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Mette Nord 

Offentlig sektor, indre marked og privatisering 

 

Jeg representerer LO Norge. Norge er et land med full deltakelse i det Indre 

marked, utenom for landbruk og fiske og tollunionen.  (Norge har egen toll mot 

3.land og derfor behov for grensekontroll).  Og som dere vet, det indre marked har stor 

innvirkning på hvordan arbeidsmarkedet og samfunnet ellers fungerer i våre 

land.  

Min viktigste beskjed til kongressen er: Vi må legge større vekt på sosiale 

hensyn og arbeidsmarkedshensyn. Vi må ikke alltid gi forrang til fri bevegelse 

av arbeidskraft og tjenester over landegrensene. EU og EØS er etablert for å 

fremme handel og samarbeid; og på samme tid ivareta våre sosiale standarder. 

Jeg skal nevne to viktige praktiske eksempler at denne balansen kan bli bedre. 

Det første gjelder arbeidskraft (se nærmere beskrivelse i vedlegget til mitt innlegg), men 

litt indirekte gjennom målet om fri bevegelighet av tjenester over landegrensene. 

Vi har konkrete saker gående med konflikt mellom sosiale hensyn og fri flyt.  

Europeiske tilsynsmyndigheter krever at vi skal fjerne etablerte tiltak mot 

skatteunndragelse blant utenlandske selskaper, tiltak som samtidig begrenser 

omfanget av sosial dumping. Med visse tekniske ulikheter er det nå parallelle 

saker i Danmark og Norge; og kanskje også i andre medlemsland. En liknende 

konflikt pågår mellom EU og Sveits, der DEFS har støttet våre kamerater i 

kampen mot svekkede standarder. Kommisjonen og ESA vil her fjerne verktøy 

som skal sikre at utenlandske firmaer må betale skatt på linje med det 

innenlandske aktører gjør.  



Det andre viktige området gjelder EUs og dermed EØS sine regler for det som 

kalles statsstøtte (state aid). Disse truer med å skape ekstra byråkrati og samtidig 

press for privatisering av offentlige tjenester.  

Disse reglene, med hovedtekst som er uendret fra 1950-tallet, var berettiget for å 

hindre uheldig forstyrrelse av handelen med industrivarer. De siste 20 årene har 

EUs forståelse av statsstøtte utvikla seg til potensielt å kunne omfatte nesten 

enhver offentlig aktivitet som tilbys befolkningen.  

Et svært uklart regelverk er i praksis blitt brukt til å vanskeliggjøre offentlig 

tjenesteyting. Man har gått løs på grunnleggende offentlige tjenester bare de har 

noen små inntekter, som billettinntekter eller utleieinntekter; gebyrer eller 

egenandeler. Sykehus som har parkeringsplasser, kjøkken eller apotek. Skoler 

som leier ut lokaler eller tilbyr kurs skal presses over i markedets spilleregler.  

Kongress. 

Ingenting av dette har jo noe i overnasjonal regulering å gjøre. Slik regulering 

skal hindre problemer for grensekryssende handel. Ikke blande seg inn i nasjonal 

organisering av velferd. Ved å gjøre det, fremmer en privatisering og skader de 

europeiske institusjoners legitimitet. 

DEFS må ta kampen mot skadelig, overdrevne forsøk på å lage 

konkurransemarkeder, på bekostning av rettferdige velferdstjenester og sosial 

standard i arbeidslivet. Vi er glade for at våre bekymringer er imøtekommet i 

programformuleringer. Vi venter nå at dette tas opp i praktisk arbeid under den 

nye DEFS ledelsen. Og vi vil gjerne understøtte disse aktivitetene gjennom vår 

hjemlige virksomhet og om ønskelig bidra med eksperter på europeisk nivå.   

 

      


