
:SOU 1994:2

BETÄNKANDE

Kommunerna,
Landstmgen OC

Europa

EG/EU-KONSEKVENSUTREDNINGARNA:

LANDSTINGOCHKOMMUNER



UÖcHB i



f
utredningaroffentligaStatens

WW 1994:2

w Civildepartementet

Kommunerna,
ochLandstingen

Europa

EG/EU-konsekvensutredningama:Betänkande av
landstingochKommuner

1994Stockholm



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svararFritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag Regeringskansliets förvaltningskontorav

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 90 90

NORSTEDTS TRYCKERI AB ISBN 91-38-13510-8
Stockholm 1994 ISSN 0375-25OX



chefen förstatsrådet ochTill
Civildepartementet

Civil-för1993 chefen29 aprildenbemyndigadeRegeringen
1993:49 meddir.utredaresärskildtillkalladepartementet att upp-en

olikalandsting vidför ochkommunerkonsekvensernaanalyseradrag att
Kommitténintegrationen.västeuropeiskamedverkan i denformer av

ochKommunerEG/EU-konsekvensutredningama:antagithar namnet
1993:02.landsting C

Häggroth,SörendepartementsrådetvaritSärskild utredare har
Civildepartementet.

enhetschefendeltagitsakkunnigaharbetänkandetarbetet medI som
MagnusdocentenKommunförbundet,Gustafsson, SvenskaHåkan

tf.universitet,institutionen, LundsStatsvetenskapligaJemeck,
universitet,Uppsalainstitutionen,Juridiskaprofessorn Lena Marcusson,

AndersdepartementsrådetMalmö kommun,Nilsson,fmanschefen Inger
Social-Wigzell,KerstinöverdirektörenUtrikesdepartementet,Olander,

Öhrman, Landstingsförbundet.utredaren Larsochstyrelsen
Carlsson,AnnadepartementssekreterarendeltagitharSom experter

BerndtdepartementssekreterarenArbetsmarknadsdepartementet,
EvadepartementssekreterarenCivildepartementet,Lindholm,

SvenskaRydberg,ChristinaekonomenFinansdepartementet,Lindström,
Landstingsför-Törnwall,utredaren JohannaKommunförbundet och

bundet.
avdelningsdirektören MetavaritharKommitténs sekreterare

IAtilius, Uppsala.kommunjuristen EilaStatskontoret ochBoêthius,
utbytestjänstemannordiskTapani Hellsten,deltagithar ocksåarbetet

från Finland.
Lands-betänkandet Kommunerna,härmed överlämnaKommittén får

särskild bilagedel.1994:2 inklusiveSOUtingen och Europa en

januari 1994den 12Stockholm

HäggrothSören

/Meta Boêthius
AtiliusEila





5Innehållsförteckning1994:2SOU

Innehållsforteckning

9Sammanfattning . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .

31Inledning . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .
och densjälvstyrelsenkommunala1.1 Den

31integrationenvästeuropeiska . . . . . . . .. . . . . . .. 33perspektivkommunaltutveckling iEG-samarbetets1.2 ett
36uppläggningAnalysarbetets1.3 . . . . . .. . . . . . .. . . .

isjälvstyrelsenregionalaochDen lokala2
39Västeuropa . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 39Inledning2.1 . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 40europeiska nivånöverstatliga2.2 Den . . . . . .. . . . . .. 42nivåneuropeiskastatliga2.3 Den . . . . . . .. . . . . . . . .
43inom EG/EUbeslutsprocessenBerednings- och2.4
46uppbyggnadinstitutionellaEES-avtalets2.5 . . . . . . .. .

förankringen beslutendemokratiska2.6 Den av
46inom EG/EU . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .

institutionellaregionernasochKommunernas2.7
48europeiskadeninflytande på scenen . . . . . .. . . . .
52iOlika kommunala Europa2.8 system . . . . .. . . . . . .
54i kommunsystemenSkillnader och likheter2.9 . . . .. . .
62utvecklingstendenserregionala2.10 Lokala och . . . .. . .
632.11 Regionbegreppet . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 65samarbete2.12 Regionalt . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 66utvecklingenregionala2.13 svenskaDen . .. . . . . . . . ..
68bedömningar2.14 Våra . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

Ändrade förutsättningar for den3
71självstyrelsenkommunala . . . . . . .. . . . . . . .. .
713.1 Inledning . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .

kommunalaSubsidiaritetsprincipen och den3.2
71självstyrelsen . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .

kommunalasvenskarättsordning och den3.3 EG:s
82självstyrelsen . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .

påregionalpolitik behov och krav3.4 EG:s -
96regional nivåsamverkan på . . . . . . . . .. . . . . . . .



6 Innehållsförteckning SOU 1994:2

4 Verksamheterna i kommuner och landsting 103. . . . .4.1 Inledning 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Fri rörlighet 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Invandrings- och flyktingpolitik 107. . . . . . . . . . . . . .4.4 Den sociala dimensionen 108. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.1 Strukturfondema 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.2 Arbetsrätt, personalpolitik 110. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.3 Barnomsorg 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Äldreomsorg4.4.4 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.5 Handikappfrågor 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Hälso- och sjukvård 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6 Alkohol och narkotika 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 Utbildning 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8 Kultur och fritid 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.9 Konkurrens 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.10 Upphandling 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.11 Samhällsbyggnad och miljö 127. . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 Energi 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 Transporter och kommunikationer 130. . . . . . . . . . . . .4.14 Standardisering 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.15 Konsumentfrågor 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.16 Informationshanteiing och informationsteknologi 132. . . .4.17 Statistik 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.18 Våra bedömningar 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Ekonomiska konsekvenser for kommuner och
landsting 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Inledning 137. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ökade5.2 verksamhetskosmader 137. . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Minskade kostnader ökad konkurrensgenom 139. . . . . .5.4 Finansieringen den kommunala verksamhetenav 143. . . .Ändrade5.5 utvecklingsbetingelser i olika regioner 145.5.6 Våra bedömningar 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Hur påverkas möjligheterna till insyn i den kom-
munala verksamheten EG:s Sekretessreglerav 151.6.1 Inledning 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Utvecklingen inom EG/EU 152. . . . . . . . . . . . . . . . .6.3 Konsekvenser EES-avtaletav 154. . . . . . . . . . . . . . . .6.4 Konsekvenser medlemskap iett EG/EUav 157. . . . . . .6.5 Våra bedömningar 157



Innehållsförteckning 7SOU 1994:2

regionemas inflytandeoch över7 Kommunernas
övrigEG/EU:s lagstiftning och verksamhet 159. . . ..

159Inledning7.1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
inflytandet i EG/EU 1597.2 lokala/regionalaDet . . . .. . . .

169kommittén7.3 Regionala . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
173EG-frågor i SverigeBeredningen7.4 av . . . . . . . .. . .
1767.5 bedömningarVåra . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

landstingen EG/EUoch8 Kommunerna, en-
179sammanfattande bedömning

. . . . . . . . . . . . . . .

litteraturfdrteckning 187Käll- och . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

191Bilaga 1 Kommittédirektiv . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Tabellforteckning

56grundläggande strukturTabell 1 Kommunsystemens . . . . . . .

Välståndsnivå, offentliga sektorns storlek och kommuner-Tabell 2
60denna i västeuropeiska kommunsystemandelnas av . .

Illustrationer

Figur 1 Beredningsprocessen 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

45Figur 2 Beslutsprocessen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



råtta jñäáiÄ



Sammanfattning 9SOU 1994:2

Sammanfattning

medlemskap i denförhandlingarSverigefebruari 1993 inleddeI om
1993 skernovemberEG. Sedan den 1Europeiska gemenskapen

i denmedlemskapMaastrichtfördraget ochförhandlingarna utifrån avser
EU.Europeiska Unionen

ställning.stark Deti Sverige harkommunala självstyrelsenDen en
förkonsekvensernafrågorställts radi den allmänna debattenhar omen

deltagande i denolika former väst-landsting vidochkommuner av
hur förutsätt-handlar bl.a.integrationen. Frågornaeuropeiska om

förändras. Menverksamheternabedriva de kommunalaningarna för att
slå vaktmöjligheternagrundläggande frågorocksådet ställs attommer

intemationaliseradi alltsjälvstyrelsenstarka kommunaladen merenom
beslutsmiljö.

lagstiftningfrämst från svenskkonsekvensbedömningar utgårVåra
speciallagstiftningkommunallagen,regeringsformen,området, bl.a.på

sekretesslagstiftningen.verksamhetenkommunalareglerar den samtsom
låtitbedömningar har vi utarbeta sär-underlag för våraSom sex

bilaga till dettapubliceras iskilda separatexpertrapporter, ensom
Bilagedelen innehåller:betänkande.

ChristinLidström och Johanssoni AndersKommunsystem Europa av
bilaga 2.

kommunala självstyrelsen MagnusdenSubsidiaritetsprincipen och av
bilaga 3.Jemeck

kommunala självstyrelsen LenaEG:s rättsordning denoch av
Olle Lundin bilaga 4.Marcusson och

Ramfelt och Karin EckerdalRegionalt utvecklingsarbete i EG Lenaav
bilaga 5.

landstingens ekonomi KomrevEG ochHur påverkar kommunernas
6.Dahlgren bilagaAB Göran Andersson och Pergenom

Kurt Klaudi KlausenEG-konsekvenser för danska kommuner av
bilaga 7.

kapitel l-8.följande sammanfattas huvudbetänkandet,I det
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Kapitel l Inledning-

Romfördraget från år 1958 fortfarandeär grunddokumentet för det
europeiska samarbetet inom för EG. Enhetsakten 1986 ochramen
Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget 1992 är båda visserligen-
genomgripande och omfattande revisioner och komletteringar tillav-
Romfördraget.

Unionsfördraget syftar bl.a. till fördjupat ekonomisktett och
monetärt samarbete mellan EG:s medlemsstater, till ökad utrikes- och
säkerhetspolitisk samordning till ökad rörlighetsamt för personer -upprättandet Europeisk Union, EU. I fördragetav läggsen fast utveck-
lingsfaser för den ekonomiska och monetära unionen EMU reglersamt
för få ingå i denna. I fördragetatt stadfästs också subsidiaritetsprincipen
artikel 3b.

Genom avtalet det Europeiska ekonomiska samarbetsområdetom
EES får Sverige och övriga EFTA-länder utom Schweiz tillgång till
den inre marknaden. För Sveriges del innebär avtalet omfattandeett
lagsüfmingsarbete, eftersom övertar del EG:sstor redanen av
stiftade lagar. Det sigrör närmare 1 500 rättsakter.om

Riksdagen lagen det Europeiskaantog ekonomiska samarbets-om
området EES, SFS 1992:1317 i december 1992. Lagen gäller fr.o.m.
nyåret 1994.

Kommunerna och landstingen berörs EES-avtalet i rad olikaav en
avseenden. Det påtagliga på kort siktmest är kommunerna ochatt
landstingen skall följa EES-avtalets regler offentlig upphandling.om
Kommunerna och landstingen berörs också regler statsstöd ochav om

direktiv och förordningar inom olikaav verksamhetsområden, bl.a.
miljöområdet.

I vår analys konsekvenserna för kommuner ochav landsting vid
olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen är ut-
gångspunkten följande huvudaltemativ:tre

Sverige ansluts till EES-avtalet blir inte medlem i EG/EU.men
Sverige blir medlem i EG/EU.

3. Sverige står utanför såväl EG/EU EES-avtalet.som

Vi redovisar analyser och bedömningar både direkta ochsom avser
indirekta konsekvenser de ovanstående alternativen. De direktaav kon-
sekvenserna är regel lätta urskilja jämförelsesom att mellangenom
EG:s regelverk och svensk lagstiftning. De indirekta konsekvenserna är
däremot svårbedömda. Vissa indirekta konsekvensermer med-av en
verkan i EG/EU-samarbetet kommer sannolikt uppträda i längreatt ett
tidsperspektiv. Dessutom måste räkna med den allmänna in-man att
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temationaliseringen har påverkan på de svenska kommunerna ochen
landstingen, kan svår särskilja från konsekvensernaatt ettsom vara av
medlemskap i EG/EU.

Kapitel 2 Den lokala och regionala själv--

styrelsen i Västeuropa

kapitletI dels genomgång EG/EU:s organisation och be-görs en av
rednings- och beslutsprocessen inom EG/EU, dels bred översikt överen
olika kommunala i Europa och lokala regionala utveck-system samt
lingstendenser. Ett betydande regionaliseringen iägnas åtutrymme
Europa.

I den pågående diskussionen relationerna EG/EUmellan ochom
medlemsstaterna har den regionala och lokala nivån fått allt störreen

regionerbetydelse. Kommuner och förväntas i allt högre grad utgöra en
väsentlig del i det europeiska samarbetet. Ett uttryck för detta bl.a.är
inrättandet, via Maastrichtfördraget, den Regionala kommittén. Detav

kommitté med rådgivande bestående 189är status representanteren av
för regioner och kommuner.

Vid europeisk jämförelse framstår den kommunala självstyrelsenen
i Sverige, liksom i övriga Norden, väl utvecklad. svenskaDesom
kommunerna och landstingen förverkligar i hög grad den nationella
välfárdspolitziken. De har långtgående befogenheter och kan utövaegna

mått självstyrelse. hänger delvisDet med verk-ett stort attav samman
samheten i utsträckning finansieras med kommunalskatt.stor

Lidström och Johansson bilaga 2 har pekat på antal utveck-ett
lingstendenser för Europas kommuner regioner:och

Mycket talar för kommunerna kommer få fortsätta levaatt att att
under hårda finansiella villkor inom den framtiden.närmaste

Kontinentens olika delar har kommit varandra denärmare senaste
decennierna såväl ekonomiskt politiskt. Detta har manifesterats isom
form långtgående institutionellt samarbete.av

Det finns klar tendens kommunerna i allt högre grad orienteraratten
sig förhållanden utanför den nationens Exempelvisgränser.mot egna

allt fler kommuner informationskontoröppnar i antingenBryssel, en-
eller tillsammans med andra. Nya samarbetsregioner etablerassamma

nationsgränsema.tvärs över
I flera europeiska länder har under decennierna skett över-senaste en

föring uppgifter från den centrala till den regionala nivån. Mycketav
talar för regionaliseringen kommer förstärkas ytterligare. Där-att att

det inte likaär säkert den allmänna decentraliseringstendensenemot att
kommer fortsätta.att
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Västeuropas institutionella struktur på lokal och regional nivå präg-
las mångfald. Dettastor detgör enligtav en vår mening mindre sanno-
likt de västeuropeiskaatt integrationssträvandena skulle inriktas på att
göra den politiska och administrativa strukturen lokalpå och regional
nivå enhetlig. Några sådana ambitionermer inte heller i deryms nu-
varande framtidsskissema för den Europeiska Unionen.

ÖsterrikeOm Finland, Norge och tillsammans med Sverige blir
medlemmar i EU innebär det ytterligare fyra länderatt med decen-en
traliserad samhällsmodell träder i Gemenskapen. Enligt vår mening
skulle detta kunna påverka inställningen till den lokala och regionala
självstyrelsen i det framtida samarbetet inom EU.

Den kanske intressanta utvecklingenmest idag är de samarbets-nya
former mellan kommuner och mellan regioner framväxer på olikasom
håll i Europa. Modemiseringenrunt näringslivetom och infrastruk-av

bildarturen regel utgångspunkt för samarbetsmönster.som nya
Regioner uppstår ekonomiska behovsom är sällan tillur anpassade

administrativa gränser. Vi därför regionindelningentror i framtidenatt
iän dag kommer ifrånutgå hurmer att tolkar de förändringskraf-man
verkar inomter näringslivet och samhällsutvecklingensom i vid mening

och hur väljer for-mera sig förattman möta krav.att nya
Vi regiongränsematror bliratt allt flexibla i framtiden ochmer

därmed öppnar för större möjligheter forma koalitioner,att etablera
samarbete och knyta regioner eller närmare varandraorter över och
inom regiongränser utifrån olika intressen, främst ekonomiska.

Tendensema allt starkare regionalamot samarbetssträvanden över
nationsgränsema har, enligt vår uppfattning, påverkats denav euro-
peiska integrationen. I och med nationsgränsema förloraratt sin be-
tydelse stimuleras utbytet mellan näraliggande regioner.

Vi dock inte denna utvecklingser enbart resultat EG/EU-ettsom av
samarbetet. Kulturella och etniska strävanden liksom konkurrensen
mellan olika stadsregioner spelar också roll förklaring till regio-en som

Ävennaliseringen i Europa. i Sverige kan vi urskilja växande regionala
samarbetssuävanden.

ÄndradeKapitel 3 förutsättningar för den kom--
munala självstyrelsen

Vi redovisar våra bedömningar hur vissa grundläggande förutsätt-av
ningar för den kommunala självstyrelsen kommer påverkasatt ettav
EES-avtal respektive medlemskap i EG/EU. Det gäller främst:
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vidaresjälvstyrelsen sekommunaladenSubsidiaritetsprincipen och
bilaga 3.

vidare bilagasjälvstyrelsen sekommunalarättsordning och denEG:s
4.

nivåregionalsamverkan påbehov och krav påregionalpolitikEG:s -
vidare bilaga 5.se

i katolskfrämst sinapolitisk rötterSubsidiaritetsprincipen har termsom
instrument förlanseratspolitisk princip har densociallära. Som ettsom

institutionerUnionensinom EG/EU mellanbehörighetendelaatt upp
medlemsstater.och dess

i den deltill uttryckklarastSubsidiaritetsprincipen kommer av
i syftei RomfordragetändringarMaastrichtfördraget rör attsom
avsnitt II.artikel 3b inämligenEuropeiska Unionen,denetablera

utgångspunkterolika sätterfrånkomponenterArtikeln består tre somav
maktutövning:institntionernasför degränser gemensamma

befogen-ochutanför deintekompetens gårGemenskapemas ramar
legalitetsprin-den s.k.Romfördraget,demförlänatsheter genomsom

till deöverför kompetenscipen. Medlemsstaterna gemensamma organen
till de områden därinskränkskompetenssamtidigt Gemenskapemassom

skett.överföring haren

där bådetillämplig de områdenSubsidiaritetsprincipen endast påär2.
förområdenmedlemsstater har kompetensoch dessEG/EU att agera,

politikom-inte på deSubsidiaritetsprincipen gällerdelad kompetens.
ñskeri-trans-jordbruk-,exklusiv kompetens,där EG/EU harråden t.ex.

handelspolitiken.ochkonkurrens-port-,

förvad krävsinte reglera verksamhetenEG/EU skall än3. attsommer
proportionalitetsprincipen. Utgångs-s.k.integrationsmålen, denuppnå

skall lämnai möjligaste måninsatserGemenskapenspunkten är att
i syftekrävsformen för de åtgärderväljamedlemsstaterna rätt att som

Gemenskapens åtgärdermålsättningar.Gemenskapensförverkligaatt
åsyftade resultatet skallform för deti möjligaskall också ske enklast att

förordningar, ramdirektivframförskall prioriterasdirektivnås, dvs. att
direktiv,framför detaljerade osv.mer

stipulerarsamhällsteoriiSubsidiaritetsprincipen basenär attsomen
Principen i EG/EU-sam-möjliga nivå.fattas på lägstabeslut skall ett

närhets-enligt Jemeck, tolkasi det perspektivet,manhang skall som en
primärt skallnormgivande kompetenseni betydelsen denprincip att

skallGemenskapen endast närochligga hos medlemsstaterna att agera
förverkliga angivnaför deväsentligt kunnanödvändigt ochdet är att

målen.
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Subsidiaritetsprincipen inkluderar även ijärrdimension enligten
Jemeck. Större enheter, dvs. Gemenskapen, bör tillåtas hand-näragera
lingar på övemationell nivå bättre tillgodoser integrationens målsätt-
ningar än de hade utförts på nationellom nivå.

Om närhetsaspekten får prioritet betyder det behovetatt ytterliga-av
gemenskapsinsatserre ned,tonas fjärraspekten övervägerom är det

liktydig med integrationsprocessensatt mål tolkas överordnade desom
snävt nationellt definierademer målen.

Det talar för närhetsaspektensom att kommer riktmärkeatt ettvara
för det fortsatta arbetet inom EU är det förhållandet flera medlems-att

däriblandstater, Danmark och Storbritannien, i viss mån ocksåmen
Tyskland önskar begränsa de överstatliga inslagen i integrationsproces-
sen.

Kommissionen har lagt fram lista över EG:s rättsakteren på tör-
slagstadiet skulle kunna förbättrassom mindre detaljstyminggenom
eller helt dras tillbaka, arbetar också medmen gallraatt rättsakterut

inte längre är aktuella inomsom Gemenskapen eller inte förenli-ärsom
med subsidiaritetsprincipen.ga Kommissionen har även fått i uppdrag
inventera ochatt precisera hur existerande och framtida lagstiftning

skall kunna till subsidiaritetsprincipen.anpassas
Subsidiariteten maktbalansinstrumentett isom förhållandet mellan

EG/EU och dess medlemsstater innebär i princip subsidiaritetenatt
vid nationsgränsema.stannar Medlemsstatemas nationella maktdelning

berörs inte. Så länge detta förhållande består är det, enligt Jerneck,
sannolikt subsidiaritetenatt varken får kortsiktiga eller långsiktiga direk-

konsekvenserta för den kommunala självstyrelsen. Däremot kan det
fråga indirekta effektervara om resultatett samspeletsom mellanav

den svenska och EG/EU.staten
Enligt vår mening är subsidiaritetsprincipen i strikt mening inte

tillämplig på uppgiftsfördelningen mellan landstingenstaten, och kom-
i Sverige. Det kanmunerna emellertid inte uteslutas subsidiaritets-att

principen politisk princip kan kommasom påverka denatt svenska
debatten den offentliga verksamhetensom organisation.

Vår bedömning är tillämpningenatt subsidiaritetsprincipensav
närhetsaspekt kommer bestå i EG/EU:satt lagstiftningsarbete, vilket
skulle verka till förmån för bibehållen kommunal självstyrelseen i
Sverige.

Vi beskriver i kapitel avsnitt utifrån Marcussons hurrapport,
EG:s rättsordning påverkar den kommunala självstyrelsen.

Enligt vår bedömning påverkas den grundlagsfästa kommunala
självstyrelsen i Sverige i begränsad utsträckning EG-rätten.av

Det innebär bl.a. den grundlagsfastaatt beskattningsrätten kan
behållas både då EES-avtalet träder i kraft och vid eventuelltett med-
lemskap i EG/EU. Vi vill peka på Grundlagsutredningenatt inför EG
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politikeventuell framtidaSOU 1993:14 anförde att gemensamom en
minskasskatteutrymmetinom EG/EU skulle kräva detatt sammantagna

vika.statliga fåri första hand det skatteutrymmetbör det som gevara
och landstingen kommerförändringarna för kommunernaDe stora

1994. väsentligaEES-avtalet, träder i kraft vid nyåret Tremed som
lagstiftningsområden berörs är:som

förutsätter konkurrensupphand-EG:s upphandlingsregler, bl.a.som
ling.

möjligheternaEG:s statsstödsregler, bl.a. begränsar att gesom
företagsstöd.

miljökonsekvensbe-EG:s miljölagstifming skärper kraven påsom
skrivningar lokal nivå.på

lagstiftning-svenskaanslutning till EES-avtalet medför denSveriges att
upphandlingsreglerområden. EG:still EG-rätten på dess treanpassasen

formaliseras,upphandlingsförfarandetinnebär tidigare oregleradedetatt
själv-ingrepp i den kommunaladet torde inte innebära något stortmen

laglighetspröva kommuna-Att kommunmedlemmamasstyrelsen. rätt att
sidan bibehållsupphör faktum, å andraupphandlingsbeslut år ett men

insyn kontroll.de förtroendevaldas och
detaljstyming knappaststatsstödsregler innebärEG:s men enen ny

jämförtföretagsstöd,begränsning faktiska möjligheternade att geav
Sannolikheten förvad gäller enligt kommunallagen.med att reger-som

striderföretagsstödingen tvingas upphäva kommunala beslut somom
uppfattar vi liten, eftersom den svenska kommu-EG-reglemamot som

praktiken och landsting mycketnallagen för närvarande i kommunerger
direkta företagsstöd. själva verket kanmöjligheter besluta Ismå att om

jämfört de svenska tillåtande, och iEG-reglema med anses som mer
flexibla, vilket sikt leda till omprövningvarje fall på skulle kunnamer

företagsstöd. Lokaldemokrati-den svenska på kommunaltav synen
närings-utredningen dir. 1992: 12 i särskild Kommunalhar rapport,en

politik i regio-Danmark SOU 1993:112, föreslagit kommunal ochatt
utifrånnal näringspolitik i Sverige bör utredas antal frågeställningarett

bl.a. berör EES-avtalet och eventuell svensk EG/EU-ansluming.som en
i vissa fall miljökonsekvensbeskriv-Kraven på kommunerna göraatt

ningar visserligen för Vi uppfattaråtagande kommunerna.är ett nytt
intedock detta ingrepp i den kommunala självstyrel-något störresom

sen.
Erfarenheterna från Danmark har visat den kommunala verksam-att

iheten har påverkats medlemskapet i EG; utveckling ettav en som
perspektivlängre emellertid ha skett på grund det ökadesynes mera av

omvärldsberoendet själva medlemskapet i EG.än genom
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En intressant utveckling kan skönjas vad möjligheternaavser att
utvidga den kommunala kompetensen. Genom EES-avtalet förstärks det
internationella samarbetet, vilket kan leda till föratt kommu-utrymmet

och landstingens handlingsfrihetnernas och självbestämmande ökar. Ny
lagstiftning tillåter kommuner och landstingsom Öka sin aktivitetatt i
internationella sammanhang kan aktualiseras.

Den kommunala kompetensen skall även tolkas domstolarna iav
enlighet med samhällsutvecklingen; förändrad rättstillämpningen på sikt
kan här skönjas. Det är dock riksdagenytterst reglerar kompetens-som
fördelningen mellan kommunernastaten, och landstingen. Sverige sommedlemsstat i EES alternativt i EG/EU måste effektivgarantera att en
verkställighet sker gemenskapsrätten på subnationellav nivå.

