
Hvem skal styre tjenestene 
– og til hvilken pris?



«Undersøkelsen viser at EU-
lovgivning og -politikk gjør seg 
gjeldende i 49 prosent av 
kommunestyresakene. Det er 
med andre ord en betydelig 
berøringsflate mellom EUs 
politikk og regler, og norske 
kommunestyresaker.»
Rapporten «EU på dagsorden i norske 
kommuner og fylkeskommuner»

EU og EØS i 
kommunevalget



SFO til 10 000 kr? 
Nei takk!

• Det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget har 

foreslått at det skal innføres egne regnskap og 

skatteplikt for såkalt «økonomisk aktivitet» i 

kommunene. 

• Det heter også at all økonomisk aktivitet i 

kommunenes regi skal drives på 

«markedsmessige vilkår». 

• Forslagene kommer etter krav fra 

overvåkingsorganet ESA i Brussel. ESA mener 

skattefritak og konkursforbud gir offentlig 

virksomhet fordeler i konkurransen med private 

aktører, som er i strid med EØS. 



Bakgrunnen for 
Hjelmeng-utvalget

• ESA har i flere saker fått klager fra 
private som mener det offentlige har 
fordeler private ikke har –
konkursimmunitet, skattefrihet med 
mer. 

• Det gjelder forhold som offentlig 
tannhelsetjeneste, sikkerhetskurs på 
folkehøyskoler, analysesenteret i 
Trondheim, avfallsinnhenting i storbyer, 
treningssenteret på Kippermoen, 
sykehusapotek, sykehuskjøkkenet på 
Haukeland.

• ESA åpnet sak mot Norge på bakgrunn 
av dette.



Bakgrunnen for 
Hjelmeng-utvalget

• Regjeringen svarte med å nedsette 
Hjelmeng-utvalget.

• Ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng.



Hjelmeng-utvalget
- mandat

• Gi myndighetene et grunnlag for å iverksette 
tiltak som skal sørge for at reguleringene av 
økonomisk aktivitet utøvd av offentlige 
aktører er i tråd med EØS-avtalens regler for 
offentlig støtte, og at offentlige og private 
aktører har like konkurransevilkår.

• Gjennomføre en samfunnsøkonomisk 
konsekvensanalyse av utvalget forslag.



Kritikk fra KS

• KS (Kommunenes sentralforbund) satt i 
utvalget.

• KS mente at Hjelmeng-utvalget i liten grad 
har vurdert de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene (mandatets del 2).

• KS iverksatte derfor et eget 
utredningsprosjekt for å gjennomføre en 
slik samfunnsøkonomisk analyse av 
konsekvensene av utvalgsflertallets forslag.



Kritikk fra KS

• KS sin utredning har vært drevet av de to 
økonomiprofessorene Tommy Stahl
Gabrielsen og Kjell-Erik Lommerud
(UiB),konsulentselskapet BDO A/S ved 
statsaut. revisor Morten Thuve og advokat 
Per Anders Bjørgan fra Lund & co. (Tidl. 
konkurransedirektør i ESA).



Faksimile: ks.no 10.12.18



Praktiske konsekvenser

➢Stell av gravplass
➢Svømmehall
➢Bygdekino
➢Treningstilbud
➢Kulturskole
➢Musikkskole
➢Café/kantinedrift
➢Parkering
➢Kulturhus
➢Utleie av eiendom
➢Storkjøkken / kantinedrift
➢Kino
➢Kultur & konserthus 

(kafédrift, utleie.)
➢Parkering
➢Brannvesen, alarmtjenester



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

• Andre tjenester som blir rammet er svømmehall, kino, 
kulturskole, kantinedrift og gravstell.

• Prisen på tjenestene kan øke med flere hundre prosent, 
eller de blir avviklet fordi det blir for dyrt eller vanskelig å 
følge regelverket. 

• Kravet om regnskapsmessig skille for det som er 
«økonomisk aktivitet» betyr også økte kostnader i 
millionstørrelse for kommunene. 



«Fagforbundet er bekymret for at disse 
forslagene vil gi mindre handlingsrom til å 
drive politikk og til å tilby tjenestene hvert 

enkelt lokalsamfunn har behov for.»
Fagforbundets leder Mette Nord til Fagbladet desember 2018





• Lovfestet i formannskapsloven i 1837.

• Hjemlet i Grunnloven paragraf 49 i 2016: 
«Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender 
gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere 
bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå 
fastsettes ved lov».

• Europeisk charter om lokalt selvstyre.

• Hva skal en kommune egentlig drive med?

Kommunalt selvstyre



• Byråkratiserings- og administreringsreform

• Økte kostnader

• Dårligere politisk handlingsrom

• Dårligere og dyrere tjenester

• Dårligere kommuneøkonomi

• Færre tjenester, særlig i mindre tettbygde strøk

• Mindre fornøyde innbyggere

Hjelmeng-utvalget oppsummert





Ut av 
EØS?







• En avtale mellom to likeverdige 
parter, Norge og EU. 

• Ingen forutsetning om innføring 
av nytt regelverk. Ikke 
overvåkingsorgan og domstol. 

• Tollfri handel med industrivarer.

• Gjensidig markedsadgang for 
tjenester.

• Men ikke fri flyt av arbeidskraft 
eller fri etableringsrett. 

Hva er 
alternativet?



«Vi finner at de største eksportørene til 
EU i mindre grad er avhengige av EØS-
avtalens vilkår, sammenlignet med et 
eventuelt innhold i en moderne bilateral 

handelsavtale.»
Menon Business Economics Rapporten Norge og EØS: 
Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen
Menon-publikasjon nr 17/2013




