiteten i denne diskusjonen har 
vært å få en klar forståelse for at det er de beste reglene en arbeidstaker møter, som 
skal gjelde, sier Bjørgen: - Til innholdet i direktivet er det punkter som har vært viktig 
for YS og europeisk fagbevegelse, som ennå tildels er uklare. Det som kalles 
”tjenester av allmenne (økonomiske) interesser” og vikarbyråer. Fortsatt er det uklart 
hva som ligger i begrepet ”allmenne interesser”. Det er altså uklart hva man mener er 
rene offentlig tjenester, og i hvilken grad dette skal eller ikke skal omfattes av 
direktivet. På dette punktet er det fremdeles nødvendig med forbedringer, som jeg 
håper vi klarer å få på plass i løpet av høringsprosessen.  

 
- Spørsmålet om vikarbyråer henger tett sammen med debatten rundt tjeneste- og 

arbeidsvandringen. YS har lenge påpekt at det er grunnleggende forskjell på disse 
problemstillingene og de må håndteres deretter. I direktivforslaget som vi nå har fått, 
er vikarbyråer trukket ut. Det er bra. For den som tror på grenseoverskridende 
samarbeid og samtidig ønsker respekt for faglige og sosiale rettigheter, er det grunn 
til å være tilfreds med det som nå har kommet. Men, det er fremdeles enkelte 
formuleringer som bør bli bedre, sier YS-lederen. 

 
Kontaktperson: Randi G. Bjørgen, YS-leder, tlf: 21013605, mob: 90837966 