Vi redogör utförligt för andra direktamer och indirekta konsekven-
både inom de obligatoriskaser och de frivilliga kommunala verksam-

heterna, i kapitel 4.
I kapitel avsnitt redogör för EG:s regionalpolitik desamt

behov och krav på samverkan på regional nivå denna upphovsom ger
till. Underlaget för avsnittet finns i Lena Ramfelts och Karin Eckerdals

bilaga 5.expertrapport
Karaktäristiskt för förhållandena i Europa är samarbetsfor-att nya
i snabb takt utvecklas påmer regional nivå, i vissa områden även över

nationsgränser. EG:s strukturpolitik och strukturfonder har varit och är
fortfarande viktig anledning till ökaden samverkan, även regionaltom
utvecklingsarbete också sker förutan strukturfondsstöd.

Det arbete kring regional utveckling initieras via EG:s struktur-som
fonder arbetsmodell för arbetet.en ny En grundpelare är den
s.k. partnerskapstanken. Från Kommissionen finns klara direktiv ettomarbetssätt involverar regionalasom och lokala aktörer i arbetet med
regionens utveckling, för regionen skallatt tillgång till finansiering
från fonderna. Kommissionen lägger sig inte i hur medlemsländerna
organiserar sitt programarbete eller vilka aktörer står huvud-som som
ansvariga för fullfölja arbetet,att så länge länderna följer den uppgjorda
arbetsplanen.

Ramfelts och Eckerdals intryck från de studerade länderna är att
arbete med strukturfondema kan beskrivas med hjälp fyra begrepp:av
långsiktigt tänkande, sektorövergripande synsätt, partnerskap och priori-
teringar.

De regioner i Sverige skulle kunna bli föremålsom för stöd från
EG:s strukturfonder måste kunna skapa organisation, vilken fåren ett
betydande för hantera arbetetansvar att med strukturfondsprogrammen.
Dels handlar det utarbetaattom dels handlar detprogrammen, attomgenomföra dem.

Erfarenheterna från EG-ländema i Europa visar både befintligaatt
och nyskapade regionala hanterar strukturprogrammen.organ Arbetet
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regionala ochenligt Ramfelt/Eckerdal, konkret planhar, på gettett mer
arbetsfält handlings-innehållsmässigt bredare och ökatlokala aktörer ett

utrymme.
offentliga ochsamverkan mellan den sektornVi ökadattanser en

Utvecklingenförutsättning för ekonomisk tillväxt.näringslivet är en en
inspira-därvid kunskapsbakgrund ochi EG-regioner kan utgöra geen

tion.
förutsätter också arbeta med deEnligt mening sättvår ett nytt att

politiskautvecklingsfrågoma starkt deregionala ett engagemang av
nivå.företrädarna lokal och regionalpå

utveckling anpassningkapitel 3 tänkbarVi har i pekat på mot enen
till näringslivet. Entill EG-rätten, stöddet svenska regelsystemet omav

partnerskap vidunderlätta tillämpningenanpassning skullesådan om
programarbetet.

närhetsprincip i EG:stillämpasSubsidiaritetsprincipen proce-som
genomförandeutvecklingsprogram ochför utarbetandedurregler avav

direktfår via dennaregionala nivånprojekt. Den lokala och process
andra regioner iEG:s institutioner, eventuellt också medkontakt med

meninginnehåll. Enligt vårprogramutformning ochEuropa beroende på
regionala nivån kunna fådärför lokala ochkommer den att en mer

inom regionalpolitiken.framträdande roll

ochVerksamheterna i kommunerKapitel 4 -

landsting

respektive EG/EU-konsekvenser förkapitel vi igenom EES-I detta går
landstingens olika verksamheter.kommunernas och

Fri rörlighet

för i första hand socialtjänst, hälso- ochAvgörande för konsekvenserna
utbildning i vilken utsträckning kommersjukvård är attsamt personer

EES-statemautnyttja möjligheten fritt bosätta sig och arbeta inomatt
vid EG/EU-medlemskap, inom EU.och, eventuelltett

ierfarenhetsmässigt låga rörlighetenMot bakgrund bl.a. denav
migration arbetskraftin-Norden länge haft fri exklusive rekryteradsom

rörligheten EG/EU-vandring från Finland och den hittills låga mellan
rörlighetvi inte blibedömer det kommer någon störrestatema att att

vi skullefrån övriga EES-stater till Sverige. Den rörlighet bedömersom
studerande föredrarkunna komma öka främst välutbildade ochäratt att

i övrigt.arbeta i EES-avtalsland eller i världennågotatt annat
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Vi därmed EES-avtalets ochatt EG/EU:sanser regelverk friom
rörlighet generellt inte kommersett få några betydandeatt konse-mer
kvenser för verksamheterna i kommuner och landsting.

Invandrings- och flyktingpolitik

Invandring- och flyktingfrågor regleras inte i EES-avtalet. Vi kan heller
inte kommunernas eller landstingensatt flyktingverksamhetse märkbart
kommer påverkas framtidaatt eventuell EG/EU-reglering.av Deten
går inte i dag bedömaatt invandringspolitik kommerom en gemensam

eller mindreatt restriktiv än denvara nuvarandemer svenska. Altema-
tivet Sverigemed utanför EES och EG/EU innebär invandrings- ochatt
flyktingpolitik beslutas nationellt, i dag.som

Den sociala dimensionen

EG:s sociala dimension sin utgångspunkt itar arbetslivet och syftar till
motverka negativa effekteratt ökad konkurrens mellan företagen ochav
fri rörlighet kapital. Den syftar vidare tillen främja friav rörlig-att en

het personer/arbetskraft.av
Den sociala dimensionen omfattar med andra ord vad vi i huvudsak

brukar definiera arbetsmarknadspolitik; sysselsättning, arbetsrättsom
och arbetsförhållanden, yrkesutbildning, arbetsmiljö socialsamt en
dialog mellan arbetsmarknadens på EG/EU-nivå.parter Med tiden har
dock EG:s kommit omfatta allt flerengagemang att områden hand-som
lar social välfärd och trygghet. Det gäller främstom barn- och äldreom-

alkohol- och narkotikapolitiksorg, handikappfrâgor.samt
Det bör framhållas EG:s arbete inomatt den sociala dimensionen

hittills i huvudsak handlat riktlinjer i formatt handlingspro-om ge av
och rekommendationer för medlemsstaterna.gram På några få områden

finns bindande förordningar och direktiv.
En viktig del den sociala dimensionen utgörs EG:sav struktur-av

fonder. Strukturfondemas konstruktion och syften har samlat redovisats
i kapitel Genom EES-avtalet bidrar Sverige till EFTA:s fond för
social utjämning, programsamarbete och institutioner. Vid medlem-ett
skap i EG/EU skulle Sverige dels bidra till EG:s budget, dels få samma
rättigheter övriga medlemsländer ansöka fondmedel.som att om

Inom arbetsrättsområdet behandlar vi dels frågan förverkligaattom
EG-direktiv i form kollektivavtal på nationell nivå, delsav antalett

direktiv. Vi bedömerantagna det högst troligt Sverige vidsom att ett
EG/EU-medlemskap, i likhet med Danmark, får rätt genomföraatt
direktiv i form kollektivavtal.av

EG-direktivet anställningsskydd vid företagsöverlâtelserom kommer
gälla i och medatt EES-avtalet börjar tillämpas.att Det kan, enligt vår
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förmening komma få vissa konsekvenser kommunernas och lands-att
tilltingens möjligheter överföra kommunal verksamhet huvud-att annan

Överlåtelsen förfår, enligt direktivet, inte i sig skälutgöra enman.
arbetsgivaren.förändring anställningsvillkoren eller uppsägning avav

rättslig prövningtvist tolkningen direktivet får lösasEn genom enav av
direktivets bestämmelser.varvid har beaktasvenska domstolar att

Även sociala dimensionen arbetsmark-inom denbarnomsorg ryms -
likabehandling ochnadspolitik direktiv finnsdär antal mänett om av-

för gravida kvinnor och reglerkvinnor inom arbetslivet, skydd om
rekommendationgravida kvinnors arbetsmiljö barnomsorg.samt omen

medför EES-avtalet och eventuelltoch landstingFör kommuner ett
inominga direkta konsekvenser området.EG/EU-medlemskap

från EES-staterna tillVi antagit blir låg rörlighethar detatt en
Sverige. Därför inte heller bli direkta konsekvenserbör det några större

EG/EU-anslutning för kommuner och lands-EES-avtal ellerettav av en
ting avseende äldreomsorgen.

direktiv inverkar handikappområdet.EG utarbetat påhar några som
upphandlingsområdetför landstingen blir inomEn konsekvens att an-

medicintekniska direktiven.standarder förutsätts i devända de som
i enligt bedörrming, intekonsekvenser övrigt kommer, vårNågra att

landsting.för kommuner ochuppstå

sjukvårdHälso- och

uttryckligen harmonisering medlems-Maastrichtfördraget utesluter av
administrativa sjukvård-ländernas lagar och bestämmelser på hälso- och

sområdet. I fördraget skapades dock grundval för agerandeen genom
hälsopolitiskmedlemsländerna enades agenda.att om en gemensam

Gemenskapen sig i olika aktiviteter, framför allt i forsk-har engagerat
ningsprogram aids, hjärt- och kärlsjukdomar och bio-t.ex.om cancer,
medicin. eventuellt EG/EU-medlemskap kan kommaEES-avtalet och ett

innebära indirekta konsekvenser för landstingen, främst inomdelatt en
informations- erfarenhetsutbyte.området och

Alkohol narkotikaoch

föraEG/EU har inte alkoholpolitik. Sverige kan alltsånågon gemensam
alkoholpolitik syftar till minska konsumtionen, både medatt etten som

EES-avtal i EG/EU. betraktas alkoholoch medlemmar Däremotsom
vilka helst inom EG/EU, dvs. handels- eller konkurrens-som varor som

begränsningar får inte ske.
Om Sverige, i pågående förhandlingarna EG/EU-med-de ettom

lemskap, vissa syftar tillmåste ståndpunkter värnaattge upp som
alkoholpolitik alkoholkonsumtionen öka.svensk kan komma Dettaatt
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kan indirekt innebära behov ökadeett insatser i kommuner ochav
landsting, främst inom socialtjänsten och sjukvården.

Vid EG/EU-medlemskapett försvinner möjligheterna till systematis-
ka kontroller och vid den inreav varor gränsen. Dettapersoner kan
givetvis inverka på möjligheterna utöva kontroll bl.a.att narkotika.av
Avsikten dockär gränskontroller skallatt ersättas med s.k. kompensato-
riska åtgärder. Sverige har i medlemskapsförhandlingama med EG/EU
gjort klart elimineringatt gränskontroller förutsätteren kompen-av att
satoriska åtgärder finns på plats fungerar.samt

Utbildning

Utbildning ligger inom medlemsstaternas nationella kompetens. EG:s
arbete inriktas på stödja medlemsländerna,att utveckla kvalitet,att
mångfald och förnyelse, skapa större förutsättningaratt för ökad rörlig-
het och för jämförbarhet olika utbildningar länderna emellan.av Det
sker antalett stort ochgenom direktiv ömsesidigtprogram genom om
erkännande vissa behörighetsgivande utbildningar.av

Direktiven kommer EES-avtalet få konsekvensergenom föratt
landstingen i deras egenskap utbildningshuvudmän för vårdhög-av
skolorna eftersom behörighetsgivande utbildningar bl.a. sjuk-avser
sköterskor och barnmorskor.

Genom EES-avtalet får svenska medborgare rätt studera deatt var
Överenskommelsenvill i avtalsländema. EG-studenter skallattom

behandlas lika gäller inte för EFTA-statema avseende bl.a. lcursavgifter.
För övrigt är skillnaderna mycket små mellan EES-avtalet och innebör-
den EG/EU-medlemskap.ettav

Indirekta konsekvenser för kommuner och landsting blir krav på att
hålla sig välinformerade, initiativ till ochta stödja aktiviteter ökarsom
utbytet EG:s utbildningsprogram.av

Kultur och fritid

Av Maastiichtfördraget följer kultur införsatt kompetens försom en
EG/EU. Däremot utesluts uttryckligen harmonisering lagstiftning.av
Europarådet skall behålla sin ställning huvudforum för det all-som
männa kultursamarbetet i Europa.

EES-avtalet och eventuell EG/EU-anslutning fåren inga direkta
konsekvenser för kommuner och landsting. Däremot öppnas möjligheter

delta i olikaatt inom kulturområdet.program
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Konkurrens

Genom Rom-central roll.EG/EU intar konkurrensrättenInom en
ordningåtagit sig upprättafördraget har medlemsstaterna att somen

marknaden intekonkurrensen på densäkerställer att gemensamma
snedvrids.

näringsverksamhet,för kommunalkonsekvensernaVi behandlar dels
till näringslivet.för kommunalt stöddels konsekvenserna

vi kommunernasnäringsverksamhetAvseende kommunal attanser
inte hotar eller påver-allmännyttiga näringsverksamhetlandstingensoch

intevarför denmellan medlemsstaterna,internationella handelnkar den
subven-offentligt stöd den ärEG-reglemabör strida mot ens omom

tionerad.
avseende statsstödEG:s reglertill näringslivetNär det gäller stöd är

Sverigeregler. Ikommunallagens ärjämförelse liberalavid änmeren
näringslivet,för stöd tilluppgiftförsta hand statligdet i att svaraen

närings-bedriva allmänlandstingen kan ocksåochkommunerna enmen
konflikt inte torde behövaVilivsfrämjande verksamhet. någonattanser

gällerregler detkommunallagens närEG:s regler ochuppstå mellan
näringslivsverksamhet.tillkommunalt stödnuvarande

Upphandling

konkretdirekt och mycketdet områdeUpphandlingen är mestsom
Samtidigtinklusive den kommunala.offentlig verksamhetpåverkar all

offentligockså lagenträder i kraft kommerEES-avtalet upp-omsom
betydligt detalje-innebärLOU gälla. Dess reglerhandling att meren

blir möjligtdet inteupphandlingsförfarandetregleringrad samt attav
upphandlingsbeslut.överklaga kommunalaför kommunmedlemmarna att
till leverantörernaflyttas från kommunmedlemmarnaBesvärsrätten

kommunerna ökar.samtidigt den statliga kontrollen avsom

Samhalls" och miljöbyggnad

bl.a. harutvecklats i snabb takt,EG:s miljöområdet harpåengagemang
direktiv.flesta utformadecirka 250 miljöregler antagits, de som

blir vidgat krav påförDirekta konsekvenser kommunerna ett att
genomföra luftkvalitets-miljökonsekvensbeskrivningar ochanvända att

årligaskall redovisas imätningar. Luftkvalitetsmämingama rapporter
till tillsynsmyndigheten.

fler aspekter inomEG:s lagstiftning omfatta alltPå sikt förmodas
syfte dels miljö-fysisk planering i uppnåområdena miljö och attm.m.

likvärdiga konkurrensvillkor.för tillämpa principenmålen, dels att om
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I grunden är dock den fysiska planeringen nationell fråga. Inomen
byggområdet marknadentar över allt för produkter ochmer ansvar
kvalitet producentansvaret.genom

Energi

Energiområdet har, Kommissionenstrots integrationssträvanden, varit
områdeett det varit svårtsom Miljöfrågomaatt har dockenas påom.

år bidragit till ökatsenare ett inom energiområdet.engagemang
Två direktiv finns inte påverkar kommunernasom i så måtto deatt

inte får några fler uppgifter på grund direktiven. Ett tredje direktivav
väntas betydande konsekvenser vid installationer och vid upphand-
ling. I Sverige pågår för närvarande avreglering inom energisektornen

kommer få konsekvensersom att för kommunernas energiproduktion
och distribution el. Det är därmed svårt förutseav den framtidaatt
situationen för kommunala energifrågor både på kort och lång sikt och-både avseende nationell utveckling och i EES- EG/EU-perspektiv.ett

Transporter och kommunikationer

Inom för EES-avtalet har Sverigeramen åtagit sig införa EG:satt regel-
verk inom hela transportområdet, vilket innebär avregleringar och
harmoniseringar berör trafik till sjöss, i luftensom på väg ochsamt
järnväg. Samtidigt kan konstateras riksdagens beslutatt 1988 om en nytrañkpolitik till delarstora sammanfaller med EG:s transportpolitik. Det
kommer därför inte medföra någraatt större problem integrera denatt

transportmarknaden medegna den kommer växa fram inomsom att EU
under det närmaste decenniet.

EES-avtalets regler offentlig upphandlingom och tjänsterav varor
kommer påverka de kommunalaatt tekniska förvaltningarna och bolag-

Det inomär detta områdeen. konsekvenserna kommersom bliatt mest
påtagliga.

Standardisering

I alla upphandlingar, enligt EES-avtalet och LOU, skall Europastandar-
der åberopas. Det blir därmed nödvändigt för kommuner och landsting

hålla redaatt på inom vilka områden och för vilka produkter det finns
standarder. I upphandlingsprocessen är det också nödvändigt ha godatt
kännedom de krav standardemaom innehåller.som Utan sådan kunskap
är det svårt bedöma innebördenatt och de praktiska konsekvenserna avsäkerhets- och kvalitetskraven och vilka ytterligare krav kan be-som
höva ställas för produkternaatt skall in i lokala rutiner.passa
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Konsumentfrågor

infördes i Maastrichtfordraget självständig delKonsumentpolitik som en
Gemenskapens politik skall kompletteragemenskapskompetensen.av

medlemsländemas lagstiftning.
produktansvar i kraft iVid årsskiftet 1992/93 trädde lagen ny om

revideras för närvarande förSverige och produktsäkerhetslagen att
EG-direktiv allmän produktsäkerhet.bättre motsvara om

frivillig förKonsumentrådgivning till allmänheten kommunernaär
för i cirka 230 Sveriges kommuner.och finns närvarande av

informationsteknologiInformationshantering och

eventuellt EG/EU-medlemskapkonsekvens EES-avtalet och ärEn ettav
till informationlandsting ökad tillgång ochkommuner och behöveratt

hjälpinformationsutbyte, till del medfår ökad behov storett avav
ochinformationsteknologi. tillgodose både kommunernasDetta måste

väsentlig i kommunalalandstingens del denbehov utgörasamteget en
EG/EU-integrationenservicen till näringslivet och medborgarna. Ju mer

tekniskkommunikationsbehovet och behovetökar desto kommer avmer
inom förvaltningarna öka.utrustning spridning att

Statistik

förEG-kommissionen har fastställt statistikprogram skall gällaett som
1993 1997. Genom EES-offentliga statistiken under periodenden -

Sverige detta. och landstingensavtalet omfattas också Kommunernasav
statistikprogrammen lämnahuvudsakliga roll det gäller ärnär att upp-

sjukvårds-gifter till främst det gäller hälso- ochdessa närsamt att,
statistik, i samordningen deñnitionsarbetetdelta m.m.av

5Kapitel Ekonomiska konsekvenser för kommu--

landstingochner

Vi i kapitel riskerna för verksamhetskostnader,analyserar detta ökade
till minskade finan-möjligheterna kostnader ökad konkurrens,genom

sieringen den kommunala verksamheten de ändrade utvecklings-samtav
betingelsema i olika regioner.

Vi nettobedömning migra-konstaterar det svårtär göraatt att en av
tionens betydelse för kommuner och landsting. EES-avtalet och ett
framtida EG/EU-medlemskap kan, bakgrund redovisningen imot av
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kapitel innebära vissa ökade kostnader för kommunerna och lands-
tingen på kort och medellång sikt. Vår bedömning är emellertid att
dessa kostnadsökningar inte på avgörande sätt påverkarett den kommu-
nala ekonomin.

Minskade kostnader förväntas däremot, ökad konkurrens. Vigenom
kan med utgångspunkt i två refererade studier konstatera det inte- att-
går göra några säkraatt för hur mycket kommuner ochprognoser lands-
ting kan när de upphandlingsreglemaspara träder i kraft vidnya nyåret
1994.

Med tanke på den intervjuundersökning bland svenska och danska
upphandlare Komrev AB har gjort bilaga 6 harsom vi dock kommit
till slutsatsen Komrev AB:s bedömning,att aktivt upphandlings-att ett
förfarande inledningsvis kan i storleksordningen 10 miljarderspara
kronor, förefaller rimlig. Vi det klarlagt besparingarnaanser att som
helhet för den kommunala sektorn överstiger kostnadema för det mer-
arbete behövs med upprättandesom t.ex. anbudshandlingar ochav
bedömningar entreprenadanbud.av

EES-avtalet innehåller inte några krav på anpassningar detav
svenska skattesystemet. Ett medlemskap i EG/EU innebär inte heller
några anpassningskrav vad gäller beskattning arbetsinkomster, kapi-av
talbeskattning eller fastighetsskatt. Vid deltagande i EMUett tillkom-

vissa "extema" krav på balans i den offentligamer sektorns finanser, de
s.k. konvergensvillkoren.

Med tanke på den ansträngda statsñnansiella läget har obe-staten -roende EU-samarbetet intresseav även framöveratt uppmärk-av-
utvecklingen kommunernassamma ekonomi. Vår bedömningav är

därför den inhemska ekonomiskaatt situationen, främst kravet åter-att
ställa balansen i budget, kommerstatens spela störreatt roll fören
finansieringen den kommunala verksamhetenav under 1990-talet än
EG/EU-samarbetets direkta och indirekta krav.

Vi vill också stryka under hur föratt reduceraansvaret eventuel-att
underskott i de offentliga ñnansema fördelas mellan och kom-staten

är nationell frågamunerna en avgörs riksdagen.ytterstsom av
Vi framhåller varken EES-avtaletatt eller medlemskap i EG/EUett

behöver innebära minskat skatteuttagett i Sverige. Däremot kan en
eventuell harmonisering vissa skatter inom EU på sikt ledaav till en
viss omstrukturering inom det svenska skattesystemet. Det skulle kunna
innebära trögrörliga skattebaseratt ökar sin betydelse,mer medan mer
lättrörliga skattebaser främst den indirekta beskattningen får en mer
begränsad roll.

Kommunernas skatteinkomster härrör till del från beskattningenstor
arbetskraft. Vår bedömningav är det på kort sikt inteatt finns något

behov ompröva detatt svenskaav med inkomstskattersystemet i kom-
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och landsting. sikt kan dock diskussion växlingPå längremuner en om
skattebaser aktualiseras.av

landstingens ekonomiska situation påverkasKommunernas och
i hög näringslivets omvandling kan kommaockså grad hur påver-attav

faktorden västeuropeiska integrationen. En väsentligkas ärannanav
ihur den regionalpolitiken förändras vid medlemskapsvenska ett

EG/EU.
Vi refererar i kapitlet ERU-smdien till Långtidsutredningen 1992
utvecklingen i regioner med olika näringslivsstxukturer och hurom

EG/EU-medlemskap.kan förväntas påverkas svenskt Videssa ettav
strukturfondema iför den svenska positionen avseenderedogör också

Förhandlingarna EG/EU-medlemskap.de pågående ettom

6 möjligheterna till insynKapitel påverkasHur-
sekre-i den kommunala verksamheten EG:sav

tessregler

tillämpas inte inom EG/EU,offentlighetsprincip generelltNågon men
6 1993 införa principRådet fattade beslut den december attett enom

handlingsoffentlighet. från 1994 för handlingarDenna skall gällaom
Kommittén Kommissionen i dag enligtfrån och Rådet. Hos gäller

Kommissionens interna överläggningar.praxis sekretess för bl.a. Kom-
missionen kan dock besluta lämna material under berednings-att utom

för-stadiet och rådgöra med den vill. Kommissionens förslag tillvem
direktivordningar och blir alltid offentliga de överlämnas till Rådet.när

internaDe svenska reglerna offentlighet och sekretess kommerom
inte påverkas varken EES-avtalet eller eventuellt med-att ettgenom
lemskap i EG/EU. det fall särskilda Sekretessregler fram denI att tas av

EES-kommittén informationsutbyte inom EESför kommergemensamma
dessa gälla för Sverige.ävenatt

Sedan den juli 1993 vi i Sverige konkurrenslagl har somen ny
till EG:s omrâdet. Svensk sekretesslag harregler på medanpassats

anledning härav för uppgifterändrats så absolut sekretess gälleratt som
Konkurrensverket företag.erhåller svenska och utländskaom

Nya regler offentlig upphandling träder i kraft samtidigtom som
EES-avtalet innebär landsting falloch kommuner och i vissa äratt
skyldiga offentliggöra vissa uppgifter rörande upphandlingar.att

De regler direkt kan komma påverka kommuner och lands-attsom
ting vad gäller möjligheter till begränsningar insynenoch EG:särav
förslag till direktiv avseende behandling personuppgifter. Direktiv-av
förslaget i kraftsådan karaktär det träder med nuvarandeär att,av om
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utfomming, svenska myndigheters register måste till lags-anpassas ny
tiftning på området.

Sekretess- och offentlighetslagstiftningen enligtär EG-rätten en
nationell angelägenhet. Vår bedömning bakgrund häravmot är in-att

i kommunernas och landstingenssynen verksamhet utöver vad som-
redovisats i det föregående inte kommer påverkas Gemen-att av-
skapens regler sekretess.om

Sekretess och offentlighet inom EG/EU bestäms EG:s institutio-av
själva. När handlingar skall kommunicerasner eller vilkaanges vem
skall handlingarna. Dessa omfattas dåsom EG:s sekretessregler.av

Kapitel 7 Kommunernas och regionernas infly--
tande över EG/EU:s lagstiftning och övrig verk-

samhet

I kapitlet redovisas inledningsvis hur det kommunala och regionala
inflytandet kanaliseras i några EU:s medlemsländer. Redovisningenav
bygger på uppgifter har inhämtats från de svenska ambassademasom i
dessa länder.

I några länderna, såsom Tyskland och Belgien,av finns ett mer
formaliserat samarbets- och informationssystem för delstatemas och
regionernas medverkan i EG/EU-frågor.
I andra länder, såsom Danmark, Nederländerna och Storbritannien
kanaliseras inflytandet i utsträckning viastor kommunförbunden. I
Irland och Frankrike är det formella lokala inflytandet i EG/EU-frågor
begränsat. I flera länder handlar det främst hur fördelningenom av
medel i slrukturfondema skall ske.

