MEDLEMSFORSLAG

A 1800/vekst
Fremlagt av

Den sosialdemokratiske gruppen

Behandles i

Utvalget for vekst og utvikling i Norden

Medlemsforslag
om statsstøttereglene i Norden
Forslag
Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
å foreta en gjennomgang av praktiseringen av statsstøttereglene i de nordiske land for å sikre bedre samordning og felles praksis.
Bakgrunn
En viktig del av reglene i EUs indre marked er reglene for statsstøtte. Statsstøttereglene har i følge den norske EØS-utredningen (NOU 2012:2) fått større betydning enn
antatt. Først på energi- området (kraftpriser, hjemfall, gass m.m) så etter hvert på
tjenester; først private (innskuddsgarantien, vin, kringkasting, spill mm.) så nærmere
på områder som skatt og velferd. (sykehusapotek, gradert arbeidsgiveravgift, kurs på
videregående skoler, sykehuskjøkken, kantiner, offentlig parkering). Det er også
nevnt i offentlig utredning at SFO og barnehage kan være kandidater.
Vår hensikt med en gjennomgang av regelverket er todelt:
•

•

Sette fokus på det handlingsrommet regelverket gir og derved bidra til å
unngå at det i realiteten griper inn i organiseringen av kommunene og annen
offentlig sektor, og følgelig går ut over formålet med regelverket.
Forebygge detaljinnblanding som diskrediterer EØS-avtalen

Problemet kan være at forvaltningen ikke er aktive i å bruke handlingsrommet; tidvis
i praksis spiller på lag med EU/ESA for å spare arbeid og disiplinere politikerne (statsbudsjett og for mye statlig ansvar og engasjement).
Problemet er økende fordi det er tjenester som vokser i økonomien og fordi det i
Norden er mer rendyrket offentlige ordninger enn i andre land. Der er også forvaltningen mer på lag med privatiseringen. Mangelfull informasjon og kontroll med prosessene preger praktiseringen.

J.nr. 19-00029-3

Sosialdemokratene i Nordisk Råd foreslår derfor at det foretas en gjennomgang av
praktiseringen av statsstøttereglene i de nordiske land for å sikre bedre samordning
og felles praksis. Utredningen bør
1.

Gi en beskrivelse av saker som er reist mot myndighetene fra enten tilsynsorgan (EU/ESA) eller domstol i de nordiske land etter regelverket for
statsstøtte (eventuell også klager/henvendelser EU/ESA har gjort uten å
"reise sak").

2.

Gi en beskrivelse av hvordan myndighetene har tilpasset seg inngrepene
og andre konsekvenser av regelverket

3.

Gi en beskrivelse av hvordan departement, parlament og eventuelle
domstoler arbeider for å forebygge konfliktsaker

4.

Gi en beskrivelse av hvordan myndigheter i landene informerer og skolerer offentlige virksomheter og politikere i å forstå og forholde seg til regelverket på en konstruktiv måte. Handlingsrommet må avklares.

5.

Gi en oversikt over forsknings- og utredningsvirksomhet i Norden knyttet til virkninger av EU/EØS og eventuelt annet internasjonalt regelverk
for statsstøtte.

Oppdraget bør lyses ut med sikte på å lage et nordisk konsortium (a la NordMod) og
omfatte minst 3 helst 4-5 land.
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