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Europakommisjonens melding om det indre marked — kommentarer
fra KS

Det vises til brev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 10.11.2010 med
orientering om innholdet i meldingen, og med spørsmål om kommentarer til
forslagene i meldingen.

Kommisjonens melding omfatter 50 forslag til forbedringer, noe som illustrerer at
regelverket rundt det indre marked er komplisert og at det er behov for forenklinger
av dette regelverket.

Studier viser at kommunesektoren i Norge er sterkt og i økende grad berørt av EU
gjennom EØS-avtalen (NIBR-rapport 2008:12 — Lojal iverksetting eller målrettet
medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen).  Regelverk som har sitt
opphav i EU og som er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen stiller
omfattende krav til kommunene og fylkeskommunene. Ikke minst gjelder dette
regelverket angående offentlige anskaffelser, offentlig støtte og andre indre marked-
områder.

KS er opptatt av at EØS-bestemmelsene om det indre marked utformes,
implementeres og anvendes på en slik måte at man sikrer kommunene frihet og
fleksibilitet ved løsningen av de ulike oppdrag de er tillagt. På dette punkt er KS av
den oppfatning at både EØS-bestemmelsene og en del norsk regelverk som er
inntatt som følge av EØS-avtalens regler om det indre marked og praktiseringen av
dette, kan ha noen uheldige konsekvenser.

De samme problemstillingene debatteres på europeisk nivå. Blant annet har CEMR
(Council of European Municipalities and Regions) etterlyst større forståelse i EU-
kommisjonen for den samlede effekten av de ulike kravene i regelverket på
innkjøperenhetene.

KS er medlem av to europeiske paraplyorganisasjoner: CEMR og CEEP (The
European Centre of Employers and Enterprises providing Public services), som
begge er viktige arenaer for å ivareta våre medlemmers interesser. Begge disse
organisasjonene har igangsatt arbeid, som KS tar del i, med sikte på å gi innspill til
meldingen, innen fristen 28. februar.
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KS finner det ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å inngi egne
kommentarer utover det som gjøres via CEMR og CEEP. Høringssvarene fra CEEP
og CEMR vil derfor bli oversendt departementet så snart de foreligger ferdige.
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