I och med Maastrichtfordraget har kommuner och regioner fått ett
ökat inflytande på EG/EU:s politik. I fördraget slås det fast före-att
trädare för regioner kan delta i Ministerrådets sammanträden, vilket i
första hand berör Tyskland och Belgien. Enligt fördraget skall regio-en
nal kommitté inrättas bestående 189 från regionerrepresentanter ochav
kommuner. Så samtliga ländergott har valdasom ledamöterutsett som

Vilka nivåerrepresentanter. dessa varierar från landrepresenterar till
land.

När det gäller de svenska kommunernas och landstingens bevakning
EG/EU-frågoma har Svenska Kommunförbundetav sedan årett par en

särskild internationell enhet bl.a. samordnar förbundets EG-be-som
vakning. Inom Landstingsförbundet finns särskilt EG-programett med

politisk ledning. Båda förbundenen deltar med i den organisa-experter
tion med arbetsgrupper och referensgrupper finns inom regerings-som
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kansliet. bådaDe kommunförbunden iöppnade januari 1993, tillsam-
med det finska kommunförbundet, kontor i Bryssel.ettmans

I samband med den svenska regeringen presenterade kraven införatt
förhandlingarna medlemskap i EG/EU framförde Svenska kommun-om
förbundet vissa krav på bl.a. arbetsformer för bevaka kommunaladeatt
intressena. De frågor aktualiserade gällde till infonnation,rättman
deltagande i beredningsarbetet, remiss- och kommittéarbete prin-samt
ciperna för val ledamöter i Regionala kommittén. Kommunförbundetav
hänvisade sini skrivelse till det utredningsarbete statsförvaltningenom

EGoch då pågick. Relevanta delar utredningens förslag refere-som av
i kapitlet.ras
När det gäller Kommunförbundets och Landstingsförbundets delta-

gande i beredningsarbetet viär medvetna framgångsriktatt ettom euro-
peiskt samarbete förutsätter snabb nationell beredning frågorna.en av
Från regeringens sida finns det, allt eftersom beslutsprocessen fram-
skrider, behov nationellt förankra sina ståndpunkter. Dettaett attav
förutsätter fortlöpande samråd med olika intressenter under besluts-ett
processen.

Vi därför Kommunförbundets och Landstingsförbundet, iattanser
stående beredningsorgan inom regeringskansliet, bör information om
och beredas tillfälle lämna synpunkter hur svenskapå ståndpunkteratt
skall utformas i frågor kommunerna landstingenrör och bådesom som
självstyrelseorgan och verkställighetsorgan inom skilda sektorer.som
Lämpliga former för samrådet bör utvecklas.

När det gäller Regionala kommittén kommer den enligt vår upp-
fattning innebära betydande framåt det gällernär kommuner-att ett steg

och regionemas inflytande på EG:s beslutsprocess. Den kommernas att
behandla och omfattande politikområden berör kommuner ochstora som
landsting. Vi därför den svenska representationen i Regionalaattanser
kommittén, i likhet med representationen från övriga länder, skall bestå

politiskt valda frånledamöter lokal regionaloch nivå.av

Kapitel 8 Kommunerna, landstingen och EG/EU-
sammanfattande bedömningen-

Kapitel 8 sammanfattningär våra tidigare bedömningar. Vi villen av
här särskilt framhålla några väsentliga punkter.

Den västeuropeiska integrationen endastär del den bredareen av
intemationaliseringsprocess påverkar kommuner och landsting isom
vårt land. Vid analys EES- och EG/EU-konsekvenser bören av man
därför har i åtanke betydelsen internationaliseringen generellt settav
för kommuner och landsting.
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Vilka möjligheter öppnar EG/EU-samarbeteett for kommunerna
och landstingen

Vi refererar till två scenarier i Kurt Klaudi Klausens bilaga 7,rapport
baseras på danska erfarenheter EG-medlemskap.som Vi konstate-ettav
helt enkelt, det i mycketatt utsträckning berorrar, på kommunernastor

och landstingen själva, hur de vill utnyttja och förvalta de möjligheter
svenskt EG/EU-medlemskapett ger.
Enligt vår uppfattning kommer också ökad samverkan mellan denen

offentliga sektorn och det lokala näringslivet och samverkan kom-över
mun-och länsgränser bli vikt föratt åstadkommastor ekono-attav en
miskt bärkraftig regional utveckling, större resursbas kanattgenom en
utnyttjas.

Ett EG/EU-medlemskap skulle innebära EG:s strukturfonderatt
finns tillgängliga för ansökningar. Ett optimalt sätt drivaatt program-

är lokal, regional och nationell nivåatt samarbetar.processen Vilka
organisationer och vilka områden beror då påsom avses program-
arbetets De geografiska gränserna för regionsamarbetet sätter

själv.man
Redan EES-avtalet innebär möjligheter för kommuner och landsting
kraftigt sänka kostnadema föratt upphandling tjänster ochav varor,

anläggningar. Vår uppfattning är kommunerna och landstingenatt
samverkan och aktivt upphandlingsförfarandegenom ett kan sänka sina

kostnader med 10 miljarder kronor.
Ett svenskt medlemskap i EG/EU skulle också innebära kommu-att
och landsting fullt får möjlighet delta i EG:sutner olika utveck-att

lingsprogram och projektarbeten.

Vilka begränsningar EG/EU för kommuner och landstingger

Vår bedömning är EG:s lagstiftning får deatt tydligaste konsekvenserna
för kommuner och landsting inom områdena upphandling, stöd till
näringslivet miljön även andrasamt exempel finns. Enligt vårom-
uppfattning är emellertid de begränsningar i kommunernas och lands-
tingens självbeståmmanderätt, följer EG-rätten inte densom av av
karaktären de kan inskränkaatt den kommunala självstyrelsen ianses
någon avgörande grad. Motsvarande regelverk finns redan i kommu-nu
nallagen eller i frivilliga reglementen vad stöd till näringslivet ochavser
upphandling medän mycket färre detaljer. Det såledesär främstom-
möjligheten till granskning kommunala beslut vidgasav som genom
EG:s regelverk, för säkra konkurrensenatt inte snedvrids.att
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Begränsningen kommunmedlemmarnas rätt överklaga kommu-attav
nala upphandlingsbeslut kan enligt vår bedömning inte någonanses vara
försvagning den kommunala demokratin; vi vill peka på de för-attav
troendevaldas insyn i och kontroll upphandlingsprocessenöver tillgodo-

det grundläggande kravet på demokratisk förankring.ser
Vid svenskt medlemskap i EG/EU möjlighetöppnas för kom-ett en

och landsting få i den Regionalasäte kommittén, harattmuner som
inrättats Maastrichtfördraget för diskussion mellanettgenom som organ
EG:s olika och de lokala och regionala nivåerna inom EG/EU.organ

Enligt bedömningvår kommer den allmänna intemationaliseringen
och dess inverkan på den inhemska ekonomiska situationen, främst
ambitionen återställa balansen i budget, spela långtatt statens att en

roll för finansieringenstörre den kommunala verksamheten underav
1990-talet EG/EU-samarbetetsän direkta och indirekta krav. Vi anser
således inte kommunernas och landstingens finansiering påverkas iatt
någon avgörande grad EG/EU-medlemskap.ettav

Ett medlemskap i EG/EU innebär inte det totala skattetrycketatt
behöver minska. Enligt vår bedömning berörs inte möjligheterna att
finansiera den kommunala verksamheten med inkomstskatt EG:sav
regler.

Vilken roll kan kommuner och landsting ispela uppbyggnaden av
det Europanya

Vi har i detta betänkande visat de lokala regionalaoch nivåernaatt
alltägnas uppmärksamhetstörre inom EG/EU. Inrättandet den Re-av

gionala kommittén detär tydligaste uttrycket for detta.
Även i övrigt förefaller EG/EU på väg grundsyn imotvara en som

viktiga avseenden ligger i linje med allmänt omfattade värderingar i vårt
land. Det gäller exempelvis:

Subsidiaritetsprincipens betoning beslut inte skall fattas påattav en
högre nivå än nödvändigt.

Den ökade medvetenheten allmänheten skall ha insyn i viktigaattom
berednings- och beslutsprocesser.

En marknadsekonomi måste kompletteras med starka sociala skydds-
nät.

Med tanke på den utveckling sker inom EG/EU borde detsom nu vara
naturligt ökad uppmärksamhet riktas Sverigeatt och de övrigamoten
nordiska länderna det gällernär organisera offentligt finansieradatt en
verksamhet i fri marknadsekonomi. Vi är övertygade denatten om
nordiska formen för självstyrelse på lokal regionaloch nivå kommer att

intressant studieobjekt i det Europa.ettvara nya
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l Inledning

1.1 Den kommunala självstyrelsen och den

västeuropeiska integrationen

Den kommunala självstyrelsen i Sverige har stark ställning i etten
internationellt perspektiv. Vår höga grad självstyrelse utgör ettav
karaktäristiskt drag för vår demokrati. Den framgår redan portal-av
paragrafen i regeringsformen. Där sägs den svenska folkstyrelsenatt
förverkligas representativt och parlamentarisktett statsskick ochgenom

kommunal självstyrelse.genom
februariI 1993 inledde Sverige förhandlingar medlemskap i EG.om

Till början har förhandlingarna skett utifrån Romtraktaten, Enhets-en
akten och EG:s sekundärlagstiftning. Sedan Maastrichtfordraget iträtt
kraft den 1 november 1993 sker förhandlingarna utifrån artikel 0 i
fördraget och medlemskap i den Europeiska Unionen.avser

forsättningenI använder vi regel EG/EU Europeiska Unionensom
för beteckna det framtida samarbetetatt inom EG. I vissa fall används
EG eller Gemenskapen sammanfattningsbegrepp; det gäller främstsom
i olika kombinationer "EG-rätten".typenav

Det har i den allmänna debatten ställts rad frågor konse-en om
kvenserna för kommuner och landsting vid olika former deltagande iav
den västeuropeiska integrationen. Frågorna handlar bl.a. hur förut-om
sättningarna för bedriva de kommunala verksamheternaatt förändras.
Men det ställs också grundläggande frågor möjligheterna slåmer attom
vakt den starka kommunala självstyrelsen i allt intemationa-om en mer
liserad beslutsmiljö. I den diskussion den regionala samhälls-om
organisationen förs i vårt land spelar hänvisningar till densom väst-
europeiska integrationen och eventuellt medlemskap iett EG/EU en
framträdande roll.

Vårt uppdrag är enligt direktiven dir. 1993:49, bilaga l att
"analysera och beskriva inom vilka områden och i vilken utsträckning
kommunernas och landstingens verksamhet kan komma påverkasatt av

svenskt medlemskap i EG/EU".ett
Vi skall vidare "kartlägga och beskriva hur EU:s regler om

sekretess påverkar möjligheterna till insyn i kommunal verksamhet."
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Ett tredje uppdrag handlar "analysera vilka ekonomiska åter-attom
verkningar i form översättningsarbete och administrativat.ex.av mer-
kostnader medlemskap i EG/EU kan få för kommunernaett ochsom
landstingen hur de i fallså skall finansieras".samt

Vid Europeiska rådets i Maastrichtmöte i december 1991 fattades
beslut kommuner och regioner skall haatt avsnitt i för-om ett eget
draget. Det har lagts in under artiklarna 198 Där sägs atta-c. en
kommitté Regionala kommittén med rådgivande skall inrättasstatus- -
bestående 189 för regionala och lokala myndigheter irepresentanterav
medlemsländerna. Den skall konsulteras i alla frågor berör kom-som

och regionerna och deras ställning i Gemenskapen.munerna
Mot denna bakgrund har vi också i uppdrag föreslå "hur detatt

kommunala och regionala inflytandet skall kanaliseras och institutio-
naliseras i Sverige vid framtidaeventuellt medlemskap i EG/EU".ett

Våra konsekvensbedömningar utgår främst från svensk lagstiftning
på området, bl.a. bestärrunelsema i regeringsformen, kommuner ochom
landsting l kap. 1 och 7 §§ 8 kap. 5 § RF den kom-samt samt nya
munallagen. Eftersom våra analyser och bedömningar också berör de
olika kommunala verksamhetsområdena utgår våra konsekvens-
bedömningar frånäven den speciallagstiftning reglerar den kom-som
munala verksamheten. Våra bedömningar hur EG:s lagstiftningav
påverkar möjligheterna till insyn i den kommunala verksamheten utgår
från den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

En viktig utgångspunkt for diskussion den kommunala själv-en om
styrelsen i europeiskt perspektiv Europarådetsär konventionett om
kommunal självstyrelse. Konventionen, syftar till stärka ochattsom
utveckla den kommunala självstyrelsen i Europa, bygger i hög grad på
subsidiaritetsprincipen. Denna allmänna princip, viktigtår ettsom
riktmärke för verksamheten inom EG, innebär besluten inte skallatt
fattas på högre nivå vadän nödvändigt,är för verksamhetenen attsom
skall kunna skötas på ändamålsenligt och effektivt sätt.ett

I konventionen kommunal självstyrelse slås fast vissa grund-om
läggande principer detnär gäller förhållande till kommunerna.statens
Vidare de principersägs kommunal självstyrelseatt finns fast-om som
lagda i grundlag, eller nationell lagstiftning, skall respekteras. Iannan
samband med Sverige ratiñcerade konventionen 1989att konstaterade
regeringen svensk lagstiftning uppfyllde kravenatt i konventionen.
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kom-utveckling iEG-samarbetets1.2 ett

perspektivmunalt

Belgien, Tyskland,undertecknadesRomfördraget 1958,I avsom
upprättades denNederländerna,ochFrankrike, Italien, Luxemburg

fortfarandeRomfördragetGemenskapen. utgörEuropeiska Ekonomiska
1986 ochEnhetsakteneuropeiska samarbetet.för detgrunddokumentet
visserligen1992 bådaUnionsfördraget ärMaastrichtfördraget eller -

kompletteringar tillochrevisioneromfattandegenomgripande och av-
Romfördraget.

EG-sam-utvecklingen1980-talet skeddemittentillFram avav
1980-Vid mittenekonomiska området.huvudsakligen detpåarbetet, av

integrationen. Mål-för påskyndainitiativlanseradestalet attnya
med friförverkliga den inre marknaden1992till årsättningen blev att

tjänster, kapital ochförrörlighet personer.varor,
utvidgats tillocksåundan för undanEG-samarbetet har nya om-

medlemsstaterna årde tolvantagandet EnhetsaktenGenområden. avav
EG. EG fastställerregionalpolitik inom1986 skapades gemensamen

medlems-för kompletteraregionalpolitikbedriverochmål atten egen
utveckling. Detill regionalregionalpolitik och stödnationellastaternas

för statsstöd.med EG:s reglerförenligainsatserna måstenationella vara
strukturfonderregionalpolitik i deEG:s uttrycksigFrämst tar som

fondernaför hur medelutveckling och reglerför regionalinrättats ur
beviljas.

miljöpolitiken för-Enhetsakten innebar ocksåAntagandet attav
EG:sDet betyderEG:s kompetensområden.dragsfástes attettsom av

Länder villskall tillämpas medlemsländerna.miljöskyddsregler somav
inte strider EG:sregler kan det detinföra långtgående göra motommer

fria rörligheten förgäller denregelverk vad varor.
ekonomiska samarbetsområdetEuropeiskaGenom avtalet detom

Schweiz till-övriga EFTA-länder utomEES får också Sverige och
innebär avtaletSveriges deltill den inre marknaden. Förgång ett om-

EG:sdellagstiftrtingsarbete, eftersom vifattande övertar stor aven
500 rättsakter.stiftade sig 1redan regler. Det närmarerör om

Europeiska ekonomiska samarbets-detRiksdagen lagenantog om
from.1992:13l7 i december 1992. Lagen gällerområdet EES, SFS

januari 1994.den 1
i olikalandstingen berörs EES-avtalet radKommunerna och enav

sikt kommunerna ochpåtagliga på kortavseenden. Det är attmest
offentlig upphandling frånlandstingen följa EES-avtalets reglerskall om

landstingeni kraft. Kommunerna ochden tidpunkt då avtalet träder
statsstöd, eftersomEES-avtalet också regler ävenberörs av omgenom

Ävenunder dessa regler.till enskilda företagkommunalt stöd sorterar

1994:2SOU2 13-1328
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på andra områden, miljöområdet,t.ex. finns direktiv och förordningar
berör kommunerna och landstingen.som

EG:s lagstiftningsarbete innebär strävan på vissa begränsadeatten
områden harmonisera lagstiftningen inom medlemsstaterna. Syftet med
denna harmonisering är skapa neutrala konkurrensvillkoratt för närings-
livet inom EG-området skapa förutsättningarsamt att för fri handelen

gränshinder. Ambitionenutan skapa tydliga ochatt enhetliga regler har
emellertid ibland lett till regelverket har blivitatt mycket detaljerat och
komplicerat, vilket har kritiserats.

Det Unionsfördrag undertecknades i Maastricht i februarisom 1992
syftar bl.a. till fördjupat ekonomisktett och monetärt samarbete mellan
EG-medlemsstatema, till ökad utrikes- och säkerhetspolitisk samordning

till rörlighet församt upprättandet Europeiskpersoner Union,av en-
EU. I fördraget läggs fast utvecklingsfaser för den ekonomiska och
monetära unionen EMU regler för få ingåsamt i denna.att

I Unionsfördraget stadfästs subsidiaritetsprincipen fördragets
artikel 3b. Fördragstexten har Följande lydelse:

Gemenskapen skall utöva sin verksamhet inom för den be-ramen
hörighet den har tilldelats och de målsom har uppställts försom
den enligt detta fördrag.

På de områden där gemenskapen inte är behörig skall den iensam
överensstämmelse med närhetsprincipen endast och i denagera om
mån målen för den planerade åtgärdensom inte i tillräcklig ut-
sträckning kan uppnås medlemsstaterna och därför,av på grund av
den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan
genomföras gemenskapen.av

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd går utöver vadsom som
är nödvändigt för uppnå målen iatt detta fördrag.

Legalitetsprincipen, artikelns första stycke, framgår redan 4 iartav
Romfördraget, stadgar gemenskapema intesom att har någon annan
eller vidare kompetens än förlänats dem Romtördraget.som genom

Först med det andra stycket etableras innovationen med subsidiari-
tetsprincipen, nämligen på områdenatt inte hör till den exklusivasom
gemenskapskompetensen, äger Gemenskapen endast och i denagera om
utsträckning målsättningen med det tänktasom agerandet inte kan
uppnås på tillfredsställandeett sätt medlemsländerna och därförav
bättre uppnås på gemenskapsnivån.

Fastställandet subsidiaritetsprincipen blevav klartecknet för ut-
vidgningen gemenskapskompetensema i unionsfördragetav med dels de

områdenanya
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kultur,
hälsa,

yrkesutbildning,utbildning och
konsumentskydd,

infrastrukturer,stora
industripolitik,
utvecklingssamarbete,

cohesionsocialekonomisk och

ifrågautbyggda kompetensemadels de om

miljö,
utvecklingforskning och samt

socialpolitik.

handlar detkompetensergivitsGemenskapende områden därInom nya
EG/EUi första handsubsidiaritetsprincipeni enlighet med attom--

gäller pååtgärder. Detmedlemsstaternaskompletteraskall ut-egna
nödvändigt"omGemenskapendet fastställsområde därbildningens att

med bibehållenåtgärdermedlemsländemaskompletterarochstöder
det ifrågaansvarighet." På sätt sägsrespekt för dessas omsamma

ochstöder"gemenskapenyrkesutbildningochkultur, hälsa att
ifrågahandlingsprogram." Ochmedlemsländemaskompletterar om

gemenskapeninskränker sigfördraget,områden,dessa sägerflertalet av
åtgärder". Gemenskapenbeledsagande"vidtaväsentligt tilli allt att

dessaförordningar påmed direktiv ellerframalltså inte gåkommer att
dessaolika kapitlenstödåtgärder. Demed olikaområden utan om

eller regler.uttryckligen harmoniserade lagarocksåområden uteslöt
artikel 3b, den s.k.tredje ikomponentenVad gäller den propor-

legalitetsprincipen någonlitettionalitetsprincipen, den likaär som
intesjälvklart EG-reglemai alltidnyhet EG-rätten. Det har attansetts

tilli proportion detbyråkratiskt nit, ståskjuta iskall måletöver utan
till för tjäna.syfte de år att

ställning i detfått starkareSubsidiaritetsprincipen har alltså en
i EdinburghEuropeiska Rådetsinom EG/EU. Vid mötefortsatta arbetet

3 subsidia-Unionsfördragets artikel bi december 1992 preciserades om
dessakonsekvensolika avseenden. Enritetsprincipen i rad aven

i syftelagstiftningEG:s tidigare överpreciseringar blir attatt ses
nivå.stiftas nationelli stället bör pålagarutmönstra som

från Europeiskai uttalandenUnionsfördraget ochBåde i senare
inre arbete skallEG/EU i sittförklaras ocksårådet i Edinburgh att

insyn i ochmedborgarnasför ökaöppenhetstörresträva attmot en
förståelse för EG:s verksamhet.
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För kommuner och landsting skulle svenskt medlemskapett i
EG/EU betyda ytterligare förändringar jämfört med vad EES-avtalett
åstadkommer. En viktig förändring är kommuner ochatt regioner på ett
helt sätt tidigareänannat får möjligheter via den nybildadeatt
Regionala kommittén utöva inflytandeett över EG:s beslut. Vidare kan
det EG:snoteras kompetenseratt och utvidgadenya gamla kompetenser
i betydande utsträckning omfattar verksamhetsområden i Sverigesom
handhas kommuner och landsting.av

Det förhållandet subsidiaritetsprincipenatt har stadfästs i Unions-
fördraget har också betydelse kommunal synvinkel; dettaur imer om
kapitel

1.3 Analysarbetets uppläggning

I vår analys konsekvenserna för kommunerav och landsting vid olika
former deltagande i den västeuropeiskaav integrationen är utgångs-
punkten följande huvudaltemativ:tre

Sverige är anslutet till EES-avtalet blir inte medlem i EG/EU.men

Sverige blir medlem i EG/EU.

Sverige står utanför såväl EG/EU EES-avtalet.som

Vi kommer redovisa analyseratt och bedömningar bådesom avser
direkta och indirekta konsekvenser ovanstående alternativ. Deav tre
direkta konsekvenserna är regel lätta urskilja jämförelsesom att genom
mellan EG:s regelverk och svensk lagstiftning. De indirekta konse-
kvenserna är däremot svårbedömda.mer

Det är också fråga i vilket tidsperspektiven konsekvens-om
bedömningarna skall göras. Vissa indirekta konsekvenser med-av en
verkan i EG/EU-samarbetet kommer sannolikt uppträda i längreatt ett
tidsperspektiv. Dessutom måste räkna med den allmännaman att
intemationaliseringen har påverkan på de svenska kommunernaen och
landstingen och denna påverkanatt kan svår särskilja frånattvara
konsekvenserna medlemskap iett EG/EU. Ytterligareav problemett
vid bedömningarna är Sverige påbörjatatt anpassning till EES-avtaleten
och i viss mån även till EG:s regelverk på många områden. Det är
osäkert i vilken utsträckning denna anpassning verkligen skulle avbrytas
vid utanförskap.ett

Vår ambition under analysarbetet har varit belysa både direktaatt
och indirekta konsekvenser de ovanståendetre referensaltemativen.av
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allmänuppdrag göraför vårtinominte legatDet har att en merramen
de svenska kom-påverkarintemationaliseringenhurbedömning av

deni vissa delarvikommerDäremotlandstingen.och avmunerna
interna-betydelsenrelativadenpeka påredovisningenfortsatta att av

konsekvensernatillförhållandei etttionaliseringen sett av
EG/EU.deltagande/utanförstående i

ochutredarede andramedsamråttarbetets gångVi underhar
främstgällerfrågor. Detangränsandemedarbetatharkommittéer som

tillämpning,subsidiaritetsprincipenskonsekvensanalyser görssom av
jämställdheten.ochvälfärdensamhällsekonomin, miljön,

utfrågningargenomförtvi1993 harhöstenUnder tre om
företrädaremedlandstingochför kommunerEG/EUkonsekvenserna av

Landstingsförbundet.ochKommunförbundetför Svenska
harkommunala sektorninom denorganisationernafackligaDe

utredningsarbetet.informerats om
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2 lokala regionala själv-ochDen

styrelsen i Västeuropa

2. 1 Inledning

institutionella förDen det politiska livet i Europa har tilldragitramen
sig allt uppmärksamhet under år. Flera bedömare har gjortmer senare
gällande samtidatvâ tendenser kommer sig gällandegöraatt att
nämligen, dels överstatliga delar den nationellaöveratt tarorgan av
nivåns beslutskapacitet dels, den regionala/lokala nivån stärker sinatt
ställning visavi den nationella. I den pågående diskussionen relatio-om

mellan EG/EU och medlemsstaterna förväntas kommuner ochnerna
regioner i allt högre grad väsentlig del i det europeiskautgöra en
samarbetet.

Som för den fortsatta analysen inledningsvis korten ram ges en
översikt det institutionella i europeisk politik.över Förstmönstret ges

kortfattad redovisning EG/EU:s institutioner EES-avtalet ochsamten av
dess institutionella uppbyggnad.

Översikten "Denbygger på avsnittet mångståmmiga makten" av
Janerik Gidlund i boken "Den politiska konserten 1993". Därnya
introducerar nivåperspektivhan där kan urskilja olika poli-ett treman
tiska legitimitetsbaser för institutionella aktörer; överstatlig, statlig och
regional/lokal. politiskaDe institutionerna formellt tillknutna deär
olika legitimitetsbasema konstitutionen och olika traktat.genom

Aktörema begränsar emellertid inte sitt handlande enbart till den
legitimitetsnivån. i högMan grad på de andra nivåer-ävenegna agerar

antingen direkt eller indirekt inom för särskilda institutionerna, ramen
och organisationer. inrymmaFör denna dimension maktför-även påatt
hållandena introducerar Gidlund olika territoriella den globala,scener;
den europeiska, den nationella och den regionala/lokala. I detta sam-
manhang frånbortses den globala scenen.

