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SV avviser EUs angrep på det kommunale sjølstyret! 

SV tar avstand fra flertallet i Hjelmengutvalget, og vil advare mot EU-kommisjonens forslag om et 
tjenestedirektiv som pålegger økt liberalisering. Begge forslag utfordrer det kommunale sjølstyret i 
alle EU- og EØS-land, og legger opp til økt konkurranseutsetting og privatisering av offentlige 
tjenester. Dette er høyrepolitikk på EU-vis. 
 
Hjelmeng-utvalget har vurdert konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter 
etter at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, åpnet sak mot Norge. Ofte konkurrerer det offentlig og det 
private på samme marked. I slike tilfeller har det offentlige skattefritak og kan heller ikke gå konkurs 
på grunn av såkalt konkursimmunitet. ESA mener det offentliges skattefritak og konkursimmuniteten 
bryter med EØS-reglene. 
 
KS har tatt saken veldig alvorlig, etter at KS sammen med LO dissenterte i Hjelmengutvalget på 
viktige spørsmål. Tiltakene Hjelmeng-utvalget foreslår vil ikke føre til like konkurransevilkår mellom 
private og offentlige aktører. Offentlige aktører vil bli underlagt et strengere regelverk og får et 
mindre handlingsrom enn private aktører, i følge KS. 
 
Resultatet blir dyrere og dårligere offentlige tjenester. Enkelte tilbud kan forsvinne helt. Prisen må 
innbyggerne betale. Det gjelder blant annet utleie av kommunale bygg på kveldstid, svømmebasseng 
og kinoer. 
 
Dersom skolefritidsordningen (SFO) blir regnet som økonomisk aktivitet vil prisen mer enn tredobles. 
I dag er makspris i underkant av 3.000 kroner. Ny pris dersom reglene endres blir over 10.000 kroner 
- i måneden. Og en tur i kommunens svømmehall på kveldstid kan fort bli dobbelt så dyr som i dag. 
 
SV vil bekjempe denne typen markedgjøring av offentlige tjenester. Kommunene må stå fritt til å 
tilby innbyggerne de tjenester de ønsker, basert på lokala politiske vedtak, uavhengig av EU. EØS- 
avtalen utvides stadig til nye områder, og fungerer som et ekstra høyreparti i Norge. 
 
EUs maktorganer forhandler for tida om et revidert tjenestedirektiv. EU-kommisjonens forslag går ut 
på at lokale myndigheter i EU/EØS-området ikke skal kunne fatte beslutninger på egen hånd om en 
del spørsmål som har med byplanlegging eller drift av tjenester å gjøre. De må først konsultere og få 
godkjenning av EU. Dette har ligget i tjenestedirektivet også tidligere, som en sovende paragraf, men 
EU-kommisjonen ønsker nå å aktivere denne muligheten gjennom vidtrekkende og inngripende 
forslag, som setter det lokale sjølstyret til side. For eksempel må byråd eller bystyrer søke 
forhåndsgodkjenning 3 mnd i forveien om man har tenkt å vedta strammere regler for utleieboliger, 
nekte etablering av kjøpesentra i visse områder, begrense størrelse på butikker (kfr. søndagsåpne 
butikker i Norge), kreve strenge lønns- og arbeidsbetingelser for å jobbe for kommunen eller 
tilbakeføring av renhold i kommunal regi. Dersom EU-kommisjonen mener dette bryter med 
tjenestedirektivets forutsetninger om like konkurransevilkår, kan EU nekte et byråd eller et 
kommunestyre å gjennomføre vedtatt politikk. 
 
Dette er totalt uakseptabelt. Byrådet i Amsterdam har satt i gang en protestbevegelse for å stanse 
dette forslaget, og ber om støtte rundt om i hele Europa. SV var i sin tid så sterkt mot 
tjenestedirektivet at partiet tok ut dissens i den rød-grønne regjeringa. Nå må kampen trappes opp, 
til forsvar for det lokale og nasjonale folkestyret. 
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Disse to sakene viser til fulle at EU fortsetter sin bit-for-bit demontering av velferdsstaten, til fordel 
for markedsinteressene. Og de har støttespillere i Norge. 
 
SV oppfordrer alle andre partier og organisasjoner som er opptatt av en sterk offentlig sektor og den 
norske modellen til å protestere og Stortinget om nødvendig til å legge ned veto mot EU-politikk som 
vil undergrave lokaldemokratiet og svekke den norske velferdsstaten. 
 
Langesund 3. februar 2019, Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV 

 


