
Hordaland Nei til EU er uenig med Hjelmengutvalget sine konklusjoner 
ESA mener det er en konkurransefordel i strid med EØS-avtalen at helseforetak, staten, 
fylkeskommunene og kommunene ikke betaler inntektsskatt og ikke kan gå konkurs når de 
konkurrerer eller kan konkurrere med private. De har derfor bedt norske myndigheter om å innføre 
tiltak for å hindre dette, og videre hindre at det offentlige kryssubsidierer økonomisk aktivitet, 
eksempelvis ved at ressurser bestemt for den offentlige delen av virksomheten kommer den private 
til gode. 
 
Regjeringen nedsatte en arbeidsgruppe ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng for å se på dette. 
Mandatet for arbeidsgruppa var todelt:  
 
1. For det første å få fram handlingsrommet innafor EØS-avtalen, ved å greie ut de støtterettslige 

problemstillingene ESA reiste. Arbeidsgruppa skulle òg utgreie hvilke tiltak som var nødvendige 
for å etterleve ESA sitt støtteregelverk.  

2. Men arbeidsgruppa ble i tillegg bedt om å komme med forslag til ytterligere tiltak for å sikre like 
konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.  

 
Denne andre delen av mandatet har ikke noe med Norge sine plikter under EØS-avtalen å gjøre. Det 
var rett og slett et næringspolitisk oppdrag fra regjeringa i tråd med deres privatiseringsiver. 
Parallellene til noen av tiltakene i TISA-avtalen – som det ikke ble noe av – er tydelige. 
 
Hjelmengutvalget leverte sin rapport 23.1.2018. Og de leverte det regjeringa ville ha: De foreslår å 
innføre krav om at offentlige myndigheter pålegges å følge markedsaktørprinsippet med skatteplikt, 
markedsrente og avkastning for de delene av offentlig sektor som konkurrerer med eller kan 
konkurrere med private.  
 

• Nei Til EU mener det ikke er grunnlag for de omfattende tiltak som utvalget foreslår. Den minst 
inngripende løsningen er å vente til ESA faktisk reiser en sak. Dersom det skulle gå så langt at en 
kommune blir dømt, så kan de bli dømt til å ta tilbake den ulovlige kommunale støtten. Det er 
mye mindre inngripende å gjøre tiltak i konkrete saker enn de omfattende endringene utvalget 
foreslår. 

• Å innføre et generelt krav om markedsrente, skatteplikt og avkastning må Norge ta til EFTA-
domstolen om ESA skulle opprettholde sin sak. Det vil ha svært store konsekvenser for 
velferdsstat og tjenestetilbud. 

• Et eget tilsyn for å passe på og pålegge at norske kommuner følger markedsaktørprinsippet, må 
avvises. Det samme med forslaget om å gi tilsynet bøteleggingsmyndighet om EUs 
statsstøtteregler brytes. Reelt sett bryter en slik myndighet med EØS som folkerettslig avtale. 

 