När de politiska legitimitetsbasema och de territoriella scenerna
kombineras i diagram framträder institutionellaantal aktörerett ett
enligt följande:
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Legitimitetsbaser Scener

Överstatlig Europeisk Nationell Regional/ lokal

EU-kommis- - -
sionen
Europapar-
lamentet
ECOSOC
EG-domstolen

Statlig Ministerrådet Riksdag Länsstyrelse
COREPER Regering
Europeiska
rådet

Regional/ Regionala Kommun- Landsting
lokal kommittén förbunden Kommuner

AER
CEMR

2.2. Den överstatliga europeiska nivån

EU-kommissionen

EU-kommissionen detär initierar förslag, verkställer beslutorgan som
och övervakar befintliga regler följs. Dessutomatt företräder Kommis-
sionen Gemenskapen vid förhandlingar och möten i olika internationella
organisationer. Kommissionen har unik initiativrätt.en

Kommissionen övervakar Romfördraget följs. Omatt inteså sker
kan Kommissionen anmäla land till EG-domstolen iett Luxemburg.
Kommissionen kan också fatta direkt bindande beslut utfärda bötersamt
for dem bryta Romfördraget.motsom anses

Kommissionen Rådet och består 17 ledamöter. De femav av
länderna har tvåstora övriga länderrepresentanter Till sittvar, en var.

förfogande har Kommissionen cirka 13 000 tjänstemän arbetarsom
inom 23 olika direktorat DG och utarbetar förslag,som rapporter
m.m.
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Europaparlamentet

EG-parlamentetTill skillnad de nationella parlamenten råd-är ettmot
Tillgivande lagstiftande makt. Det består 518 ledamöter.utanorgan av

tidigareParlamentet hör fasta utskott. Parlamentet utsågs dearton av
fr.o.m. 1979 väljs i direktanationella parlamenten ledamöterna valmen

period fem valetinom medlemsländerna för år. Det höllssenasteen av
Mandatfördelningen efter blev följande:i juni 1989. i Parlamentet valet

Andel%Parlamentsgrupp Mandat

178 34Socialister s
131 25Europeiska folkpartiet EPP

9Liberaler och demokrater LDR 49
Kommunister 37 7

ED 34 7Europ. demokr. gruppen
629De gröna

alliansen RDE 20 4Europ.dem.
17 3Europeisk höger DR
13 3Regnbågsgruppen ARC
;Q 2Teknisk samverkan

5 18 100

Ekonomiska och sociala kommittén ECOSOC

Ekonomiska och sociala kommittén ECOSOC rådgivandeär ett organ
189med företrädare för olika delar samhällslivet. Det bestårav av

ledamöter arbetsgivare, arbetstagarorganisationer ochrepresenterarsom
konsumentgrupper olika slag. Syftet med ECOSOCav var ursprung-
ligen tillfällebereda för dessa kunna påverkaävenatt attgrupper ar-
betsmarknadslagstiftning och sociallagsüftning. Kommissionen skyl-är
dig höra ECOSOC i de flesta frågor lagstiftning,rör äratt som men
inte skyldig följa ECOSOC:s ECOSOC kan ocksåsynpunkter.att ta

initiativ.egna

Regionala kommittén

I och med Maastrichtavtalet i kraft inrättas Regionalaträder kommit-att
tén. kommittéDet med rådgivande bestående 189är statusen av repre-

för regioner och kommuner. En beskrivning kom-närmaresentanter av
mitténs sammansättning och uppgifter redovisas i kapitel 7.
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E G-domstolen

EG-domstolen har till uppgift tolka fördragen ochatt övervakaatt att
Rådets och Kommissionens beslut juridisktär riktiga. Den tolkar EG:s
lagar och dömer i enlighet med dessa. Dess beslut gäller före nationell
rätt. Besluten kan prejudicerande och bidrar därmed tillvara skapaatt

EG-rätt. Domstolen beståren 13gemensam domare. En mängd olikaav
domar har fått avgörande betydelse för enskilda länder och för EG-
rättens utveckling.

2.3 Den statliga europeiska nivån

Ministerrådet

EG:s högsta beslutande instans Ministerrådet,är vanligen kallat Rådet.
Det består minister vardera från de tolvav medlemsländerna,en
beroende på vilket område skall behandlas. Utrikesministramasom
träffas vanligen gång i månaden. De samordnar Rådets arbete.en Varje
land innehar ordförandeposten i månader.sex

Röstetalet i Rådet fördelas enligt följande:

Land Antal
Belgien 5
Danmark 3
Frankrike 10
Grekland 5
Irland 3
Italien 10
Luxemburg 2
Nederländerna 5
Portugal 5
Storbritannien 10
Spanien 8
Tyskland m

76

Besluten i Rådet fattas i regel med kvalificerad majoritet, dvs. 54 76av
röster. Det Rådetär fattar de formella besluten lagar inomsom EGom

godkänner budgeten.samt Det fattar beslut på basis Kommissionensav
förslag. Rådet kan initiativ endastta efter enhälligt beslut.men
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sina respektiveRådsmötena förbereds de ambassadörer lederav som
tillsammans ständigarepresentationer i Bryssel. De bildar deländers

kommitté bereder allakommitté, COREPER. Dennarepresentantemas
COREPER varje vecka.ärenden föreläggs rådet. mötssom

Europeiska rådet

Europeiskapolitiska instansen inom EU rådet,Den högsta är att
och med-förväxla med Europarådet. Det EU:s toppmöte utgörsär av

regeringschefer. biträds de tolv utrikes-lemsländemas eller Destats- av
president. Europeiska rådet saknarministrarna kommissionenssamt av

därlagstiftande befogenheter. Möten hålls normalt två gånger årper
tillstånd och drar deövergripande frågor EU:sbehandlar uppomman

utveckling.politiska riktlinjerna för gemenskapens fortsatta

inomBerednings- och beslutsprocessen2.4

EG/ EU

komplicerad.inom EG/EU relativtBerednings- och beslutsprocessen är
KommissionenMinisterrådet, oftast i samspel medBesluten fattas av

falli förekommandeoch vanligen efter hörande Parlamentet samt avav
kommittén.ECOSOC fortsättningsvis Regionalaoch av

direktiv beslutGrundmodellen för beslut förordningar och är attom
efterfattas Rådet förslag Kommissionen och hörandepå av avav

tillställa Rådetparlamentet. Samtidigt Kommissionen beslutar attsom
förslag överlämnas förslaget informellt till Parlamentet. Rådet begärett

varefter börjar sittförsta åtgärd Parlamentets yttrande, Rådetsom
förslaget.arbete med

Genom infördes samarbetsförfarandet påbygg-Enhetsakten som en
nad till Därigenom ñckdenna grundmodell. Parlamentet något störreett
inflytande. Genom Maastrichtfördraget infördes medbeslutandeförfa-

reellt inflytande irandet det tillämpligt, Parlamentetnär är ettsom, ger
beslutsprocessen.

Sambandet de olika EU-institutionema illustrerasmellan kan av
följande figur: oktober 1993
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Kommissionen
Förstautkastet

i
Berörda iparter medlemsländerna

Yttrande
l

Kommissionen
Revideratutkast

i
Regeringarna i medlemsländerna

Yttrande
i

Kommissionen
La9ÖS&#39;a9Ek. 0 soc. Europa-

kommittén i parlamentet
Yttrande Ministerrådet Yttrande

Lagförslag
i

COREPER
Beredning

l
Arbetsgrupper

i medlemsländerna

COREPER
Färdigberettförslagtill Ministerrådet

Figur Beredningsprocessen

Beredningssprocessen kan mycket förenklat beskrivas på följande sätt.
På initiativ utarbetateget Kommissionen förslag till beslut. Det finns
inga fasta principer för hur Kommissionen skall arbeta fram förslag.ett
Ibland biträds Kommissionen oberoende konsulter ellerav experterav
från medlemsstaterna eller företrädare för intresseorganisationer.

Kommissionen kan också börja sin förankringsprocess med att
informellt sända sitt förslag på remiss till företrädare för de olika natio-
nella statsförvaltningama. När Kommissionen har fått fram utkastett
skickas det till de olika regeringama. Betänkandet härifrån behandlas av
regeringarna och skickas sedan tillbaka till Kommissionen.

Om inte Kommissionen har befogenhet på handatt utfärdaegen
rättsakter föreläggs förslaget Rådet för beslut.
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Ministerrådet

beslutAlf Enhälligt
ståndpunktmedGemensamAlt
majoritetkvalificerad

7.7;
E w0-Q Europaparlamentetå
å Beslut ändringom

AvslármajoritetkvalificeradmedBifallera,
i-

E
Vi v:g lKommissioneng
å FörkastarparlamentetsAntarparlamentets
E ändringsförslagändringsförslag
m

ViNVW
Ministerådet

kommisssioneriis BeslutarAntarAntarparlamentetsAntarför-iBeslutar
medförslagrevideradeändringsförslagmed utanenlighetmed slaget
enhällighetkvalificeradmedkommissionenskvalificeradställnings-

majoritetEnhälligtmajoritet accept:tagande

Figur 2. Beslutsprocessen

parla-yttrande fråninhämtatförekommande fall harRådet iEfter att
fortsattafor ärendetsläggsandra rernissorganoch ansvaretmentet

särskildainomCOREPER eller,beredningsorganberedning Rådetspå
ständiga kommit-kommittéer. Dessaandrasakområden, på permanenta
analyserar Kom-beredningen till arbetsgrupperhänskjuter oftatéer som

ändringar.föreslår tillägg ellermissionens förslag och
vilkaBeroende påsitt beslut.beredning fattar RådetEfter denna

Kommissionen gällerochgjorts i Parlamentetställningstaganden som
motive-skall hafatta beslut. Dessaför Rådets skallolika regler hur en

olikayttranden fråntill dering hänvisningar skalloch göras organ som
för-i Gemenskapenspubliceras beslutenDärefterfaktiskt har hörts.

OJ.Ofñcial Journalfattningssamling
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2.5 EES-avtalets institutionella uppbyggnad

Nedan översiktlig redogörelseges en över de ochgemensamma organ
procedurer enligt EES-avtalet för beredning, beslutsfattande, över-
vakning och tvistelösning.

I EES Europeiskamotsvaras rådet närmast EES-rådet. Det skallav
allmän vägledning för fortsattge utveckling samarbetet ochav svarar

för den politiska styrningen vad gäller avtalets genomförande. EES-
rådet består medlemmarna i Ministerrådetav och ledamöter i Kommis-
sionen regeringsmedlemsamt frånav en och de EFTA-län-vart ett av
der ratiñcerat EES-avtalet.som

Gemensamma EES-kommittén skall säkerställa avtalet genomförsatt
på effektivtett sätt. I detta syfte skall den till utbyte skeratt ettse avåsikter och information fatta beslut i desamt fall i avtalet.som anges
Kommittén består företrädare för de avtalsslutandeav Den kanparterna.
besluta inrättande underkonunittéerom eller arbetsgrupper.av

Gemensamma parlamentarikerkomntittén är mötesplats för leda-en
möter i Europaparlamentet och parlamentariker från EFFA-ländemas
nationella parlament. Den har ingen formell roll i beslutsprocessen utan
skall främst dialog och debatt bidragenom till bättre förståelse mel-en
lan EG och EFT A-ländema inom de områden täcks EES-avtalet.som av

Rådgivande EES-kommittén är där ledamöterett frånorgan
EG/EU:s Ekonomiska och sociala kommitté och EFTA:s rådgivande
kommitté samarbetar.

EES-reglernas efterlevnad övervakas för EG/EU:s del Kommis-av
sionen och för EFTA:s del EFTA:s övervalmingsmyndighet,av ESA.
EPTA-domstolen prövar bl.a. frågor gäller övervakningensom attavEFTA-länderna följer avtalet, överklaganden på konkurrensområdet

tvister mellansamt EFTA-stater.

2.6 Den demokratiska förankringen av
besluten inom EG/EU

Den särpräglade internationelltyp organisation,av EG med sinasom
institutioner och rättsordning utgör, har ända sedan sin begynnelse varit
föremål för principiell debatt. Denna debatt har mycket kommit att
kretsa kring demokrati och ansvarsutkrävande inom gemenskapema.
Diskussionen har dels gällt enskilda medborgares möjligheter att
påverka gemenskapernas politik och känna delaktighet i de beslut somfattas, dels möjligheten klart utkrävaatt för de beslut fattasansvar somi Gemenskapens namn.
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SOUbetänkandei sittEG pekarinförGrundlagsutredningen
urskiljas.kanreformerde förslag och1993:14 på som

gemenskapernasgällthardiskuteratsreformer harområde därEtt
till varandra.relationerocholika kompetensoch derasinstitutioner
Parlamentet.inriktats påfrämstavseendei dettaUppmärksamheten har

underskottet". Med detdemokratiska att"dettalatMan har menasom
parlamentfolkvaldaförlorar medlemsstaternasmedlemskapvid egnaett

tillövergårdenna rättpolitikområdeninom vissabeslutanderätt attutan
gemenskapema.inomförsamlingfolkvalddirektnågon

Parlamen-förstärkningframförtsförslag harMängder avom enav
skapavillMångaoch Rådet.Kommissionenvisavi ettinflytandetets
tillrelation Kom-itill sin kompetensparlament,gemenskapernas som

i för-kompetensparlamentsnationellaRådetmissionen och motsvarar
stärkaförmedelregeringar. Dettatill nationella atthållande ettses som

inflytande.folkviljans
förstärkningavsevärdsigockså de motsätterfinnsMen det ensom

i sig markeradettadessa skulleställning. EnligtEuropaparlamentetsav
villI ställetfederaltrenodlatavgörande system. manmot ettstegett

tilllederorganisationen. Detimellanstatlighetfast vid dragenhålla av
dettaoch medställning, istarkaRådetsvakt attslår organatt omman
regeringar.olika medlemsstaternasför deföreträdareär sammansatt av
demokratinför ökareformer diskuterats,därområde attEtt annat

i detinsynenförbättraolikapå sättgemenskapema, ärinom att som
vunnit iöppenhetdiskussion störreharPå årsker. om enensenare

insyn.fram störreförslag har lagtsEG. Olikainomstyrka om
de-för ökadiskuteratsreformer harområde därYtterligare attett

medlems-självainomförhållandenagemenskapema ärmokratin inom
nationellaför deinomdiskuteras,Reformer syste-staterna. ramensom

del-känslatill insyn ochmöjlighetermedborgarnasskulle öka avmen
nationellaallt deframförgälleri Bryssel. Deti skeraktighet det som
vadinformeradevälbådemöjligheterparlamentens att somomvara

skeendet där.påverkaoch kunnainom gemenskapemasker
ägnades199329 oktoberdenEuropeiska möteVid Rådets ettextra

subsidiaritet.ochdemokrati, öppenhetfråganbetydande åtutrymme om
parlamentariskaöka denavtal skallfleraundertecknadesVid mötet som

Även framverksamhet lyfteskommitténsden Regionalainsynen. som
demokratin.förstärkningen av
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2.7 Kommunernas och regionernas institutio-

nella inflytande på den europeiska scenen

Ökat intresse för den lokala och regionala nivån

I den pågående diskussionen relationerna mellan EG/EUom och
medlemsstaterna har den lokala/regionala nivån fått allt störreen
betydelse. Kommuner och regioner förväntas i allt högre grad utgöra en
väsentlig del i det europeiska samarbetet. Frågan är då vilket inflytande
den lokala/regionala nivån har på beslutsprocessen inom EG

I Romtmktaten från 1958 slås det fast EG skall befrämjaatt en
"kontinuerlig och balanserad expansion" ekonomisk aktivitet inomav
hela Gemenskapen. Detta synsätt aktualiserar behovet EG ocksåattav
skall övergripandeta ett för fördelning utvecklingansvar och väl-av
stånd mellan olika regioner.

Under den första fasen EG:s utveckling bedrevs regionalpolitikenav
uteslutande nationell angelägenhet. Medlemsländernasom en kunde
bidrag i relation till det bidraget till EG:s totalbudget.egna Men i och
med tillkomsten regelrätt Regionalfond 1975av börjadeen Kommissio-

successivt stärka såväl detattnen perspektivet dengemensamma som
makten över regionalpolitiken.egna

Detta aktualiserades ytterligare i och med tillkomsten Vitbokenav
och Enhetsakten 1985. I Enhetsaktens femte stycke sägs syfteatt att
befrämja övergripande harmonisken utveckling skall Gemenskapen
utveckla och eftersträva dess agerandeatt leder till ekonomisk och
social sammansmälmingmsärslcilt skall Gemenskapen isätta utsikt att
reducera skillnaderna mellan olika regioner och underutvecklingen i de
minst gynnade regionerna".

Det ökade intresset for den regionala nivån inom medlemsstaterna
återspeglas också i proklamation Parlamenteten 1983. Där konstate-av
rades Europa beståratt talrika geografiska, historiskaav och kulturella
områden. Dessa regioner skulle i framtiden bättre kunna bygga det
enhetliga Europa. I proklamationnya 1984en uttaladegemensam Kom-
missionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet behov låtaett attav
de enskilda regionerna delta i beslutsprocessen.

En resolution i Parlamentet 1988 EG:s regionalpolitik och regio-om
uppgifter blev vändpunktnernas i diskussionenen den lokala ochom

regionala nivåns deltagande i beslutsprocessen. Resolutionen utgick
ifrån utvecklingenatt regionalpolitiken och denav europeiska kultur-
identiteten förutsätter medlemsstaternaatt har regional förvaltning.en
Man rekommenderade den regionala förvaltningensatt förstärksstatus
och den formulerasatt i medlemsstaternas rättsordningar. Dessutom



49lokala och regionala självstyrelsenDen1994:2SOU

för den regio-för beslutsprocessenmodell för grundprincipemaengavs
finansiering.förvaltningen och dessnala

inom EG/EU intehälften regionernaParlamentet hade funnit att av
medborgarnaregional nivådemokratisk struktur påhade någon som gav

regio-resolutionen betonadesi beslutsfattandet. Imöjlighet delta attatt
samband medutveckling hadeekonomiska och sociala näraettnemas

EG inte kandock påpekasförvaltningens demokratisering. Det bör att
Resolutionen skall endastinre förvaltning.ingripa i medlemsstaternas

rekommendation.ses som en

Ökat politikregionalt för EGsskommunalt och intresse

utvidgades i mittenregionalpolitiska kompetensmed EG:sI och att av
för EG:sregionala intressetvaknade det kommunala och1980-talet

har medframför i de tyska delstaterna. Det görapolitik, allt attatt
inomenda federalasidan Belgien, denTyskland, vid är statenav

EG/EU.
regionalism, subsidiaritetfederalism,Tyskland begreppFör är som

beståndsdelar i visio-inflytande integreradedemokratisktoch utvidgat
Europa.detnen av nya

regleras iinflytandet för tyska delstaternaformella lagfásta deDet
federala nivånverkar på denDelstatema ochgrundlagen. representeras

Bundesrat.förbundsrådetgenom
MinisterrådetEnhetsakten trädde i kraft börjadeoch medI attatt

majoritet istället förbeslut med kvalificeradsystematiskt tillämpamer
inre marlmaden.i frågor har med densamstänmiighet göraattsom

nationellade nationella regeringarnas roll på deDärmed förstärktes
bekostnad. innebar det förstärkningFör Tysklands delparlamentens en

delstatsregeringamas delstatsparlamentensförbundsregeringen på ochav
bekostnad.

europeiskalagen denI samband Förbundsdagenmed antogatt om
skall hållas mellan regeringenhetsakten föreskrevs därför samrådatt

därmed fåtti frågor dessa. Delstatema hadeoch delstater berör ettsom
EG-politiken.formellt inflytande utformningen den tyskapå av

för regio-tyska delstatsregeringarnas kämpa denDe att egnavana
iintressen hos förbundsregeringen har gjort de på stortatt agerarnens

inrättati Samtliga delstater har idagBryssel.sätt egna represen-samma
tationer i Bryssel.
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Aktörema på den europeiska scenen

Inledningsvis påpekades aktörerna på de olikaatt inte begrän-scenerna
sitt handlande enbart till den legitimitetsnivån.sar Man iegna agerar

hög grad även på de andra nivåerna, antingen direkt eller indirekt inom
för särskilda institutioner ochramen organisationer.

Framför allt regionerna, även kommuner, idag själv-men agerar
ständigt pâ den europeiska bl.a. etablera kontorarenan, attgenom egna
i Bryssel. Det huvudsakliga agerandet sker dock inom för sär-ramen
skilda institutioner och organisationer.

På den europeiska nivån finns det två delvis konkurrerande organ
företräder kommunema/regionema.som Den IULA/CEMRärena

International Union of Local Authorities/Council of European Munici-
palities and Regions, bildades 1990som sammanslagninggenom en av
de europeiska kommunorganisationema. CEMR har sitt isäte Paris och
har stark inriktning EG. Både Svenskaen kommunförbundetmot och
Landstingsförbundet är medlemmar. CEMR har vitt förgrenatett nät-
verk med EG via kontaktnät, arbetsgrupper och medverkan i EG:s

Man medverkar bl.a. tillprogram. organisera nätverkatt mellan städer
och regioner. CEMR uppträder närmast konsult till och i dialogsom
med EG-kommissionen.

Den andra organisationen AERär Assembly of European Regions.
Den har sitt säte i Strasbourg och bildades 1985 och har drygt 250
medlemmar. Den har regioner medlemmar och drivande kraftersom är
några de befolkningsrikamest och kompetensstarkaav regionerna i
Europa. Man organiserar medlemmar både från länder inom Europarå-
det, där har konsultativ och frånman länderstatus, inom EG. För
närvarande är 10 landsting medlemmar. AER betonar starkt regionen

bas för intressebevakningen ochsom verkar för regionalman represen-
tation och medbestämmande i EG:s institutioner. Med region avser
AER den största förvaltningsenheten under centralregeringen med folk-
vald representation.

Ytterligare börett nämnas i dettaorgan sammanhangsom är The
Standing Conference of Local Authorities of Europe CLRAE, kallad
Europarådets kommunalkonferens. Det grundades Europarådet 1987av
och har delegater från 27 olika länder. CLRAE:s uppgift är koordi-att

politiska frågor intresse förnera de kommunala och regionalaav orga-
nen.

Konventionen kommunal självstyrelseom

En viktig utgångspunkt för diskussion den kommunala självsty-en om
relsen i europeisktett perspektiv är Europarådets konvention kom-om
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ratificering 1985.för åröppnadessjälvstyrelse. Konventionenmunal
skriveninte har någonStorbritannien,EG-länder,Samtliga utom som

signerat konven-ratiñcerat ellerantingenkonstitution, Irland, harsamt
i juni 1989 prop.konventionenratiñceradetionen. Sverige

1988/89:l19.
Europarådssam-resultatkonventionenEnligt propositionen är ett av

strävandena stärkaled iområdet ochdet kommunalaarbetet på attett
Konventionensjälvstyrelsen i Europa.kommunalautveckla denoch

handlandeför statsmaktemasinstitutionellrättslig ochutgör ramen
kommunerna.gentemot

grundläggandefast vissakonventionenpropositionen slårEnligt
bl.a.till kommunerna,förhållandegällerprinciper detnär attstatens

demokratiskti varjegrundstenarnaviktigastedekommunerna utgör
självstyrelsenkommunaladenSkyddet och stärkandetstyrelseskick. av
viktig bidragkonventionenenligtländernaolika europeiska äri de ett

prin-demokratiskagrundar sig påuppbyggandet Europatill ett somav
decentralisering makten.ciper och av

för den kom-skyddetkonventionen bl.a.i ärOmråden berörssom
inre organi-denfrihet bestämmakommunemasindelningen,munala att

statlig tillsyn,formerna förarbetsvillkor,förtroendevaldassationen, de
kommuner-ekonomiskatillförsälcras vissakommunerna attatt resurser,

och beslutspro-i planerings-rådfrågas lämpligtskall på sätti god tidna
kommu-skalldirekt dem. Dessutomfrågor rörvad gäller somcessen

säkerställa deförjudiciellt förfarandeanlitaha rätt attattatt ettnerna
kommunalprinciperbefogenheter och desinafritt kan utöva att om

nationell lagstift-fastlagda i grundlag ellerfinnssjälvstyrelse annansom
ning skall respekteras.

Även riktlinjer förinnehållerkonventionen i första hand stats-om
Europarådets kom-harkommunerna såhandlandemaktemas gentemot

forfattningsmäs-drivit frågan också fåmunalkonferens länge att enom
nivå.övemationellsjälvstyrelsen pågaranti for den kommunalasig en

därför EuroparådetsvillKommunalkonferensen Europarådetinom att
vill dessutom haEG:s lagstiftning. Mankonvention skall införlivas med

ekonomi medkommunala självstyrelsenssärskild konvention denfören
union.ekonomisk ochtanke på planerna på monetären

Regionala kommitténRegionala rådet och

bl.a. kommuner-självstyrelse stadgasI konventionen kommunal attom
lämpligt i planerings-rådfrågas påna/ regionerna i god tid skall sätt

konventionenfrågor dem. Menvad gäller röroch beslutsprocessen som
inom varje land.förhållandet stat-kommungäller endast
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I juni 1988 beslutade EG-kommissionen tillsammansatt med
IULA/CEMR och AER inrätta CCLRA Consultative Council of Regio-
nal and Local Authorilies. Det kan rådfrågas Kommissionen i vissaav
frågor rör regional utveckling, specielltsom vad gäller formulering och
införande regionalpolitiska åtgärder, vilketav inkluderar regionala och
kommunala effekter åtgärder inom andra politikområden.av Rådet
består 42 regionalt och lokalt valdaav ledamöter. Hälften skall ha
erfarenheter från regioner och hälften från kommuner/landsting mot-
svarande. Ledamöterna Kommissionenutses efter förslag frånav AER
och IULA/CEMR. Detta har upphört i och med Maastrichtför-organ att
draget iträtt kraft.

