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Norge er inne i forhandlinger om en omfattende internasjonal avtale om handel med tjenester,  
Trade in Services Agreement (TISA). Forhandlingene er hemmelige.  Dokumenter som er 
offentliggjort av Wikileaks viser at det er grunn til å tro at TISA-avtalen vil stille krav om privatisering 
både av norske offentlige tjenester og av offentlige tjenester i utviklingsland. Mange, blant annet en 
rekke norske fagforeninger, politikere og samfunnsforskere ser forhandlingene og påfølgende avtale 
som en trussel mot det norske velferdssamfunnet. 
 
Hva de norske forhandlerne ønsker å oppnå er uklart, men vi vet at TISAs grunnprinsipp er at alle 
sektorer med innslag av private tilbydere skal konkurranseutsettes. Avtalen går ut på å «liberalisere 
handelen med tjenester». I klarspråk betyr det at alle offentlige tjenester skal kommersialiseres, 
dersom det er mulig for private aktører å tjene penger på dem. Noen angremulighet finnes ikke; om 
en tjeneste først er kommersialisert, kan det offentlige aldri overta driften igjen; vedtakene vil ikke 
kunne reverseres. 

KS, kommunenes egen interesseorganisasjon, har i et hovedstyrevedtak 22. juni i år kommet med 
klare krav til regjeringens innsats i forhandlingene. I vedtaket står det blant annet at KS anmoder 
regjeringen om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten. Det gjelder særlig:  
«… retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, 
redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak 
innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det omfatter lokale og regionale 
myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester.» 

Deler ordføreren SVs – og mange andres – bekymring for at en TISA-avtale vil kunne medføre at vi 
som folkevalgte mister makt og innflytelse over organiseringen av tjenestetilbudet for innbyggerne 
våre? 

Forslag til vedtak:  
Nord-Odal kommune ser med stor uro på TISA-forhandlingene og tar avstand fra både formålet med 
TISA og det utbredte hemmeligholdet omkring forhandlingene. En eventuell avtale med Norge må 
ikke omfatte offentlige tjenester. Kommunestyret krever at regjeringen i forhandlingene arbeider for 
at offentlige tjenester i Norge – både statlige, fylkeskommunale og kommunale – fortsatt skal styres 
på demokratisk vis av folkevalgte organer. Nord-Odal kommune stiller seg bak kravet om en 
offentliggjøring av rammeverket for TISA. Kommunestyret ber også KS følge opp sitt vedtak fra 22. 
juni og intensivere arbeidet for å sikre kommunenes og lokaldemokratiets interesser. 


