
EU truer kommunen din!



Svømmehall, skolefritidsordning, 
kino og kulturskole, kantinedrift og 
gravstell er kommunale tjenester som 
kan bli mye dyrere hvis regjeringen 
legger seg flat for EØS-regler. 

Regjeringen vurderer nå en prisbombe 
for kommunene. Det regjeringsoppnevnte 
Hjelmeng-utvalget har foreslått at 
det skal innføres egne regnskap og 
skatteplikt for såkalt «økonomisk 
aktivitet» i kommunene. All økonomisk 
aktivitet i kommunenes regi skal drives 
på «markedsmessige vilkår». Forslagene 
kommer etter krav fra overvåkings-
organet ESA. ESA mener skattefritak og 
konkurs-forbud gir offentlig virksomhet 

SFO-plass til 10 000 kr?  Nei takk!

fordeler i konkurransen med private aktører
fra EØS-området.

En SFO-plass kan komme til å koste 
10 000 kroner per måned, viser en 
rapport laget for KS. 



SFO-plass til 10 000 kr?  Nei takk!

EØS-organet ESA vil bestemme hva 
slags forslag de folkevalgte skal få lov 
til å stemme over. 

Regjeringa ber nå EU om å innføre 
meldeplikt når folkevalgte i kommunen 
din for eksempel vil si stopp for nye 
kjøpesentra, for å verne om småbutikker 
eller kommunesenter.  Det kan nemlig 
være i konflikt med EUs tjenestedirektiv, 
som er del av norsk lov.

I dag er det sånn at kommunene fatter 
sine vedtak, så får heller EØS-organet 
ESA protestere i ettertid. Regjeringa 
og EU-kommisjonen vil derimot at 
overvåkingsorganet ESA skal «sile» 

Nei til politisk kvalitetskontroll

forslaget allerede før det fremmes. 
Kommunen må pent spørre om lov først. 

Dette er ikke demokrati, men 
forhåndssensur og selvsensur.
Vi sier nei til meldepliktsdirektivet!



Send NEITILEU navn 
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Nei til EU skal fortsatt være en brei folkebevegelse mot 
EU og EØS. For å nå det målet er vi avhengig av mange 
medlemmer. Derfor vil vi ha deg med på laget!