Vid Europeiska rådets möte i Maastricht i december 1991 enades
regioner och kommunerattman skallom ha avsnitt i fördraget.ett eget

Det har lagts in under artiklarna 198 Där sägs kommittéatt meda-c. en
rådgivande skall inrättasstatus bestående 189 förav representanter
regioner och kommuner regional and local bodies. En närmare
beskrivning kommitténs sammansättning ochav uppgifter kommer att
redovisas i kapitel 7.

2.8 Olika kommunala i Europasystem

Det kan skäl närmare huratt de lokalavara och regionala för-se
valtningarna i EG:s medlemsländerut och iser de länder sökersom
medlemskap i EG. Anders Lidström och Christin Johansson vid
statsvetenskapliga institutionen i Umeå har på uppdrag utredningenav
studerat de olika kommunala i Europa.systemen Deras tillrapport
utredningen redovisas bilaga 2 till detta betänkande.som Lidström och
Johansson skiljer mellan fyra olika kommunsystemtyper nämligenav
det nordeuropeiska, det mellaneuropeiska, det brittiska och det napo-
leanska.

Det nordeuropeiska systemet

Detta omfattar desystem nordiska länderna. Kommunerna och lands-
tingen eller motsvarande i dessa länder kännetecknas de harattav enframträdande roll i den offentliga sektorn.

Det är i hög grad kommunerna och landstingen förverkligarsom
välfårdspolitiken. De har långtgående befogenheter och kanegna utöva

måttett självstyre.stort Det sammanhängerav delvis med verksam-att
heten i utsträckning finansierasstor kommunalskatt. Kommunernaav är
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genomgripande kommunindel-förhållandevis till följdockså stora av
fonner.i kollektivaBeslutsfattandet sker genomgåendeningsreformer.

mellaneuropeiskaDet systemet

Österrike och Schweiz. Det kommuna-omfattar Tyskland,Detta system
vilket medföri federal struktur,i dessa länder ingår attsystemet en

nivå. Delstater-och delstatligdelad mellan federalstatsmakten är en en
villkoren forreglerai kommunallagarhar bl.a. närmarerätt att egnana

medförSchweiz dettasitt landinom område. Ikommunerna attett som
i varje kan-26 olika kommunsystem, dvsbör tala ettomman snarare

Även skiljer sigi andra avseendenschweizisktän system.ton, ettom
Schweiz frän båda övriga länderna.de

brittiskaDet systemet

Efter-republiken.Storbritannien och IrländskaomfattarDetta system
båda ländernasjälvständigt först 1922 har deIrland blev gemen-ensom

politikforsina i det irländskahistoria, vilket har spår systemetsattsam
genomgåendebrittiska kommunernaförvaltning. I det äroch systemet
i Europa. DeBefolkningsmässigt de i genomsnitt de störstaärstora.

nordeuropeiska kommunernafinansiella dedock den tyngdsaknar som
viktigainte i Irland, fyller kommunernaStorbritannien,har. I men
hälso-välfárdspolitiken. Viktiga välfárdsområdenuppgifter i t.ex.som

dock utanför deras ansvarsområde.sjukvården liggeroch
självstyrelsen i Storbritannien och IrlandkommunalaDen varaanses

skydd och kommunernakringskuren. Den saknar konstitutionelltstarkt
angivits ibedriva uttryckligen lag. Iverksamhethar endast rätt att som

successivt urholkat kommunernasbåda länderna har dessutom staten
Storbritanniendecenniet. Allmänt betraktasställning under det senaste

decentraliseringstrendgäller dendet avvikande fallet detnär somsom
Storbri-i Varkenkännetecknar de övriga förvalmingssystemen Europa.

konvention kom-tannien Irland undertecknat Europarådetseller har om
självstyrelse.munal

napoleanskaDet systemet

i södra Europaomfattar antal länder ochDetta västrasystem ett stort
Belgien, Luxemburg, Spanien,nämligen Frankrike, Nederländerna,

Beteckningen betingas denPortugal, Italien och Grekland. gemen-av
förvaltningstraditionen.samma
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Förvaltningssystemen byggdes ursprungligen under napoleanskupp
överhöghet eller under inspiration detta Det kännetecknadessystem.av
då stark centralmakt och detaljeradav en kontroll kommunernasen av
verksamhet. Denna kontroll utövades bl.a. statliga regionala tjänste-av
män, prefekter, även den viktigastemen lokaleatt företrädaren,genom
borgmästaren, utsågs och tjänade staten.av

De napoleanska har undersystemen de decennierna föränd-senaste
på genomgripanderats ett Omfattandesätt. åtgärder har vidtagits för att

decentralisera och befogenheter. Förutomansvar i Belgien och
Nederländerna har dock kommunerna motstått försök till sarnmanlägg-
ningar. Det hänger bl.a. med kommunernaattsamman representerar en
mycket stark lokal identitet. Detta betyder kommunerna iatt detta sys-

i genomsnitttem är mycket små.
Vanligt i detta är ocksåsystem det finns kommunalaatt nivåer,tre

kommunnivå, mellannivå departement,en provinseren regio-samt en
nal nivå. Etablerandet regional nivå, vilket är sentidaav en skapelse,en
har kommit innebäraatt mycket långtgåendeett regionalt självstyre,
framför allt i Spanien och Belgien.

På den kommunala nivån spelar borgmästaren viktig roll. Han ären
inte bara den viktigaste lokala företrädaren i kommunen med föransvar

bereda ochatt verkställa de kommunala besluten. Han också försvarar
rad uppgifter åt bl.a. i frågoren staten, rör det lokala befolknings-som

registret och ordningen.
Inom det napoleanska finns detsystemet dock variationerstora

mellan de olika ländernas kommunala I Greklandsystem. och Portugal
finns det ännu inte några regioner planerar för detta. I Belgienmen man
och Nederländerna har kommunerna lånat många drag från såväl de
nordeuropeiska de mellaneuropeiskasom Detsystemen. gäller bl.a.
ifråga för välfärdsuppgifteransvaretom och något kollektivten mer
präglad beslutsstruktur.

2.9 Skillnader och likheter i kommunsystemen

Grundläggande struktur

De grundläggande förutsättningarna för kommunsystemen i Europa
varierar starkt. Inte minst har statsbildningens karaktär federationsom
eller enhetsstat betydelse. I de federala Österrike,Tyskland,staterna
Schweiz och Belgien själva statsbildningen relativtger ett stort utrymme
för olika landsdelar sätta sinatt prägel på politik och förvaltning. I
enhetsstatema sker detta däremot inom för olika förramen system
decentralisering till kommuner och regioner.



självstyrelsen 55lokala och regionalaDen1994:2SOU

för olika lösning-statsbildning ocksåfederal störreEn utrymmeger
kommunala själv-bedriva denorganisera ochdet gäller sättetnär attar

iställningexempelvis borgmästarenstyrelsen. I Tyskland har annanen
En mel-och östtyska delstatema.i de syd-nordtyska delstatemade än

Exempelvisregionaliserade enhetsstatema sägas utgöra.lanform kan de
regional nivåharenhetsstatSpanien formelltär sett somman enmenen

självstyre.hög gradutövar en av
antingen två elleri Europa bestårkommunalaDe systemen av en,
regel smånivåendast ärnivåer. Länder med statertre somsomen

för federalaIsland. Men det gäller ävenLuxemburg och stater som
Österrike Finlandmedelstora enhetsstaterSchweiz i någraoch samt som

med endaststrukturStorbritannienGrekland. I övervägeroch man en
i Skottland och iför övrigt redanfinnsnivå; sådan struktur stor-en en
vanligaste. gällernivåer det Dettvåstadsregionema. I Europa ärnorra

i huvud-i Tyskland ochi Nederländerna,skandinaviska länderna,i de
delen England.av

igällerdet vanligaste. DetnivåernapoleanskaI de är tresystemen
Spanienenhetsstatemai regionaliseradeItalien deFrankrike och samt

regio-nivån inkluderas. FramväxtenregionalaBelgien, denoch avom
nivåermedfört andrainte någranapoleanska hari de attsystemenner

kommunalaharförts på tal. I Västeuropaavskaffats detta haräven om
andraLondonomrâdet ochavskaffats ihittills endastnivåer stor-sex

England.istadsområden
allmänhetländerna. Ivarierar starkt mellanstorlekKommunernas

ñnnsmedan de minsta påi Storbritannienkommunernafinns de största
miljo-omfatta allt från fleraEn kommun kani södra Europa.Island och

detanvändsendast tjugotal. Trots ärinvånare till termett att sammaner
förutsättningarvarierandeföreteelse med mycketfrågasåledes om en

och innehåll.
regionala strukturenöversikt lokala ochFöljande tabell överger en

Västeuropeiskai de staterna.
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Tabell 1 Kommunsystemens grundläggande struktur

Antal kom. Grundk0mmunernas Genomsn.
nivåer beteckning Antal bef.

Nordeuropeiska
system
Sverige 21 kommun 286 29 800
Norge 21 kommun 439 9 000
Danmark 21 kommun 273 18 800
Finland 12 kunta 455 10 900
Island 1 baer/hreppur 196 l 300

Brittiska system
Storbritanien 21 district 480 120 000
Irländska republ. 12 34county 103 000

Mellaneuropeiska
system
Tyskland 21 Gemeinde 16 000 5 000
Österrike 1 Gemeinde 2 301 3 200
Schweiz 1 Gemeinde/Commun 3 000 2 300

Napoleanska
system
Frankrike 3 36 000 1 600commun
Nederländerna 2 647gemeente 23 200
Belgien 2* gemeente/commun 589 17 000
Luxemburg 1 118 2 900commun
Spanien 23* municipo 8 056 4 700
Portugal 2 municfpo 305 32 000
Italien 34 8 066commune 7 200
Grekland 1 koinotites/demoi 5 922 1 700

Anmärkningar:
Huvudprincipen i fråga antalet nivåer först. Inomom redovisasanges parentes

antal kommunala nivåer inom vissa delarsom utgör undantagstaten från dennaav
princip.

Med grundkommun den lägsta kommunala nivåavses täcker helasom statens
territorium. Portugal utgör dock undantag,ett har ännu lägre nivå fre-som en
guesias, dessuppgifter är synnerligen begränsade.men
* Regioner har räknats kommunal nivå i Belgien eller Spanien.som
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Regleringen självstyrelsenav

kommunala självstyrelsen iflesta Europas regleras denI de staterav
dock undantag. Regle-konstitutionen. Storbritannien och Irland utgör

vissaringens omfattning varierar dock mellan Istaterna. stater, som
övergripande det skall finnas kommu-i Frankrike, endast attt.ex. anges

utförligt grunderna för denandra i Portugal,I stater, t.ex. angesner.
regleringen kommunernaskommunala självstyrelsen. Den närmare av

särskilda kommunallagar. I federalaverksamhet finns sedan i stater
för varje delstat.finns särskilda kommunallagar

kompetensprinciperprincipiell skiljelinje mellan deEn går som
kommunala kompetensen tvåtillämpas. de flesta består denI staterna av

dels allmän kompetensdels reglerad kompetens,komponenter; enen
vissafrihet själva, inomuttryck för kommunernas grän-är attettsom

finns i Sverige, Frankrikesig uppgifter.på Detta t.ex.systemtaser,
och Italien.

vires. detprincipen ultra Medtill dettaMotsatsen ärsystem om
bedriva sådan verksamhetkommunerna endast har rätt attattmenas

igivit tillstånd till. tillämpasi lag har Dettaparlamentet systemsom
Storbritannien i Irland.och

kombinationer dessa principer. I TysklandñnnsI några stater av
LandkreiseGemeinde allmän kompetens medanhar kommunerna en

uttryckligen tilldelats enligt lag. Ifår uppgifter de harbara sköta som
Österrike till omfattapreciseras kommunernas allmänna kompetens att

inomområden. De har sedan frihet dessabegränsat antal attett om-
utföra uppgifterna på hand.råden egen

alla finns det statlig kontroll kommunernas verksam-I stater en av
nordligasig dock olika uttryck. I den delen Europahet. Denna tar av

finns särskilda statliga regional nivå medregel på överva-som organ
kande uppgifter.

klassiska det tillämpades iI det napoleanska systemet, t.ex.som
statligaFrankrike, frihet starkt kringskuren. Denkommunernasvar

övervakaren, prefekten, sitt godkännande innan kommunalaskulle ge
vinna visserligen modifierats,beslut kunde kraft. Detta harlaga men

prefekten har fortfarande övervakande roll beslutens lag-atten genom
lighet kan granskas i efterhand.

de napoleanska vanligt borgmästaren harI det ocksåär attsystemen
till uppgift till lagliga. relation till dessa kontroll-besluten Iäratt attse

framstår onekligen kontrollen de svenska kommunernassystem av
allmänna kompetens ytterligt begränsad. I Sverige förutsätts attsom en
kommunmedlem sådant beslut för dess laglighet skallöverklagar ett att
kunna prövas.

Även det gäller relationerna mellan och kommunernanär staten
ñnns det skillnader mellan de och de södra delarna Europa. Inorra av
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Skandinavien och Storbritannien sker kontakterna huvudsakligen via
kollektiva intresseorganisationer, såsom Kommun- och landstingsför-
bunden. I Frankrike, Italien och Spanien betyder däremot de personliga
kontakterna Personkontakter kan visserligen hamer. betydelse iäven
Nordeuropa, de förefaller inte hamen tyngd de klient-samma som
patron-liknande förhållanden i Sydeuropa.noteratssom

Den kommunala organisationen

När det gäller den kommunala organisationen finns det måttett stort av
enhetlighet i de Västeuropeiska I alla kommunerstaterna. finns en
fullmäktigeförsamling bestående antal förtroendevaldaett ärav som
valda i allmänna, fria och hemliga val. Fullmäktige fattar beslut deom
principiella riktlinjerna för kommunens verksamhet. I några deav
minsta kommunerna i Schweiz, Spanien och Portugal tillämpas dock
direktdemokratiska beslutsformer.

När det gäller relationerna mellan den regionala och andra mellan-
liggande nivåer och den lägsta kommunala nivån finns det stora va-
riationer mellan ländema. I många länder år nivåerna ganska oberoende

varandra i den meningen harav välatt avgränsade kompetensom-man
råden. Det är exempelvis fallet i de skandinaviska länderna.

I de napoleanska har den högresystemen nivån dessutom föransvar
å vägnaratt övervakastatens de lägre nivåemas verksamhet. En tredje

modell ñnns exempelvis i Nederländerna där provinsema samordnar
inte bara de ingående kommunernas verksamhet även de lokalautan
statliga verksamhet. I fjärde modell,organens i Spanien, hart.ex.en
den högre nivån komplementära uppgifter. Provinserna tillhandahåller
vissa verksamheter där kommunerna förär små för klara detta påatt

hand.egen
När det gäller det verkställande finns det två huvudmodellerorganet

i de västeuropeiska kommunerna. I den modellen, tillämpas iena som
de nordeuropeiska kommunsystemen och i Storbritannien, ligger an-

för beredningsvaret och verkställighet på kollektiva normaltorgan, en
kommunstyrelse och andra kommittéer.

I den andra modellen ligger däremot för beredning ochansvaret
verkställighet hos borgmästaren. Visserligen kan denne ha styrelseen

assisterar, huvudansvaret liggersom normaltmen på Borg-en person.
mästaren har dessutom i många fall starka band till Iblandstaten. utses
denne I andra fallstaten. utför han uppgifterav statlig befatmings-som
havare. Den modellen tillämpas framförsenare allt i de napoleanska
kommunsystemen.
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Kommunernas uppgifter

När det gäller kommunernas uppgifter finns det tidigare redovisatssom
skillnader i kompetensprincipema. Dessa kommunerna i de olikager

skilda möjligheter själva vilkaavgöra uppgifter de villsystemen att
bedriva. I alla dock formutövar någon reglering. Detsystem staten av
finns således inte något där kommunerna helt på handsystem egen
bestämmer vad de skall göra.

Det finns påtaglig variation i kommunernas uppgifter. Kommuneren
i många länder deltar i förverkliga den nationella välfårdspolitikenatt
inom hälso- och sjukvård, socialpolitik och utbildning. Kommunerna
sköter dessutom ofta planerings- och byggnadsfrågor. De sköter också

regel tekniska verksamheter såsom Vattenförsörjning avlopps-samtsom
och avfallshantering. Vanligtvis kommunerna också för uppgiftersvarar
inom kultur, fritid turism.och Kommuner i vissa fullgörländer statliga
myndighetsuppgifter.

Vanligtvis har kommunerna för flera olika uppgif-typeransvar av
De kan intesåledes betecknas sektorsorgan. ovanligtDet ärter. som
kommunermed har verksamhet starkt dominerar bland desssom en som

uppgifter. europeisktI perspektiv det endast deär svenska lands-ett
tingen har sådan ställning. Däremot det vanligtär med kommu-som en
nalförbund har för begränsade uppgifter.ettsom ansvar

Finansiella förhållanden

Den kommunala verksamhetens ekonomiska tyngd i offentligaden
sektorn varierar starkt inom olika Den har starkast position i destater.
nordeuropeiska kommunsystemen, Island, medan kommunerna harutom

relativt ställning i Irlands, Portugals och Greklands offent-t.ex.en svag
liga I de regionaliserade enhetsstatema Belgien Spanienoch ärsystem.
kommunsystemen visserligen i dessa tillkommer regionalsvaga, men en
nivå.

Förs analysen vidare kan det också konstateras omfattan-ett steg att
de kommunal verksamhet vanligast iär med utbyggd offentligstater
verksamhet. De välfårdssystemen, i Skandinavien, Nederlän-stora t.ex.

Österrikederna och har i hög grad byggts på kommunal nivå.upp
Följaktligen fyller kommunerna begränsad iroll med litenstateren mer
offentlig sektor, vilket falletbl.a. i Portugal,är Irland och Frankrike.
Tendensen emellertid inteär helt undantagslös: Finlands offentliga
sektor liten,är har ändå kommunal andel. GreklandIstormen man en

förhållandetär det omvända; den offentliga sektorn är stor statenmen
dominerar inom denna.
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Tabell 2 Välståndsnivå, offentliga sektorns storlek och kommuner-
andel denna i västeuropeiska kommunsystemnas av

Köpkr. just. Offentl Kommunernas.utg.
BNP/capita andel andel deav av
PPP$ 1989 BNP 1990 offentl .utg.

Nordeuropeiska
system

Sverige 17 014 61% 39 % 1990
Norge 16 028 55% 38 % 1986
Danmark 16 781 58% 47 % 1986
Finland 16 446 41% 43 % 1985
Island 16 496 38% 23 % 1989

Brittiska
system

Storbritannien 15 804 42 % 28 % 1990
Irl .republiken 10 589 43 % 1989 16 % 1986

Mellaneuropeiska
system

Tyskland väst 18 213 46% 25 % 1988
Osterrike 16 504 50% 37 % 1986
Schweiz 20 874 31% 35 % 1985

Napoleanska
system

Frankrike 17 405 50 % 19 % 1988
Nederländerna 15 695 56 % 33 % 1985
Belgien 16 381 55 % 14 % 1984
Luxemburg 19 244 51 % 1986 34 % 1984
Spanien 11 723 42 % 1989 14 % 1989
Portugal 8 770 43 % 8 % 1983
Italien 15 890 53 % 29 % 1985
Grekland 7 366 51 % 7 % 1984

Anm: Regioner ingår i beräkningen kommunernas andel deav av
offentliga utgifterna i Belgien och Spanien.
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Kommunsystemens finansiella förhållanden skiljer sig emellertid åt även
i andra avseenden i frågaän den kommunala verksamhetensom om-
fattning. De viktigaste inkomstkällorna skatter,utgörs specifika ochav
generella statsbidrag avgifter, den relativa betydelsen dessasamt men av
varierar. Danmark och Island har hög andel skattefinansiering,
Nederländerna får huvuddelen sina inkomster från specifika stats-av
bidrag medan Irland och Portugal är starkt beroende generella stats-av
bidrag.

Alla studerade kommunsystem har inslag finansiering via lokalaav
skatter. De italienska regionerna får dock uteslutandenästan sina resur-

från statsbidrag. Skattesystemen skiljer sig emellertid åt mellanser
kommunsystemen. Det finns olika skatter, de vanligaste ärtyper av men
kommunal inkomstskatt och lokal fastighetsskatt.

Därutöver finns det variationsrikedom i fråga vadstor om som
beskattas. Bland övriga skatter kan konsumtionsskatter,nämnas före-
tagsskatter och olika punktskatter. Det också vanligtår kommuneratt
erhåller andelar statliga skatter, vilket kan sägas gränsforrnutgöraav en
mellan skatt och statsbidrag.

Skattesystemen skiljer sig åt i frågaäven det handlingsutrymmeom
dessa för kommunerna. Sverige,I Finland och Belgien har kommu-ger

självarätt besluta skattenivåns storlek, inskränk-ävenattnerna om om
ningar förekommit under år. Ett tak för skatteuttaget existerar isenare
många länder, Island, Storbritannien, Nederlåndema, Spanien.t.ex. I

Österrikebl.a. Portugal och Italien skattesatsen. I före-statenanger
kommer förhandlingarregelbundna mellan och kommuner förstat att

skattesatsemasavgöra storlek.
I alla kommunsystem får kommunerna bidrag från ofta förstaten,
finansiera speciallagsreglerad verksamhet. de flestaatt I innehål-stater

ler dessutom statsbidragssystemet utjämnande inslag, varigenom kom-
med resursbas och särskilda problem kompenseras. I demuner svagare

flesta europeiska har kommunerna under år upplevtstater attsenare
blivit knappare samtidigt behoven kvarstår eller ökar.resurserna som

Den lokala självstyrelsens demokratiska förankring

Det finns variationeräven i principerna för hur ledamöterna i fullmäkti-
liksom för mandatperiodens längd. En huvudprinciputses är dockge att

valsystem tillämpas såvälpå central på lokal nivå. I Stor-samma som
britannien, i Nordirland, används i huvudsak majoritetsvalutom i en-
mansvalkretsar. I bl.a. Sverige, Tyskland och Portugal används en
proportionell valmetod. I Frankrike och Italien tillämpas kombinationer

olika valsystem.av
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När det gäller mandatperiodens längd varierar den mellan iårtre
Sverige och år i vissa tyska och österrikiska delstater isex samt
Frankrike och Luxemburg. I Belgien sker val provinsledamöter vidav

tillfälle val parlamentet. Om parlamentet upplöses isamma som av
förtid sker också tillnyval provinsemas fullmäktige.

De lokala valen domineras genomgående de nationellastoraav
partierna. I mindre kommuner och på landsbygden finns det dock ett
visst, och ibland dominerande, för politisktett oberoendeutrymme
kandidater. I de flesta ligger Valdeltagandet i lokalvalenstaterna på

nivå i de nationella valen. Det gäller i Belgien, därsamma som t.ex.
det dock är röstplikt, i Sverige, Frankrike och Nederländerna.samt I
Storbritannien och Irland emellertidär valdeltagandet lägre i de lokala
valen.

I många länder kommunalaär folkomröstningar komplement tillett
den representativa demokratin. I Schweiz i åtta de tyska delsta-samt av

folkomröstningarnaår beslutande.terna Direktdemokratiska inslag i
form beslutande kommunala stormöten vanliga iär mindre schwei-av
ziska kantoner i små kommuner i Spanien och Portugal.samt

2.10 Lokala och regionala utvecklingstendenser

Utifrån den beskrivning den lokala och regionala europakartanav som
redovisats i det föregående fråganär hur den lokala och regionala nivån
kan komma utvecklas under den närmaste framtiden.att

Enligt Lidström och Johansson bilaga 2 är det mycket talarsom
för kommunerna kommer fortsättaatt leva under hårda finan-att att
siella villkor inom den närmaste framtiden.

En utvecklingstendens de pekar på den tilltagandeärannan som
integrationen i Europa. Kontinentens olika delar har kommit närmare
varandra under de decennierna såväl ekonomisktsenaste politiskt.som
Detta har manifesterats i form långtgående institutionelltettav sam-
arbete.

Lidström och Johansson det finns klar tendensattmenar atten
kommunerna i allt högre grad orienterar sig förhållanden utanförmot
den nationens gränser. Detta iär och för sig effekt integra-egna en av
tionsprocessen, det bidrar också till förstärka denna. Exempel-attmen
vis öppnar allt fler kommuner informationskontor i Bryssel, antingen

eller tillsammans med andra. Nya samarbetsregioner etablerasensamma
tvärs nationsgränsema.över

Lidström och Johansson konstaterar i flera de europeiskaatt av
länderna har det under de decennierna skett överföringsenaste en av
uppgifter från den centrala till den regionala nivån. De detattanser
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finns mycket talar för regionaliseringen kommer förstärkasattsom att
ytterligare under de närmaste åren. Däremot det inte likaär säkert att
den allmänna decentraliseringstendensen kommer fortsätta.att

11 Regionbegreppet

Frågan då vadär med det mångtydiga begreppet "region".menar
Enligt "The International Encyclopedia of the Social Sciences" innebär

region "ett homogent område fysiska och kulturellaen vars
karakteristiska distinktär avvikande från grannområden. Regionen utgör

del nationelltstörre territorium så välett är sammanhålleten av men
det inom regionen existerar medvetenhetatt ochen om egna vanor

ideal. På så detsätt går särskilja region från det övriga landet."att en
När talar regioner brukar vanligen urskilja huvud-man om treman

regioner nämligen administrativa regioner, identitetsbaseradetyper av
regioner funktionellaoch regioner. Inom dessa kan det sedantyper
ñnnas olika undergrupper.

Administrativa regioner

Gemensamt för administrativa regioner är de underordnadeäratt en
politisk centralmakt i hierarkiskt beslutssystem. Som tidigare fram-ett
gått samtligaär EG:s medlemsstater indelade i regioner och/eller pro-
vinser i kommuner. Det är strukturer sällan förändras.samt som

Genom EG:s klassifikation i NUTS Nomenclature of Territorial
Units for Statistics har de inomstatliga regionerna delats in i ett tre-
nivåsystem underlag för statistik och analys regionala skillnader.som av

Användningen NUTS har kommit utvidgas så NUTS II-att attav
nivån lämplig för regional planering och för genomföraanses vara att
regionalpolitiska åtgärder. Nivâema NUTS H och NUTS HI används
både när sätter för olikagränser regioner och när godkännerman man
nationella stödområden.

De olika nivåerna ansluter till administrativa indelningarstaternas
och definieras i förhandlingar mellan de enskilda och EG. Istaterna
exempelvis Tyskland NUTS I Länderna. De inkluderar i sinmotsvarar

flertal enheter på NUTS II-nivå, Kreisen,tur ett i sin tur motsvararsom
flertal enheter på NUTS III-nivå, vilketett regel störremotsvararsom

städer.
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Identitetsbaserade regioner

Europa består minst hundratalet identitetsbaserade regioner, därav man
kan säga nationella grupperingar inomatt bildar regioner.staterna
Europa består idag 32 har 67 olika språk. Vanligtvisstaterav men
innehåller flera regioner med olikastaterna dominerande nationaliteter.
Exempel på sådana regioner finns i Spanien, Belgien och Storbritan-
nien.

Medan de administrativa regionerna kan något harses som som
skapats uppifrån, utifrån behov olika indelningar,statens har deav
idemitetsbaserade regionerna nerifrån-perspektiv.ett

Regionema definieras med utgångspunkt från befolkningens historis-
ka och kulturella rötter och identifikation. Den historiengemensamma

sig bl.a. i regional identitetyttrar och kultur, regionala språk elleren
dialekter och socialatäta nätverk över gränserna. Inte minst språket
spelar viktig roll för identifikationen.en

Ofta innebär identitetsregionemagränserstaternas har delatsatt och
blivit transnationella regioner. Sådana regioner kännetecknas ofta attav
de har bytt statstillhörighet flera gånger i samband med krig.t.ex.

Funktionella regioner

Det finns även hundratal olika funktionella regionerett i Europa. Dessa
regioner karaktäriseras framförallt sin föränderlighet. I stället förav att
hållas språk ellerett etnisktgemensamtsamman av ett gemensamtav

baseras dessa regioner på människors samspel och aktivitet.ursprung
Moderniseringen näringslivet och infrastrukturen bildar, tillsammansav
med den fortsatta urbaniseringen, regionala för samhällslivetramar som
kan användas utgångspunkt för regionala indelningar. Exem-som nya
pelvis har omvandlattransportsystemen städerna till vidsträckta om-
råden där människor dagligen pendlar till arbete och service. Städerna
håller på utvecklas till stadsregioner.att

Denna utveckling brukar gå under beteckningen "nyregionalism".
Till skillnad den traditionella regionalismen,mot där man mer ser
regionen värn nationalstatenett ochmot värn detsom ett motsom
storskaliga samhället, hyllar nyregionalismen modemiteten och ser
regionen instrument för delaktighet iett kontinentala ochsom globala
nätverk.

En viktig inspirationskälla för denna utveckling har varit insikten
egenskaperna hos de regionala vinnarna på den framväxandeom inre

marknaden. Gemensamt för dessa regioner deär har höga inslagatt av
tjänsteekonomi och kunskapsintensiv produktion, de har haftatt stora
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decennierna och de harinfrastruktur deinvesteringar i under attsenaste
i Europa.position i degod transportsystemenstoraen

Regionalt samarbete2.12

iresulterat detfunktionella regioner harUtvecklingen framför allt attav
Dettaolika delar Europa.omfattande samarbete mellanfinnsidag ett av

gränsregionalti kommunalt samarbete,kan delassamarbete sam-
makroregionalt samarbete.ocharbete

Kommunalt samarbete

regionensamarbetemultilateralt urbant kommunalt ärEtt exempel på
olikatrañkförbindelserförenar effektivai Tyskland. DärRhein-Mainz

för ñnansverksamhetFrankfurtHuvudorten ärär centrumcentra. som
high-tech-företag.forskning ochförtrañk. Darmstadtoch är centrum

Mainz-Wiesbadenindustriför och ärOffenbach-Hanau är centrum
Förvaltningsverksamhet.förcentrum

Även långtgående kommunaltfinnsNederländerna exempel påi ett
samarbetsnätverkfunktionelltMålet utvecklasamarbete. är ettatt som

landet.omfattar hela
"nya Hansan".kallas för denexempel det brukarärEtt annat som
identitet.historiska Dessde gamla hansastädemaspåDär bygger man

utvecklat samarbetet medLübeck. Inrikes harKiel ochärcentrum man
och Mecklenburg.Niedersachsen, Hamburgnäraliggande Bremen,det
Sverige, Danmarkriktats till de södra delarnaUtrikes har inviten av

Ävenoch de baltiska ryska städer harFinlandoch Norge, staterna.
Syftet förstärka handels-i bilden. Europakommit med är att norra som

konkurrensfördelar via strategiska kompan-region utnyttjaattgenom
utveckling.forskning ochjoint handelsavtaljonskap, samtventures,

Gränsregionalt samarbete

stödja gränsregionalt samarbete.EG finns intresseInom ett stort attav
800 miljoner ECUINTERREG-programmet utgick stöd påVia ett

EUROREGIO,utvecklades1990. och TysklandMellan Nederländerna
spridits länder.sedan har till andrasom

frami 1970-taletCentraleuropa slutetI den södra delen växte avav
Alpen-det s.k.utvecklingsprojekt dåvarande blockgränser,överett

med fem olikaregioner i fem olikaAdria, innefattar 16 statersom

13-1328 1994:23 SOU
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Österrike,språk. Italien, Ungern, Slovenien och Kroatien i f.d.
Jugoslavien. Området stämmer inte helt överens med det gamla habs-
burgska kejsardömet, bygger ändå delvis på denmen man kultur och in-
frastruktur fanns inom det. Dettasom samarbete har ändrat karaktärnu
och har blivit mellanstatligt.mer

Makroregionalt samarbete

Det finns också exempel på samarbete mellan regioner och städer som
ligger långt ifrån varandra. Samarbetet bildar således inte någon geogra-
fisk enhet. Ett sådant exempel på mellanregionalt samarbete utan ge-

gränser "deär fyramensamma motorerna".
Det började nätverk för forsknings-ettsom och utvecklingsarbete

mellan Baden-Würtemberg i Tyskland och Rhöne-Alps i Frankrike.
Senare utvidgades samarbetet med Katalonien i Spanien och med Lom-
bardiet i Italien. Centrum för samarbetet är städerna Stuttgart, Lyon,
Milano och Barcelona. Senare har även Quebec i Kanada associerats till
samarbetet.

2.13 Den svenska regionala utvecklingen

Regionutredningen

I Sverige kom regiondebatten igång på allvar i slutet 1980-talet.av
Regeringen tillsatte 1991 utredare med uppgift analyseraen denatt
offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad och göra perspektiv-en
studie med olika alternativ för framtida regional struktur.en

Utredaren konstaterade i sin slutrapport SOU 1992:63 inteatt man
över kan ändranatt 350-årig länsindelning.en Hanen gjorde dock
bedömningen de administrativaatt gränserna kommer betyda alltatt
mindre i framtidaett gränslöst Europa. I och med de nationellaatt
gränserna får minskad betydelse, kommeren regionemas geografiska
bindningar luckras alltatt Regiongränsema blirupp mer. flexiblamer
och öppnar därmed för större möjligheter forma koalitioner,att etablera
samarbete och knyta regioner eller närmareorter varandra över och
inom regiongränser utifrån olika intressen, främst ekonomiska. Detta

enligttonar utredaren betydelsen existerandener administrativaav
gränser.

Utredaren diskuterade olika tänkbara regionindelningar inya
Sverige och skisserade olika alternativtre hur dessa skulle Detstyras.
första alternativet innebar att sinstaten regionala förvaltninggenom
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olika regioner.utvecklingen inom landetsockså ökat förtar ett ansvar
självstyrelsens prin-alternativet kommunalaandra fasta på denDet tog

utvecklad samverkan skullecip innebar kommunernaoch att genom en
tredje alternativet byggde också påde regionala uppgifterna. Detöverta

regio-princip innebarkommunala självstyrelsensden typmen en ny av
beskattningsrätt.ledamöter ochsjälvstyrelseorgan med direktvaldanalt

landstingstatliga myndigheter, ochuppgifter frånDet skulle överta
kommunalförbund.vissa

fördelarutnyttja komparativamenade möjligheternaUtredaren attatt
med olika på längre ellersamverkan och koalitioner partnersgenom

avviker ifrånforma strukturer dethåll kan kommanämnare att somsom
självklart. Ennaturligt ochvi hittills har varit betraktaatt somvana

företagsetable-i utveckling konkurrensenviktig drivkraft denna är om
ringar arbetskraft regionerna emellan.och

regionalt samarbete SverigeExempel ipå

kring dehar vuxit fram samarbeteSverige har det under årI ettsenare
Mälaren harStockholm, Göteborg och Malmö. Runtstorstädernatre

for diskuterabildat Mälardalsrådlandstingen och kommunerna ett att
investeringsfrågor. Västsverige finnsplanerings- och I engemensamma

samarbetar kringorganisation bestående 50-tal kommuner ettett somav
Skåne där detEG-kontor i Bryssel. I pågår ocksågemensamt en process

utvecklas.regionala samarbetet
diskussioner bildande formMellannorrland pågår någonI om av av

samarbete mellan Jämtland och Västernorr-regionförbund ettgenom
Ävensnabbjämväg Mitthögskolan. i den nord-land, bl.a. samtom en

ligaste sedan länge finns samarbete inom hela Nord-delen, där det ett
diskussioner inomregionalt samarbete Bott-kalotten, pågår det om en

niaregion.
regionutredningensRegionberedningen, vid efter analys,togsom

nyligen i SOU 1993:97 föreslagit försöks-har delbetänkande attett en
inleds regionförbund i Västsverige och Skåne.verksamhet med

Regionförbundens enligt Regionberedningenverksamhetsområde bör
idag åvilarväl gälla uppgifter kommuner,avgränsat och somvara

landsting eller följandeeller och något någrastaten av om-som avser
lagen huvudman-råden: uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, om

för persontrafik och plan- och bygglagen i vissanaskap viss kollektiv
utvecklingsarbete, glesbygds-delar uppgifter regionaltrörsamt som

utveckling, näringslivsutveckling, utbildning, kultur, miljö och kommu-
nikationer.

Regionberedningen for närvarande inte finns tillräckligtdetattanser
för förslag vilka statligamed underlag uttömmandeett upp-mer om
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gifter bör flyttas över till regionförbund.som ett Detta hindrar enligt
beredningen dock inte uppgifteratt rör regional utvecklingsplane-som
ring och andra åtgärder för regions långsiktiga tillväxten redan inu
väsentliga delar kan föras över till regionförbund.ett Det sigrör
exempelvis uppgifter regionalpolitikom och kommunikatio-som avser
ner.

2.14 Våra bedömningar

En huvudslutsats den föregående redovisningenav är i europeisktatt ett
perspektiv har de svenska kommunerna och landstingen mycket stora
befogenheter och stark självstyrelse. Detta delaren vi for övrigt med de
andra nordiska länderna.

I nordeuropeiska länder har ofta genomfört kommunsamman-man
läggningar i syfte stärka den kommunalaatt nivån. I syd- och mellan-
europeiska länder har det varit vanligare stärka den regionalaatt nivån
och behålla antalett små kommuner.stort

Västeuropas institutionella struktur på lokal och regional nivå präg-
las således mångfald. Dettastor gör detav enligten vår mening mindre
sannolikt de västeuropeiskaatt integrationssträvandena skulle inriktas på

göra den politiskaatt och administrativa strukturen på lokal och regio-
nal nivå enhetlig. Några sådana ambitionermer inte heller i deryms
nuvarande framtidsskissema för den Europeiska Unionen.

ÖsterrikeOm Finland, Norge och tillsammans med Sverige blir
medlemmar i EG/EU innebär det ytterligare fyraatt länder med en
decentraliserad samhällsmodell träder in i Gemenskapen. Enligt vår
mening skulle detta kunna påverka inställningen till den lokala och
regionala självstyrelsen i det framtida samarbetet inom EG/EU.

Vi timer det sannolikt den lokala nivånatt och regionerna får en
växande betydelse inom EG/EU i framtiden. Inrättandet den Regio-av
nala kommittén många innebäraanses av framåtett stort när detsteg
gäller kommunernas och regionemas inflytande på EG:s beslutsprocess.
Från vissa främst destater, har federal struktursom Tysk-en t.ex.som
land och Belgien, finns det starka önskemål ytterligare förstärkningom

regionerna, bl.a.av andra kammareatt inrättasgenom i Europapar-en
lamentet.

Detta krav har dock hittills avvisats med hänvisning till struktu-att
i medlemsländerna är alltförren olika för att skall kunnarepresentanter

till sådantutses ett I Storbritannien,t.ex. därorgan. inte har någonman
stark regional nivå, fråganär regionaliseringen svårhanterlig.om Man
betonar därför hellre den lokala förvaltningens betydelse.
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idag de samarbets-intressanta utvecklingenDen kanske ärmest nya
olikaregioner fram påmellan växerformer mellan kommuner och som

infrastruk-näringslivet ochi Modemiseringenhåll Europa.runt avom
för samarbetsmönster.bildar utgångspunktturen nya

anpassade tillekonomiska behov sällanRegioner äruppstår ursom
regionindelningen i framtidendärföradministrativa Vigränser. atttror

förändringskraftertolkar deidag ifrån hurkommer utgåän att manmer
och vid meningsamhällsutvecklingen inäringslivetverkar inomsom

krav.väljer formera sig förhur mötaoch attatt nyaman
flexibla i framtiden ochblir alltVi regiongränsematror att mer

koalitioner, etableramöjligheter formafördärmed störreöppnar att
varandra ochregioner eller överknyta närmaresamarbete och orter

ekonomiska.intressen, främstregiongränser utifrån olikainom
positioner i tävlansina denolika regioner stärkerVi kan idag hurse

arbetskraft företags-kvalificerad ochregionernafinns mellan omsom
näringslivs-strategier förolika regionalaetableringar. Man utvecklar

regionerutbildning. Sådanakombination satsningar påutveckling i med
marknader ochhittills baseras påutsträckningkommer i änstörre att

blir därmedkommunikationerKunskap ochbehovet kontakter. av-av
utvecklingen.för den regionalagörande faktorer

samarbetssträvandenregionala överallt starkareTendensema mot
uppfattning, påverkats denenligt vårnationsgränsema har, euro-av

sinnationsgränsema förlorar be-integrationen. I och medpeiska att
regioner.mellan näraliggandetydelse stimuleras utbytet

resultat EG-inte denna utveckling enbartVi dock ett avsomser
liksom konkurrensenKulturella och etniska strävandensamarbetet.

förklaring till regio-stadsregioner spelar också rollmellan olika somen
naliseringen i Europa.

Även regionalaland kan vi urskilja växande samarbetssträvan-i vårt
minst landet liksominte i de södra och delarnaden. Det gäller västra av

fram de storstä-i Mälardalsområdet. Det samarbete växer runt tresom
exempel på deni vissa landet kanderna och andra delar ses somav

nyregionalism tidigare beskrivits.som
EG-samarbetetVi i kapitel till frågan hur påver-återkommer 3 om

regionala utveckling.kar det samarbetets
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Ändrade3 förutsättningar för den
kommunala självstyrelsen

l Inledning

I detta kapitel redovisas våra bedömningar hur vissa grund-av mer
läggande förutsättningar för den kommunala självstyrelsen kommer att
påverkas EES-avtal respektive medlemskap i EG/EU.ett ettav

Med tanke framträdandepå den plats Subsidiaritetsprincipensom
har fått i Unionsfördraget har vi genomfört särskild studieen om
subsidiaritetsprincipen och den kommunala självstyrelsen docentgenom
Magnus Jemeck bilaga 3. viktigasteDe slutsatserna i denna studie och
våra bedömningar redovisas i detta kapitel 3.2.egna

Vi har också genomfört studie hur EG:s rättsordning påverkaren av
förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen tf. professorgenom
Lena Marcusson bilaga 4. Resultaten från denna studie sammanfattas

iockså detta kapitel tillsammans med våra bedömningar 33.egna
En tredje aspekt vill lyfta fram i detta sammanhang 3.4som

handlar samhällsorganisationens utveckling på den regionala nivån.om
Frågan ställs är medlemskap i EG/EU eller andra därmedettsom om
kopplade utvecklingstendenser det nödvändigtgör stärka denatt
regionala nivåns i fallroll och så vilka organisatoriska lösningar årsom
tänkbara. Vi redovisar studie, vi låtit Lena Ramfelt och Karinen som
Eckerdal, genomföraNUTEK, bilaga 5, våra bedömningar.samt

3.2 Subsidiaritetsprincipen och den kom-

munala självstyrelsen

På uppdrag utredningen har Magnus Jemeck i analyseratrapportav en
subsidiaritetsprincipen och den kommunala självstyrelsen, bilaga Ise
detta avsnitt sammanfattas Jemecks analys. Därefter följer vår bedöm-
ning och slutsatservåra subsidiaritetsprincipens tillämpning.av

Inledningsvis konstaterar Jemeck med uttrycket subsidiaritet haratt
det moderna politiska språkbruket i Västeuropa berikats med starktett
symbolladdat honnörsord. Som politisk har den främst sina rötterterm



Ändrade72 förutsättningar SOU 1994:2

i katolsk sociallära. Som politisk princip har subsidiariteten lanserats
instrument för dela behörighetenett inom EGatt mellan EG:ssom upp

institutioner och de enskilda medlemsstaterna. Den har blivit ett
nyckelbegrepp i den integrationsprocess, med Maastrichtfördragetsom

grund, syftar till åstadkomma politisk och ekonomiskattsom unionen
under 1990-talet.

Subsidiariteten modem politisk principen-

Som politisk princip fick subsidiariteten betydande genomslag underett
efterkrigstiden, då inte primärt regel for maktfördelningenmen som en
mellan individ och instrument förstat, utan avvägningenettsnarare som
mellan olika politisk-institutionella sfårer. Inom den socialpolitiska
sfåren har katolska länder tradition lagt på individen ochansvaretav
familjen påän och kommun.statsnarare

Som rättesnöre för EG:s integrationsprocess återfinns Subsidiaritets-
principen redan i Romfördraget även den där inte uttryckligenom,vidnämns Subsidiaritetsprincipen rättsligt styrinstrumentnamn. som
för maktutövningen i EG-systemet har intagit successivt allten mer
framträdande position i de konstitutionella diskussionerna inom
organisationen från mitten 1970-talet och framåt. Primärrättsligav

än starkt begränsad, ñckstatus, Subsidiaritetsprincipen då den inför-om
livades i 1987 års enhetsakt. Konkret knöts principen till samarbetet på
det miljöpolitiska området; subsidiariteten blev härigenom medel förett
utvecklingen sekundärrättsligt regelverk. Subsidiaritetsprincipenettav
fick starkare markering i Maastrichtfördraget 1992. I det politiskaen
efterspelet från Maastricht har dess funktion och innebörd blivit föremål
för ytterligare preciseringar och klarlägganden.

Subsidiaritetsprincipen i Maastrichtfördraget

Subsidiaritetsprincipen kommer klarast till iuttryck den del av
Maastiichttraktaten rör ändringar i Romtraktaten i syfte etablerasom att
den Europeiska Unionen, nämligen artikel 3b i avsnitt II:

Gemenskapen skall sinutöva verksamhet inom för den be-ramen
hörighet den har tilldelats och de mål har uppställts försom som
den enligt detta fördrag.

På de områden där gemenskapen inte behörigär skall den iensam
överensstämmelse med närhetsprincipen endast och i denagera om
mån målen för den planerade åtgärden inte i tillräckligsom ut-
sträckning kan uppnås medlemsstaterna och därför på grundav av
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den planerade omfattningåtgärdens eller verlmingar, bättre kan
genomföras gemenskapen.av

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd går vadutöversom som
nödvändigt för målen i detta fördrag.är uppnåatt

Ovan citerade artikel från olikabestår komponenter,tre ut-av som
gångspunkter för de institutionemas makt-sätter gränser gemensamma
utövning.

artikelns första slås fast, GemenskapernasI stycke kompetensatt
inte går utanför de och befogenheter förlänats demramar som genom
Romfördraget. Detta innebörden den s.k. legalitetsprincipen.är av
Artikelns första stycke kan erkännande idén medlems-ett attses som av

överför kompetens till de samtidigtstaterna gemensamma organen som
Gemenskapens kompetens inskränks till de områden där överföringen
har skett.

I artikelns andra stycke uttrycks i fördragstexten subsidiaritets-att
principen endast tillämplig de områden där både EG och dessär på
medlemsländer har kompetens det sig således s.k.röratt agera; om
delade eller konkurrerande kompetenser.

Gemenskapsinstitutionema i Maastrichtfordraget givitshar for-
hållandevis omfattande, samtidigt diffust avgränsade kompetens-men
områden. fåtal dem exklusivaEtt medan resterande potentiella.är ärav

innebär medlemsländemas lagstiftningskompetensDet kvar-attsenare
tills regleringstår på gemenskapsnivå har upprättats.en
Subsidiaritetsprincipen gäller inte på de politikområden, där EG har

exklusiv kompetens, dvs. områden EG-rättendär helt utesluter själv-
ständiga legislativa åtgärder medlemsstatsnivå. Sompå exempel härpå

ñskeri-,kan jordbruk-, konkurrens-nämnas och handels-transport-,
politiken. Subsidiaritetsprincipen gäller frågorinte heller de där med-
lemsländema har exklusiv kompetens. Däremot den ofta under-är
förstådd på de många indragnaområden under EG och därärsom
nationella eller lokala fortsättningsvis spelar väsentligävenorgan en
roll.

Subsidiaritetsprincipens tredje komponent, den s.k. propor-
tionalitetsprincipen .återfinns i 3b sista stycket. likhetI med lega-art
litetsprincipen är denna princip inte inågon nyhet EG-rätten. EG skall
inte reglera verksamheten vad krävs för integra-än uppnåattmer som
tionsmålen. Härigenom blir proportionalitetsprincipen komplementett
till subsidiariteten. Den gäller dock först prövning enligt artikelnär en
3b andra fastställtstycket handling på gemenskapsnivå nöd-äratt en
vändig eller önskvärd.

En precisering proportionalitetsprincipen såsom den uttrycktsav av
Europeiska Rådet vid dess i Edinburgh 1992möte har följande kom-
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Utgångspunktenponenter. är Gemenskapens insatseratt i möjligaste
mån skall lämna medlemsstaterna rätt välja formen föratt de åtgärder

krävs i syfte förverkliga Gemenskapenssom att målsättningar. Det
innebär Gemenskapens beslutatt standarder på olika områden säom
långt möjligt skall minimistandardenvillca möjlighet behållavara attger
eller införa avancerade nationella reglermer så önskas.Gemen-om
skapens åtgärder skall vidare uppträda i enklast möjliga form för detatt
åsyftade resultatet skall nås. Det betyder direktiv skall prioriterasatt
framför förordningar, och ramdirektiv skallatt användas framför mer

Ävendetaljerade direktiv. icke-bindande rättsakter i form rekommen-av
dationer och s.k. frivilliga uppförandekoder skall användas när så kan

rimligt.anses

Subsidiariteten politiskt balansinstrurrzentettsom

Jemeck framhåller såväl i tidigare diskussioneratt i det förarbetesom
föregått Maastrichtfördraget har subsidiaritetsprincipensom uppfattats

instrumentett upprätta balansatt mellansom Gemenskapens makten
och de enskilda medlemsstaternas inflytande. Det har särskilt gällt i en
situation, där ökad integration medel kompenseraett förattsom

försvagade beslutskraftstaternas på olika politikområden ställs mot
medlemsstaternas krav på fortsatt självbestämmanderätt inom enskilda
politikområden.

Subsidiariteten närhetsprincipsom

Subsidiaritetsprincipen basenär i samhällsteori stipuleraren attsom
beslut fattas på lägsta möjliga nivå. Subsidiaritetsprincipen i EG-ett
sammanhang skall i det perspektivet, enligt Jemeck, tolkas som en
närhetsprincip i betydelsen den normgivandeatt kompetensen primärt
skall ligga hos medlemsstaterna och Gemenskapen endastatt skall agera

detnär är nödvändigt och väsentligt för kunna förverkligaatt de
angivna målen.

Subsidiaritetens införlivande och stärkta position i Maastricht-
fördraget kan åtgärd moderera maktkoncentrationenses attsom en till
Bryssel och begränsa EG-institutionemasatt verkningsfålt, särskilt
Kommissionens. Den i artikel 3b andra stycket stipulerade regeln att
beslut möjligt skall fattas på medlemsstatsnivåom har därför tolkats

politisk bekräftelse på EG isom framtidenen inteatt har ambitionen att
lagstifta samtliga samhällsfrågor relevansom för integrations-av

Storbritannien och Tysklandprocessen. har båda subsidiaritets-sett
principens införande i Maastrichtfördraget absolut villkor förettsom att
de möjliga gemenskapskompetensema skulle kunna utvidgas, dels med
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politiska sakområden utbildningkultur, hälsa, och yrkes-nya som
utbildning, konsumentskydd, infrastrukturer, industripolitik,stora ut-
vecklingssamarbete ekonomisk social "cohesion",och och dels med
utbyggda kompetenser i fråga miljö, forskning och utveckling samtom
socialpolitik.

Strävan begränsa EG-institutionemas maktutövning har ocksåatt
kopplats till ambitionen skapa fastare sammanslutning, i vilkenatt en
besluten skall medborgarna möjligt, målsättningså näratas som en som
kommer till uttryck i Maastrichtfördragets ingress, liksom artikel A,
avsnitt

Genom detta fördrag fördragsslutandede mellanupprättar parterna
sig europeisk union, härefter kallad "unionen".en

fördrag fas i skapandetDetta markerar motprocessenen ny av en
allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där be-
sluten skall fattas så medborgarna möjligt.nära som

Unionen skall grundad Europeiskapå gemenskapema densamtvara
politik samarbetsfonner införs fördrag.och de dettasom genom
Unionen till uppgift solidarisktskall ha på konsekvent ochatt ett

organisera forbindelsema mellan medlemsstaterna och mellansätt
folk.deras

Betraktad närhetsprincip subsidiariteten knutits tillhar önske-som en
målen förstärkta demokratiska kontrollprocedurer inom EG/EU iom
syfte häva det omtalade och efterhand kritiserade "demokratiskaatt
underskottet". Idén besluten inte skall högre nivåpå nödvän-änatt tas
digt ihar det sammanhanget tillskrivits betydande politisk symbol-en
kraft.

Enligt Jemeck har subsidiaritetsprincipen kopplats till begrep-även
decentralisering i betydelsen överföring beslutsbefogenheter frånpet av

EG-nivå till nationell nivå för beskriva de komplicerade och dyna-att
miska maktrelationema mellan EG och dess medlemsstater.

Frågan har inte närhetsaspekten också innefattabör sub-rests om
nationella beslutsnivåer, förhållandefrämst till regioner ochstatens
kommuner. Formuleringen "... besluten skall fattas så med-näraatt
borgarna möjligt..." har till för tolkning.åberopats stöd sådansom en

Maastrichtöverenskommelsen innebar emellertid subsidiaritetenatt
vid nationsgränsen,stannade då den uttryckligen reglerar maktför-

hållandena inom de enskilda medlemsländerna. Detta utesluter dock inte
möjligheten principen sikt omfattarpå längre de subnationel-ävenattav

beslutsnivåema. Det går också gällande inrättandet dengöraatt att av
Regionala kommittén i EG/EU, i indirekt form,än är ett ut-om mer
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tryck för subsidiariteten även omfattaratt politiskt-administrativa nivåer
under den nationella. Under alla omständigheter kan subsidiariteten
komma tolkas legitimeringsinstrumentatt förett lokala och regio-som
nala självständighetssträvanden inom flera EG-länder.

Subsidiariteten färrprincipsom

Den katolska socialteorins betoning vertikal tvåvägsrelation mel-av en
lan större, eller överordnade och mindre, eller underordnade, enheter
visar, enligt Jemeck, subsidiaritetsprincipen inkluderaratt även en
tjärrdimension. Det väsentliga är besluten inte leder tillatt makt-
koncentration och de åtnjuter legitimitet. Grundregelnatt är prin-att
cipen åsidosätts eller kränks de mindre enheterna hamnar iom ett stort
beroendeförhållande till de Störrestörre. enheter, dvs. Gemenskapen,
bör därför tillåtas handlingarnär på övemationell nivå bättreagera
tillgodoser integrationens målsättningar än de hade utförts på natio-om
nell nivå.

Med sådan tolkning kan subsidiaritetsprincipen kommaen rätt-att
färdiga utökad besluts- och initiativrätt på gemenskapsnivå. Samman-en
fattningsvis har subsidiaritetsprincipen sanktionsinstrumentsetts ettsom
för såväl gemenskapsåtgärder dess motsats.som

Subsidiariteten framtidai EUett

Jemeck ställer frågan närhetsaspekten skall dominera fjärr-överom
aspekten eller tvärtom Om närhetsaspekten får prioritet betyder det att
behovet ytterligare gemenskapsinsatser ned och deav nationellatonas
beslutsprocessemas allmärma inriktning inom visst givet politikom-ett
råde stå i harmoni med Gemenskapens övergripande integrations-anses
program.

Om ljärraspekten överväger det liktydigtär med integrations-att
mål tolkas överordnade deprocessens snävt nationellt deñnie-som mer

rade målen, eller annorlunda uttryckt, allmänintressets fortbeståndatt
får prioritet i förhållande till det nationella egenintresset.

Jemeck gör den bedömningen subsidiariteten primärtatt bör be-
traktas politiskt begrepp. Fråganett vilkaär institutionersom som

får tolknings-ytterst och övervakningsfunlction principensen av
tillämpning inom EU. Subsidiaritetens klara politiska dimensioner leder
till dess tillämpning främstatt skall ske på grundval lämplighets-av
bedömningar i samspel mellan EG:sett politiska institutioner och med-
lemsstatema; samarbete mellan Rådet,ett Kommissionen och Parla-

skall etableras i dettamentet syfte.
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principens inne-i efterhand övervakaEG-domstolens skyldighet att
gemenskapsnivåför mycket går tillbörd och efterlevnad inteså att

politiskarättslig prövning de instansemainnebär samtidigt bortomatt en
utvecklas i mångt och mycketHur denna ärkan komma ägaatt rum.
subsidiariteten överhuvudtagetfrågan enligt Jemeck, äroklart; är, om

kriterierrättsprövning enhetligajudiciabel, lämpar sig fördvs. nären
saknas.

närhetsaspelctendominans förEn

förriktmärkeför närhetsaspekten kommerDet talar att ettatt varasom
flera medlems-EG förhållandetfortsatta arbetet inom detdet är att
vissStorbritannien, i mån ävendäribland Danmark ochländer, men

integrations-överstatliga inslagen ideTyskland, önskar begränsa
processen.

aktualiserar, enligtbetoning närhetsaspektenuttryckligEn av
gemenskapsnivå tillförskjutning beslutsrätt frånpolitiskJemeck, aven

ursprungligastärka derasi syfte återupprätta ellermedlemsstaterna att
framtidendemokrati eller i stärkaför öka gradenkompetens eller att av

inslaget i nationella beslutsprocessen.regionala eller lokala dendet
fram lista EG:s rättsakter, änKommissionen har lagt över somen

förbättrasförslagsstadiet och skulle kunnabefinner sig påså länge som
sigdetaljstyrning respektive helt dras tillbaka. Detmindre rörgenom

bådeganska disparata ämnesområdenrättsakter inom storavom
fått ibetydelse. Kommissionen har uppdragprincipiell och politisk även

lagstiftningprecisera hur existerande och framtidainventera ochatt
subsidiaritetsprincipen.skall kunna tillinom Gemenskapen anpassas

intemed söka gallra rättsakterKommissionen arbetar även att ut som
Gemenskapen inte förenliga medlängre aktuella inom och årär som

subsidiaritetsprincipen.

dominans för järraspelctenEn

för tolkningen subsidia-Jemeck konstaterar centraltatt ett argument att
EG-ritetens ljärraspekt kommer dominera den sekundäraäratt att

förhindra bildas"spärwerkan" hittills utnyttjats för luckorrättens attatt
i EG:s det reellt innebärregelsystem. Frågan vadär sett att
Kommissionen i enlighet lagstiftnings-med rådets beslut skall pröva nya
förslag i enlighet subsidiaritetsprincipen. Huruvida initiativet skallmed

politisk inte bakgrundbetraktas retorik eller oklart svå-är motsom av
långsiktiga politiskarigheterna entydigt fastställa Kommissionensatt

Kommissionens ambition utvidgaviljeinriktning. Erfarenheterna attav
rättsliga för förslag, förorda åtgärderden basen sina påatt om-genom

sociala frågor, majoritetsbeslut möjligt,råden såsom hälsa och där är
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talar för Kommissionen kommeratt stark integrationsföre-att vara en
språkare. I detta sammanhang uppkommer frågan inte kraven påom
effektivitet kan verka i centraliserande riktning.

Tolkningen subsidiaritetsprincipen fjänprincipav medsom en
centraliserande inslag kan hämta stöd i den s.k. legalitetsprincipen i
artikel 3b, första stycket. Där EG:s institutioneratt i realitetenanges
kan få utvidgad kompetensanses det "nödvändigten förom anses att
förverkliga de stadgade målen i fördraget".

Subsidiariteten framhållerär, Jerneck, princip regleraren som
förhållandet mellan EG:s institutioner och dess medlemsstater. Med-
lemslåndemas nationella maktdelning berörs inte. Subsidiariteten som

maktbalansinstrumentett i förhållandet mellan EG och dess medlems-
innebär i principstater subsidiaritetenatt vid nationsgränsema.stannar

Så länge detta förhållande består är det, enligt Jerneck, sannolikt att
subsidiariteten varken får kortsiktiga eller långsiktiga direkta konsekven-

för den kommunala självstyrelsen.ser Däremot kan det frågavara om
indirekta effekter resultatett samspelet mellansom den svenskaav

och EG/EU.staten
Om närhetsaspekten överväger, dvs. medlemsstaterna behåller sin

beslutanderätt, blir de indirekta verkningarna EG:s beslut på denav
kommunala självbestämmanderätten troligen begränsade inomytterst
de områden inte omfattas den exklusiva kompetensen.som Själv-av
styrelseproblem kan dock aktualiseras bakgrund demot anpassnings-av
krav på det svenska samhället intemationaliseringen allmäntsom mer

upphov till.ger
De eventuella begränsningar i den kommunala självstyrelsen som

subsidiaritetsprincipen kan upphov till år sannoliktge fram-mest
trädande i de fall då Gemenskapens institutioner i centraliserandeagerar
riktning, dvs. när subsidiariteten tolkas strikt fjärrprincip kon-som en

Jemeck.staterar
De beslut fattas i EG oftarör lokala ellersom regionala myndig-

heters ansvarsområden. Ett viktigt problem för den kommunala själv-
styrelsens utveckling gäller den författningsmässiga grunden för själv-
styrelsen. En övergripande fråga, Jerneck aktualiserar, ärsom om

åtgärder inomstatens för EG-samarbetet kan kommaramen i konflikt
med den kommunala självbestämmanderåtten eller inte inför hotet om

uttunning statsfunktioner visavien EG, dels i frågaav den kommu-om
nala handlingsfriheten, dels i fråga den kommunala handlings-om
kapaciteten.

Jerneck skisserar möjliga scenarier:tre

Spelutrymmet ökar när centralmakten blir uppbunden förhand-av
lingar med EG/EU.
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2. Staten beskär den aktionsradien, förkommunala detvärnat.ex. att
nationella intresset.
3. Staten väljer samarbetsstrategi visavi förkommunerna hanteraatten
de problem maktforskjutning till EG:s centrala skulle kunnaen organ
innebära.

första scenariet decentraliseringDet knyter till den trend ochmotan
självstyrelse, varit tydlig i svensk politik sedan 1970-kommunal som

och bl.a. manifesterat sig italet bruket ramlagar och målstyr-som av
ning istället för detaljreglering inom olika politikområden. Föreställ-
ningen tyngdpunktsförskjuming tilldenna makt ochär att av ansvar
subnationella beslutsnivåer stärkas ytterligare interna-kan komma att av
tionaliseringen, vilken Sveriges till EG/EU väsentlignärmande ärav en

successivt försvagasdel. Argumentet här statsmakten riskerarär attatt -
i beteendeför-eller komma på mellanhand den dras komplexanär-

integrationsprocesser syftande tillhållanden och långtgående övematio-
nella lösningar.

Under förutsättning sådan utveckling stärker den kommunalaatt en
autonomin bör det första scenariet kunna uppfattas positivt försom
kommuner och landsting. Toleransen för ökad handlingsfrihet fören

landstingkommuner och kan emellertid begränsas i läge dåett staten
kraftsamlasig tvingad sina i syfte skapa enhet-att attanser resurser en

lig front i fientlig eller delvis antagonistisk beslutsmiljö, framhålleren
Jerneck.

scenarietDet andra beskriver Jerneck följande statligpå Ensätt.
centralisering motiveras utifrånkan allmän svensk visasträvan atten
följdsamhet vissa EG-direktiv i syfte uppnå förhandlingsvinstermot att

EG andrapå områden. Resonemanget bygger föreställ-pågentemot
ningen förmågan påverka andra aktörer i internationelladenattatt

exempelvispolitiken i form idémakt förutsätter följsamhet gentemotav
tidigare träffade uppgörelser. I de fall den kommunala självbestämman-
derätten, vid införlivande beslut, leder till icke önskvärda kon-t.ex. av
sekvenser och därmed inteinnebär uppfyller sina åtagandenatt staten
kan begränsning handlingsfrihetenden kommunala nöd-en av ses som
vändig. I EG försöker regioner och kommuner i dag aktivt bearbetaatt
de centrala EG-organen direkt i stället för viagå sinaatt egna rege-
ringar. Detta mellan Kommissionenpartnerskap och enskilda lokala
myndigheter kan uppfattas störande centralmaktsperspektiv.ettsom ur
En utveckling EG-centralism decentralism innebärän intemot snarare
med nödvändighet förbindelserlokalmaktens med Kommissionenatt
minskar tvärtom.utan snarare

utvecklingEn centralmaktsdominans möjlig i läge, dåmot ettsyns
subsidiaritetsprincipen i riktningtolkas stark EG-centralism,mot en

då närhetsprincipen balanserar fjärrprincipenäven be-attmen genom



Ändrade80 förutsättningar SOU 1994:2

gränsa regleringsambitionen Ävenfrån EG:s sida. i frågor där EG:s
ramdirektiv lämnar nationelltett spelrumstort kan den svenska istaten
syfte undvika bristande följdsamhetatt beslutademot EG-gemensamt

vilja begränsa den fria tillämpningsrättennormer på kommunal nivå.
I den mån utvecklingen ekonomisk ochmot monetär union berörs
subsidiaritetsprincipen kan, enligt Jemeck,av centraliseringssträvanen

från sida teoretisktstatens leda till inskränkningarsett i den kommunala
beskattningsrätten. Jemeck gör dock gällande sådan inskränkningatt en
inte specifikt behöver knuten till EG:s krav, kan likavälvara utan vara

led i allmäntett ekonomisk politik,en motiveradstram attav
effektivisera och den offentliga sektorn.sanera

Det tredje scenariet innebär enligt Jemecks beskrivning att staten
väljer samarbetsstrategi visavi kommunernaen och landstingen för att
hantera de problem maktförskjutning till EG:ssom centralaen organ
innebär. Ett krav på enighet utåt behöver inte innebära be-att staten
gränsar kommunernas och landstingens handlingsutrymme. Staten kan
uttryckligen vilja harmonisera det nationella handlandet inom forramen

pågående förhandling med kommuneren och landsting för bättreatt
kunna förankra de svenska frågorna infor EG-förhandlingama. Här
uppkommer frågan hur kommuner och landsting skall tillvarata sina
intressen i den nationella beslutsprocessen föregår svensktettsom
agerande i EG/EU. Kommuner och landsting kommer sannolikt haatt

behovett påverkastort den nationellaatt inställningen.av Problemet
uppstår enligt Jemeck ärsom slutligen skall dettavem som representera

intresse, också hur intresset skall artikuleras inommen det kommunala
kollektivet. Under alla omständigheter, särskilt när gemenskaps-
kompetensen utvidgas, torde EG kräva Sverige i möjligasteatt mån
talar med röst vid förhandlingar i Bryssel.en

I takt med internationaliseringen har kommuner och landsting vidgat
sina aktiviteter utanför nationsgränserna. Lokalmakten har ofta möjlig-
het ombesörja de internationellaatt förbindelsema med större flexibilitet
och snabbhet än vad centralrnakten har. Jemeck framhåller även att
lokahnakten har goda förutsättningar känna väsentligaatt utveck-av
lingstendenser i det internationella närområdet och kan därmed fungera

viktig förbindelselånk mellansom centralmaktenen och regionala centra
utanför nationsgränsen. Kommuner och landsting kan härigenom få en
väsentlig roll spridare och hämtare idéer.som av

I situation då subsidiariteten tolkasen i centraliserande riktning
inom EG bör det finnas starkt lokalt ochett centralt intresse göraattav
de svenska synsätten gällande för påverka det internationellaatt idé-
mönstret i för Sverige riktning.en gynnsam

En skisserad informell kommunal integrationovan med det om-
givande Europa kan funktion allmän intemationa-ses som en av en
lisering lika gärna resultatett svenskt medlemskapsom ett i EGav
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sammanhangi detta äraktualiserasfrågaframhåller Jemeck. En som
komma utgöra"utrikespolitik" kankommunallagens förbud attmotom

landstingochförrättsligt hinder kommuner attett agera.
subsidiaritetsprincipensavslutningsvis fråganbelyserJemeck om

själv-kommunalai dendemokratiska komponentenför denbetydelse
inte direkttroligendemokratin påverkaskommunalastyrelsen: Den av

EG ochmaktfördelningsprincip mellansubsidiaritetsprincipen såsom en
torde ikan uppståproblemeventuellaDedess medlemsstater. som

gradlandsting i allt högraochkommunermedstället hänga attsamman
lobbyism.i forminternationelladenväljer verka på t.ex.att avarenan,
nationelladetinverkan påintemationaliseringensstudierAv om

till-tjänstemannamakt ochökadframgår sekretess,beslutssystemet att
förstärkas ellerkaninte sällanpolitikergruppenelitisering inomtagande
hävdas utanförskallnationella intressetdetunderstrykasytterligare när

landsting för värnaochkommunerI den månlandets attgränser. som
delaktiga i denaktiva ellerinternationelltblirsjälvbestämmanderättsin

risk drabbasvisslöper deberedningsprocessennationella att sammaav
Å riskdennamedvetenhetenpolitiskadensidan kanproblem. andra om

vaksamhet ochtillledamedborgare störreförtroendevalda ochhos
demokratiskinformationsåterföring ochregelbundenkrav påstärkta

institutionaliseradeEG/EU med dessmedlemskap iförankring. Ett
demokratiskförförutsättningarbättretordebeslutsprocess engesnarare

gällerUnionen. DettautanförSverige stårbevakningsstrategi än om
lokal nivå.pånationellsåväl på som

tillämplighetsubsidiaritetsprincipensökaEG finns krav påInom att
landsting.regioner, kommuner,subnationella nivåertill gällaävenatt

legitimeringJemeck, innebärasannolikt, enligtskulleDet yttre aven
självstyrelsen ikommunalastarkainternationellt mycketden sett

själv-nordiskaspridningen deneventuellt siktpåSverige och avgynna
i huvud-Subsidiaritetsprincipen gällerövriga EG.i detstyrelsemodellen

lagstiftningskompetens. Föruttrycklignivåer där finnssak på de det en
beskattningsrättenkommunaladendel aktualiseras frågansvensk om

gäller kanOm dettaeller inte.lagstifmingskompetenslikställas medkan
beskattningsrättenkommunalautesluta denenligt Jemeck, inte attman,

subsidiaritetsprincipen skulletolkningföljd bredare avav ensom en
statliga ingripanden.starkare skyddkunna få gentemotett

utanförEES eller helt stårin iSverige endast träderOavsett om
sakna omedelbarsubsidiariteten sägasEES och EG/EU kanbåde

Jemeck.landsting, konstaterarochrelevans för svenska kommuner

Våra bedömningar

MaastrichtfördragetiformuleratsSubsidiaritetsprincipen den harsom-
ideologiska ochföremål förflerdimensionellt ärbegreppär ett som-
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praktiska tolkningar. Vi kan konstatera subsidiaritetsprincipenatt
reglerar kompetensförhållanden mellan EG/EU och dess medlemsstater

riktlinjer församt utarbetandeger EG/EU:s rättsakter. Däremotav
reglerar den inte medlemsstaternas inre kompetensmässiga och
organisatoriska förhållanden. Subsidiaritesprincipen är därmed, enligt
vår uppfattning, i strikt mening inte tillämplig på uppgiftsfördelningen
mellan landstingenstaten, och kommunerna i Sverige.

Det kan emellertid inte uteslutas subsidiaritetsprincipenatt som
politisk princip kan komma påverka denatt svenska debatten denom
offentliga verksamhetens organisation.

Det finns osäkerhetsfaktor i subsidiaritetsprincipensen tillämpning
inom EG/EU. Det gäller huruvida den nuvarande tendensen tillämpaatt
principen närhetsprincip, dvs. beslutsom en skall fattasatt på lägsta
möjliga nivå, skall bestå. Det förhållandet,motsatta tillämpa prin-att
cipen ijärrprincip, dvs. beslutsom skallen fattasatt centralt eftersom
det bättre skulle tillgodose det målet, är också tänkbargemensamma en
utveckling. Vi dock det alternativetattanser förefaller mindresenare
sarmolikt. Det skulle nämligen förutsätta EG:s medlemsstateratt över-
låter ytterligare kompetenser till det överstatliga och därmedorganet
inskränker sitt nationella oberoende. En sådan utveckling förefaller inte
särskilt sannolik för närvarande.

Vår bedömning såledesär subsidiaritetsprincipenatt och dess nu-
varande tillämpning i EG:s lagstiftningsarbete verkar till förmån för en
bibehållen kommunal självstyrelse i Sverige.

Vi inte ställning tilltar de alternativa scenarier för den kommunala
självstyrelsen Magnus Jemeck har tecknat isom sin underlagsrapport
och har sammanfattats i det föregåendesom avsnittet. Vi emeller-anser
tid analysen och deatt olika scenariema är god förgrund den fort-en

diskussionensatta den kommunala självstyrelsensom utveckling i allten
intemationaliserad beslutsmiljö.mer

3.3 EG:s rättsordning och den svenska kom-

munala självstyrelsen

Lena Marcusson har på vårt uppdrag utarbetat särskilden rapport omEG:s rättsordning och den svenska kommunala självstyrelsen, bilaga 4.
I den följande görstexten sammandragett Lena Marcussonsav

I sammanfattanderapport. ett avsnitt i detta kapitel dras våra slutsatser
de analyser Lena Marcussonav gjort.
Kommunalrätt definieras i den rättsligarapporten struktursom som

reglerar kommunerna och landstingen i deras egenskap särskildaav
offentligrättsliga aktörer. I de fall lagstiftaren riktar sig till dessa aktörer
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urskiljas från denkanverksamhet på sättderasoch reglerar ett som
kommunalrättsligkan vi talaför andra aktörer,gällerreglering omsom

reglering.

självstyrelsenkommunalasvenskaDen

prägladhistoriskti Sverigesjälvstyrelsen ärkommunalaDen treav
betydelsefulla faktorer:särskilt

befogenheter.angivna allmännaKommunernas öppet
kommunala beslut.överklagaKommunmedlemmarnas rätt att

verksamheten.för skötselnskattKommunernas rätt utatt ta av

generalklausulgrundas påbefogenhetemaallmännakommunalaDe en
angelägenheterfår sköta desjälvakommunernainnebördenmed att som

tillanknyter detintresse ochi kommunmedlemmamaskan anses vara
verk-dennakontrollerarKommunmedlemmarnaområdet.kommunala

initiativ,kanöverordnatnågotsjälva,samhet tautan att genomorgan
befogat.detfall där delaglighetsprövning i detpåkallaatt anseren

landstingochför kommunerinnebära rättBeskattningsrätten enanses
storlek.procentuella skatteuttagetsdetsjälva avgöraatt

verksam-kommunalasvenskafaktorer utmärks dendessaUtöver
heten av:

styrelseform.representativdemokratisk ochEn
förekonomisktadministrativt ochgåendeLångt enansvar

välfárdssystemet.det svenskadelmycket stor av
förtroendevalda.principiellt ledsAtt förvaltningen av

kommunalaoch dengående samverkan mellanEn långt staten
sektorn.

kommunallaggrundlag ochKommunal självstyrelse i

kapitel bildaråttondeförsta ochi regeringsformens RFStadgandena
och lands-bedömning kommunernasi dag utgångspunkten för aven

portalparagrafen i 1 kap.RFEnligt s.k.tingens rättsliga ställning. den
representativt ochfolkstyrelsenförverkligas den svenskal ettgenom

självstyrelse. I l kap.kommunalparlamentariskt statsskick och genom
landstings-ochprimärkommuner§ det i riket finns7 attanges

församlingarvaldai tillkommerbeslutanderätten dessakommuner, att
För skötseln sinafår skattlandstingenkommunerna och uttasamt att av

föreskrifterframgårregeringsformens 8 kap. 5uppgifter. Av att om
Primärt krävs lag-lagform.vissa fall skall hakommunal verksamhet i

kommunindel-ändringar iförföreskrifter grundernaform vad gäller om
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ningen, grunderna för kommunernas organisation och verksamhets-
former för den kommunalasamt beskattningen, liksom för kom-

befogenheter i övrigt och derasmunernas åligganden.
I vilken utsträckning kan säga dessa grundlagsstadgandenattman

innebär reellt skydd förett den kommunala självstyrelsen enligt svensk
rätt

Marcusson besvarar frågan på följande sätt. Av förarbetena till
regeringsformen framgår självstyrelsen uppfattasatt "principensom om

självständig och inom vissaen fn bestämmanderätt för kom-ramar
munema". Grundläggande för kompetensen kommunernaattanses vara
har fn sektor, vid sidan sinaen särskilda åligganden, känne-av som
tecknas initiativrätt och självständig beslutanderätt.av Man kopplar

självstyrelsebegreppet medsamman den allmänna kommunala kompe-
Samtidigttensen. uttrycks all kommunal kompetensatt i grunden bygger

på riksdagens rätt delegera uppgifter tillatt kommunema, inte på en
uppfattning kommunerna till sinatt harom rättnatur utöva vissaatt
befogenheter.

Att kommunala åligganden måste bestämmas i lag eller ha stöd i
bemyndiganden innebär skydd regeringensett och demot statliga myn-
dighetemas maktutövning, detta uttrycker inte än kom-men annat att

alltid beroendeärmunerna ytterst riksdagen. Någon fast uppgifts-av
fördelning mellan den fria sektorn och de kommunala åliggandena anges
inte. I brist på sådan det inte finnas någraen hindersynes påatt
tidigare oreglerade områden föreskriva skyldigheter.nya

Den kommunala självbestämmanderätten hänger nära medsamman
principen beskattningsrätten. I praktiken blirom det meningslöst talaatt

allmän kompetens inomom fri sektor,en inte kommunernaen om
tillerkänns någon rätt medel föratt uttaxera verksamheten. I diskussio-

kring skattestoppen 1991-93nerna har från regeringshåll hävdats att
regeringsformens 1 kap. 7 § är principstadgande,ett inte medförsom

helt fri beskattningsrätt i denen meningen kommunens heltatt en
obunden skulle kunna bestämma skatteuttagets storlek. I samband med
det skattestoppet 1993senaste markerade regeringen haratt staten ett
överordnat för samhällsekonomin ochansvar detta måste medföraatt en
rätt fastställa finansiellaatt föräven kommunerna.ramar

Riksdagen kan inom den regeringsformen fastslårram som göra
inskränkningar i självstyrelsen detta uppfattasutan att grundlags-som
sttidigt eller odemokratiskt. Grundlagsstadgandena utgör ganskaett
bräckligt rättsligt skydd enligt Marcusson.

I 1991 års kommunallag har den kommunala självstyrelsen för
första gången kommit direkt till uttryck i kommunallagstiftningen, dock
med enligt förarbetena något vidareen innebörd än regeringsfonnens
formulering antyder. Principen gäller enligt kommunallagen, l kap. 1

hela den kommunala verksamheten och beskriver relationen mellan
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hadärmedfår sägasSjälvstyrelsenkommunala sektorn.och denstaten
finansiera deochbeslutasjälvahar rättsidor. Kommunernatvâ att om

Beskatt-enskilda kommunen.just för denintresseuppgifter är avsom
sidanandraosäker. Dencentral, änframstår härningsrätten avomsom

regleradeinom densjälvbestämmandetill statensjälvstyrelsen, rätten av
lagstiftning ochförformernakringskuren;ganskasektorn, är annan

skyddet ärviktigasteDetpåverkarkontrollstyrning och utrymmet.
for kommunernasriksdagsbemyndigandelagform ellerhärvid kravet på

Marcusson.konstateraråligganden

kompetensenkommunalaDen

isamlatsharkompetenskommunernasreglernaövergripandeDe om
for denförutsättningarnauttrycksHärkommunallagen.ikapitel två

tillanknytningenochallmänintressetnämligenkompetensen,allmänna
omfattarkompetensallmännaområdet. Kommunenskommunaladet

kultur-ochfritids-ochnäringsfrämjande åtgärderallmäntt.ex.
sida kommunernariksdagensfrånförutsättsIbland attsatsningar. enga-

föreligger,inteskyldigheträttsligområde ävensig på ett omgerar
biblioteksverksamhet.ochkonsumentrâdgivningsåsom

ochomfattandeförarbetenaenligtärkompetensenregleradeDen
tillskottskompetens,idelassin karaktär. Dentillskiftandemycket upp

innefattarkatastrofhjälp och kompetens attinternationellsåsom som
själv-Ursocialtjänsten.obligatoriska, såsomangelägenheter görsvissa

uttunnadetilltendenserviktigtdetstyrelsesynpunkt är att notera mer
specialregleradeinom detuppgifter för kommunernaobligatoriska om-

lagstiftarenskyldigheter harPreciserade ersattsrâdet. ram-avav
ökadefterExempelvis har strävanmålformuleringar.ochbestämmelser

åstad-Förregleringverksamhet tilllettkommunal attikonkurrens ny
mångfald.komma

kommunaltprincip inteitillåterKommunallagen ett engagemang
Utrikes-tillkommeruppgifteni den månandra länder staten.berörsom

verksamhetViss ärförbehållenuppgiftpolitiken staten.som enanses
katastrof-vänortsforbindelser,tillåten, såsomutsträckningi någondock

utvidgas.föreslåstjänsteexporthjälp, som

kontrollochRättslig styrning

främstverksamheten utgörskommunaladenstyrningenrättsligaDen av
ochAvregleringstatsbidragsvillkor.föreskrifter ochlagstiftning,av

offent-förnya dentillsyftatmetodervaritmålstyming har länge attsom
medförtharstatsbidragssystemgenerelltInförandetliga sektorn. ettav
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flertal villkoratt ett tidigare gällde för kommunersom och landsting
försvunnit. I den rättsliga styrningen ingår regleringen den kommu-av
nala indelningen i två nivåer: gränsdragningen mellan enskilda kommu-

och landsting tillåtelsener ellersamt påbjudande olika samarbets-av
former. Andra former styrning sker utbildningav och överens-genom
kommelser mellan statsmakterna och Kommunförbundet respektive
Landstingsförbundet. Statsbidrag används styrform för tvingasom att
fram verksamhet och för påverka och stimuleraatt olika åtgärder.

Inom den specialreglerade verksamheten finns förvalmingsbesvär för
kontrolleraatt kommunala beslut rör enskildas rättighetersom och

skyldigheter. Denna kontrollform är tämligen ingripande och innebär enväsentlig begränsning den kommunala självbestämmanderätten,av på så
sätt den instansatt prövar besvären kan sättasom beslut iett ställeteget
för det överklagade kommunala beslutet.

I övrigt är kontrollen den kommunala verksamhetenav begränsad
till omfatta laglighetsprövning.att Varjeen medlem kommun ellerav en

landsting harett rätt få laglighetenatt kommunalt beslutettav prövad.
Prövningsinstansen kan härvid upphäva eller fastställa överklagatett
beslut, inte ändra detsamma. Laglighetsprövningenmen är medel förett
kommunmedlemmama bevaka de ekonomiskaatt att användsresurserna
till lagliga ändamål och innebär mindre ingreppett i den kommunala
självstyrelsen än förvaltningsbesvärsprövningen. Laglighetsprövningen
kan i vissa fall utgöra det enda rättsmedlet även inom den specialregle-
rade verksamheten. Justitiekanslern JK och Justitieombudsmannen
JO har båda till uppgift utöva tillsynatt över kommunal verksamhet
och kan ingripa med åtal för tjänstefel vid myndighetsutövning somvarit försumlig.

EGxs rättsordning sammanfattningen-

Primärrätten

EG-rätten består primärrätt och sekundärrätt.av Primärrätt deär för-
drag Gemenskapens arbetesom bygger på, såsom Romtraktaten. Sekun-
därrätten utgörs de rättsregler härledsav fördragen,som för-ur t.ex.
ordningar och direktiv. Den konstitutionella grunden för EG/EU består

de fördragentre EKSG;av EURATOM och EEG, Enhetsakten från
1985 och Unionsfördraget Maastrichtfördraget 1993. Fördragen har i

utsträckningstor karaktären ramfördrag, fyllsav sekundär-utsom av
regler eller domstolspraxis.
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rättskällor ochrättsordning med äröverstatligEG/EU är egnaen
omfattningrättsordningar i dennationellamedlemsstaternasöverordnad

frånavstårinnebärMedlemskapetmedför.fördragen statatt ensom
försuveränitet, till förmånsinsin regleringskompetens,delarvissa av

princip i EG-rätten ärgrundlägganderättsordning. EnGemenskapens
medlems-innebärRomfördraget,artikel 5 ilojalitetsprincipen attsom

förpliktelsemasäkerställaföralltskyldiga göraär attattattstaterna
EG-genomförandeavgörande förifullgörs. Detta är ettsettstort av

föreller medelinstitutionerEG saknardärenskildai derätten staterna,
skyldigaocksåRomfördragetEnligt artikel 7 i ärverkställighet. staterna

grunderefterrättvistmedborgarevarandrasbehandla somatt samma
icke-diskrimineringsprincipen.den s.k.medborgare,sina egna

aktivtoch hari EG-rättenviktig rollspelarEG-domstolen en
Domstolen harfortskridande.fördjupning ochintegrationensbidragit till

enhetligt och avgöratolkastill EG-rättenuppgiftfrämsta attatt sesom
ochgenerellaoftabestämmelser ärFördragetsinnebörd.dess som

itolkasSekundärrättenmål.Gemenskapensi ljusettolkas avvaga,
i mål mellanDomstolen dömerprimärrätten.medöverensstämmelse

mellaninstitutionerEG:sinbördes mellanoch samtmedlemsstaterna
mellanDomstolenVidare dömeroch medlemsstater.Kommissionen
väckamedlemsstat kanKommissionen ellermedlemsstater.enskilda och

bötfällaDomstolen kanfördragsbrott.förmedlemsstattalan mot annan
domstolsutslag.efter tidigareinte sigrättatmedlemsstat ettsomen

Dom-Kommissionen kanutfärdade Rådet ellerRättsakter avav
för-överensstämmelse mediogiltiga inte stårdeförklarasstolen om

nationellabegäranuppgift för Domstolen påviktig ärdraget. En att av
Förhands-innebörd.EG-reglemasförhandsbeskedlämnadomstolar om

Möjlig-beskedet.domstol har begärtför denbindandebesked är som
viktigaste formeni bland denförhandsbeskedheten att avsomansesge

fördragsefterlevnad.medlemsstaternaskontroll av
RegionalainstitutioninrättasMaastrichtfördragetEnligt en ny -

ilokalaregionala ochdärrådgivandekommittén med status, organ-
representerade.medlemsstaterna skall vara

sammanfattningEGss kompetens en-

artikelåterfinns iEG:s kompetensgrundläggande reglernaDe om
legalitetsprincipen,arbete bygger påEG-institutionemasRomfördraget.

befogenheterbygga på demåstevilket innebär deras arbeteatt som
dem.fördraget ger

de olikauppdelningklarinnehåller inte någonGemenskapsrätten av
förbundsförfattningTysklandsnivåemas kompetenser, t.ex. somsom

delstatsnivå.förbundsnivå ochkompetensfördelningen mellanreglerar
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Detta förhållande har skapat problem bland då det gällt fast-annat att
ställa subsidiaritetsprincipens betydelse. Subsidiariteten skall inte
tillämpas i frågor där EG har exklusiv kompetens. Det brukar sägas att
EG har sådan kompetens direkt på grundval fördraget vadav avser
jordbruk, konkurrenstransport, och handelspolitik vilket skulle innebära

Gemenskapen iatt princip endast kan utfärda regler på dessa politik-
områden medan medlemsstaterna har litetett aktualiserasutrymme som
då Gemenskapen inte utnyttjar sin kompetens. EG kan använda full
kompetens det är nödvändigt för förverkligaom någotatt Gemen-av
skapens syften, det i sistaär hand Domstolenmen avgörsom var
gränsen går. Medlemsländemas lagstiftning kvarstår dock så länge inte
Gemenskapen antagit tvingande regler.

Kompetensfördelningen inom Gemenskapen är således inte given,
framhåller Marcusson. Samarbetsområdet har vidgats betydligt genom
unionsfördraget. Nya politikområden har införts, såsom utbildning,
kultur och konsumentskydd. Reglerna införande ekonomiskom av en

unionmonetär innebär stark ökning samarbetet.en av
För Gemenskapensatt mål skall förverkligas strävar EG mot upp-

rättandet marknadav närmandeen gemensam samt medlems-ett av
ländernas politik, främst den ekonomiska. Den marknadengemensamma
innebär fn rörlighet för tjänsteren och kapital. Manpersoner, varor,
skall kunna handla och byta tjänster, investera och producera, arbeta
och flytta under lika och ostörda konkurrensförhållanden, precis påsom

hemmamarknad. En förutsättningen för denatt gemensamma
marknaden skall utvecklas är medlemsländemasatt olika regler på
området harmoniseras. Detta innebär skillnadernaatt mellan de
nationella rättssystemen skall utjämnas så den fria rörlighetenatt får
fritt spelrum. EG:s rätt utfärda direktivatt harmoniseringom anges
direkt i Romfördraget. Om fördragen inte innehåller någon särskild
regel EG:s institutioner rätt isom visstger lägeatt ett kan detagera,

detta möjligttrots vidta åtgärd.att Romfördragetvara innehålleren en
bestämmelse institutionerna dennasom rätt åtgärdenger är nöd-om
vändig för uppnå fördragetsatt mål inomett förav denramen gemen-

marknaden.samma

Sekundärrätten

EG-regler direkt skall gälla i medlemsländernasom på sättsamma som
nationellt utfärdade lagar kallas förordningar och dessa utfärdas av
Rådet eller Kommissionen. Förordningarna gäller direkt inom EG, för
medlemsländerna och deras myndigheter för fysiska och juridiskasamt
personer.
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RådetutfärdasrättsakterbindandeDirektiv är typ som aven av
intedirektivförordning ärskillnadKommissionen. Tilleller ettmot en

varjefördock bindandemedlemsländerna. Det ärtillämpligt idirekt
avsedda resultatet.dettill vadriktar sigmedlemsland det avsersom

kantillöverlämnasdettamedel för uppnåForm och staten,att som
reglerna sånationellaändra deellerbehålla, attvälja mellan att anpassa

tillämp-bli direktintebestämmelser kandirektivsuppnås. Ettresultatet
rättssubjekt.enskildaligt mellan

riktaoch kanKommissionenochbåde RådetutfärdasBeslut kan av
enskilda. Besluteneller ärmedlemsstaterbegränsad skarasig till en

enskilddetdirektverkande ärochför adressatenbindande somenom
sig till.riktarbeslutet

för medlemsstaternarättsverkningarocksåRomfördraget harSjälva
lagstiftningennationelladenmedborgare, anpassatsoch dess oavsett om

grundari fördragetartiklarfast vissahar slagitDomstolenhärtill. att
enskilda.skyldigheter förochrättigheter

konkur-förbjuderartikel 85iexempelpekar påMarcusson ett som
lagstiftningsåtgärdernationellaingaArtikeln kräverrensbegränsning.

domstol.nationelldirekttillämpasskallutan av

rättsordningarEG och medlemsstaternas

strävanden ochdessEG innebärimedlemskapEtt accepteraratt staten
regler.och övrigasig fördragenunderställermål samt gemensamma

rättsordning. Endärmed del medlemsstatensEG-rätten statutgör aven
lagstiftningsbefogenhetersig i och med dettablir medlem avsägersom

områdenDessasamarbete rör.Gemenskapensområdeninom de som
stiftatillåtetblir inte längreEG-rätten, och detblir attupptagna av

tillförhållande denEG-rättensvid sidan denna.lagarnationella avegna
fast. DenDomstolen slagitprinciperbygger på tvånationella rätten som

tillämplighet idirektaEG-rättensochprincipen fördragetsärena om
enskildatill rätts-i förhållandeocksåmedlemsländerna med verkan

framförföreträdeEG-rättensprincipensubjekt. Den andra är om
i fördragetregleradeprinciper intebåda ärnationell Dessarätt. utan en

i tillämpningengrundstenamadomstolens praxis och de utgörfrukt av
EG-rätten, konstaterar Marcusson.av

länder och kani sinagenomför EG-rättenMedlemsstaterna egna
förvaltningsmässiga medel.rättsordningensdärvid använda den egna

inte natio-får dockgemenskapsrätteneffektiv verkställighetFör aven
ihindrandenella regler stå vägen.

likabe-krav påEG-rättenslikformighet förstärkstillTendenser av
fyra fri-deGenomförandetneutralitet.handling, likvärdighet och av

giltiga iland blirförvaltningsbeslut ihetema innebär annat,ettettatt
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beslut tillstånd, kontroll och registreringom i EG-land skallett anses
likvärdiga med inhemska beslut.

EES-avtalets innebörd

EFT A-ländema och EG har avtal införandeettgenom om ettav euro-
peiskt ekonomiskt samarbete EES-avtalet väsentligt ökat sitt samar-
bete. Varor, kapital, tjänster och skall kunna sigröra frittpersoner över
gränserna inom EES. Avtalet innebär utökat samarbeteett på an-
gränsande områden, såsom miljö, forskning, utbildning och konsu-
mentskydd. EG:s regelverk skall i relevanta delar integreras i EES-
avtalet och i EFT A-ländemas rättsordningar. Enhetliga regler skall
gälla inom hela EG-EFTA-området. Härigenom skapas en gemensam
rättslig ordning inom avtalets räckvidd likaärsom med EG-rättens. Till
EES-avtalet har fogatsäven särskilda bestämmelser EFTA-ländemasom

oberoende övervakningsmyndighet,egen ESA, och EFTA-domstol.en
Avtalet innebär för EFT A-ländema folkrättsligt grundad skyldig-en

het införa avtalet i sinaatt nationella rättsordningar och detge en ver-
kan i möjligaste mån överensstämmersom med EG:s regler inom EG.
De EG-regler EES-avtalet rör skall införas isom EFTA-ländemas
nationella rättsordningar. Genom lagvalsregel i 5 EES-lagen,en
skall Sveriges förpliktelsergaranteras att enligt EES-avtalet uppfylls.
EES-statema överför dock inte någon lagstiftningskompetens till EG.
Om avtalet skall utvidgas krävs enighet mellan alla EG:s och EES
medlemsstater.

Eftersom avtalet till del bygger på EG:sstor regler inom de om-
råden berörs är skillnaden mellansom EES-avtal ochett EG-med-ett
lemskap inte så I det sistnämndastor. fallet får EG:s regler direktmer
rättsverkan, framför allt för enskilda. Ett medlemskap innebär i motsats
till EES-avtalet direkt inflytande i beslutsprocessen inom EG på alla
plan.

EES-avtalet omfattar inte jordbrukspolitiken och EG:s tullunion.
EFTA-ländemas gränstullar påverkas således inte avtalet. EES-av-av
talet omfattar inte tillgång till EG:s strukturfonder eller anslutning till
den handelspolitiken.gemensamma

Ovan har Marcussons översikt den kommunala självstyrelsenav
EG:s rättsordningsamt I det följandepresenterats. sammanfattas

Marcussons analys avseende effekterna EG/EU-medlemskap,ettav
EES-avtal, respektive alternativett medlemskaputan eller avtal.

En rättspolitisk bedömning måste, enligt Marcusson, bygga på att
svensk rätt kommer förändras,att även Sverige inte direkt deltar iom
integrationen. Det kan därför endast bli fråga troliga utvecklings-om
alternativ. En uppdelning görs nedan mellan direkt inträdande effekter
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och indirekt påverkan den kommunala självstyrelsenpå delmer som en
i Sverige.rättssystemetav

Den allmänna kompetensen

Den allmänna kompetensen riskerar minska i praktiken beskatt-att om
ningsrätten urholkas, vilket avhängigt dels den ekonomiska situa-är av
tionen i landet, dels integrationens anpassningkrav på den ekono-av av
miska politiken. Vid samtliga alternativ iligger det riksdagens hand att
fördela EES ingetskattetrycket. innebär direkt krav på sänkt skatte-

fria rörlighetentryck, den kan, enligt Marcusson, leda till attmen
Sverige tvingas försänka skattetrycket konkurrenskraftigt.att vara
EG/EU förstärker denna tendens. Ett alternativ EES-avtal ellerutan
EG/EU-medlemskap medför inte lika snabb anpassning, kan påen men
sikt få liknande konsekvenser.

Kommunernas och landstingens ekonomiska verksamhet avseende
köp och tjänster i EESkommer regleras både och EG/EU-attvarorav
altemativet krav offentlig upphandling. utanför-altemativpå Ettgenom
medger upphandlingsreglema intede behöver tillämpas iatt nya
Sverige. inriktningenDen allmänna på ökad konkurrens och affars-
mässighet i kommunal verksamhet torde ändå komma leda till högreatt
krav kommunernas och landstingens upphandlingsförfarande.

Regler statsstöd införlivas med följdsvensk EES-rättom som en av
avtalet med i princip innebörd vid medlemskap. Deettsamma som nya

innebärreglerna för kommunerna och landstingen detaljreglering påen
Kommunallagensområde. regler näringsstöd dockärett nytt om

mycket restriktiva, varför det regelverket inte kan medförasägasnya
materiell minskningnågon kommunernas landstingensoch befogen-av

heterna. gällerNär det stöd till de kommunalt ägda bolagen kan det
dock situationer,uppstå då det oklart huruvida tillåtetdetta enligtär är
EG:s regler.

Kontrollen de kommunala besluten förstärks EES-avtaletav genom
och EG/EU jämfört utanför-alternativet.med En tänkbar utveckling på
sikt enligt Marcusson, riksdagenär, förenklar regelsystemet påatt
sådant desätt svenska reglerna näringsstöd förändras ochatt om

till EG-rätten.anpassas
EES-avtalets genomförande innebärakommer ökad internatio-att en

nell orientering. Betydelsen samverkan lokalt och regionalt för attav
åstadkomma konkurrenskraftigt näringsliv ökar. Ett EG/EU-med-ett
lemskap därutöver medlemsstaterna möjlighet konkurreraattger om
regionala strukturmedel.

Kontakter och samarbetsformeröver gränserna inom och utomnya
landet kommer förstärkas EES och blir påtagligaän ochatt genom mer
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verkningsfulla med EG/EU. I sistnämnda fallet är det, enligt
Marcusson, inte osannolikt dessa utökade möjligheteratt leder till en
ökad kommunalrättslig kompetens. Den allmänna kompetensen skall
tolkas domstolarna i enlighet med utvecklingen och förändradeav sam-
hällsförhållanden. Ett allmänt intresse kan i framtiden medge aktivamer
samarbetsformer över gränserna. Regionalt samarbete kan tänkas få
friare former.

Utrymmet för kommunalt kan tänkas bli istörreengagemang ett
längre perspektiv, EG/EU leder till samordnad utrikespolitikom en som
ersätter nationalstatemas. På detta område kan den kommunala själv-
styrelsen förstärkas framför allt i händelse medlemskap. En sådanettav
utveckling har skett enskilda kommuner och landstingatt redangenom

Ävenär aktiva. utveckling åt häll kan uppstå, innebärmotsatten som
förstärkning den nationella nivånen den regionala förav gentemot att

åstadkomma nationell anpassning till Europa.en gemensam
Vare sig EG eller EES förutsätter någon bestämd regional indel-

ning, storlek lokala enheter eller vertikal uppgiftsfördelning inomav
medlemsländerna. Däremot kan indirekta effekter väntas detattgenom
krävs anpassning till den situationen.en nya

Vad gäller kommunernas inre organisation och verksamhetsformer
kan det enligt Marcusson endast bli fråga indirekta verkningar. Enom
effektivt fungerande offentlig sektor iär sig konkurrensfördel, nären
marknaderna vidgas och den fria rörligheten slår igenom. Detta skulle
tala för utveckling självstyrelsen ökar ochen mot att kommunaltatt

Åagerande tillåts bli konkurrensinrilctat. andra sidan medförmer den
överstatliga styrningen den svenskaatt lagstiftning kanstaten genom
reglera kommunernas och landstingens agerande så konkurrens ochatt
öppenhet ökar, vilket vi redan detnär gäller upphandlingsområdet.sett

En spegelbild befogenheter inom den allmänna kompetensenav är
åligganden. Upphandlingsreglema innebärnya åligganden för kom-nya

och landstingen. EG:s konkurrensreglermunerna innebär förutsätt-att
ningarna för kommunal verksamhet ändras. Jfr. kapitel 4.

Genom EES-avtalet har tillsynsformer och kontroll införtsnya ny
avseende upphandling och offentligt stöd. Laglighetsprövningen har
tagits bort vid beslut upphandling. Regeringen har givits möjlighetom

kontrollera kommuneratt rätten i vissa fall upphävaatt beslutgenom
stödåtgärder strider EG:som statsstödsregler.motsom
EG/EU innebär i sig inga åtaganden i dag kan urskiljasnya som

inom den allmänna kompetensens Vad kan förutses ärram. som nya
statliga ingripanden i den mån den fria rörligheten och konkurrensen
hotas. Här måste medlemsländerna införa de regler behövs för ettsom
genomdrivande EG-rätten. På andra områden kanav däremot tänkaman
sig tillämpningenatt subsidiaritetsprincipen dämpar deav styrande
inslagen Ävenpå lokal och regional nivå. vid utanför-altemativ kanett
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tänkas ha behov regleringar för Ökad konkur-staten att garanteraav nya
och valfrihet sammanfattar Marcusson.rens

Av betydelse för den allmänna kompetensen kommunmedlem-är
möjligheter påverka. Marcusson beskriver områdenatt tremamas som

påverkas EES-avtalet och EG-medlemskap: besvärsrätten,ettav av
rösträtten och subsidiaritetsprincipen.

Rätten för kommunmedlemmar kunna besvära sig överatt
kommunala beslut särskild partsställning unik för Sverigeärutan
och viktig demokratiskutgöra medborgarkontroll. Ianses en
samband Sverigesmed anpassning till EG-rätten minskar kom-
munalbesvärens laglighetsprövningens tillämpningsområde. Den
kommunala besvärsrätten ha spelat sin roll på upphand-utanses
lingsområdet. Laglighetskontrollen ingripandeersätts av en mer
domstolsprövning, vilket sigi innebär minskad självstyrelse.en

Den kommunala rösträtten regleras i kommunallagen. För
rösträtt krävs folkbokfördär i kommunen och har fylltatt man
18 år på valdagen. förslag tillEtt EG-direktiv angående kommu-
nal harrösträtt Detta innebärupprättats. medborgare iatt ett
medlemsland skall ha han begärrösträtt bli iatt upptagenom
rösträttslängden och har bott i kommunen minst mandat-en
period. De svenska rösträttsreglema uppfyller de krav från EG

aktuella, varförär någon lagändring inte behövs. Den ökadesom
rörlighet kan uppstå vid EES-avtal och framtida EG-ett ettsom
medlemskap innebär sannolikt antalet utländska medborgareatt

har irätt kommunalarösta val ökar.attsom

Subsidiaritetsprincipen har fått ytterligare belysning i EG-
Unionsfordraget.rätten Principen innebär sammanfatt-genom

ningsvis inga samhällsfrågor förasskall till högre nivåatt änen
nödvändigt. Den nivånlägsta subsidiaritetsprincipen medgersom

individenär familjen. Principenoch skulle kunna medföra att
förhållandet mellan kommun och kommunmedlemmar i viss mån
förändras.

Den reglerade kompetensen

En undersökning EES-avtalet effekter och EG-rättens inriktningav
hittills får till resultat kommunal verksamhet berörs direkt in-ochatt
direkt på många områden, läkemedel, samhällsplane-t transporter,ex
ring. Samtidigt står det, enligt Marcusson, klart främstade primär-att
kommunala uppgifterna skola och socialtjänst påverkas i mindre- -
utsträckning, åtminstone på sikt.kort
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Effekter avseende styrning och kontroll kan främst inom miljö-ses
lagstiftningen. På läkemedelsområdet har den svenska lagstiftaren redan
föregripit integrationen läkemedelslag.genom en ny

Direkta effekter integrationen i form lagstiftningav av ny om nya
kommunala åligganden eller begränsningar kompetensen inom detav
reglerade området inte framträdandeär så enligt Marcussons analys.
Utvecklingen kan dock komma innebära ytterligare statlig tillsyn ochatt
kontroll liksom förändrad uppgiftsfördelning stat-landsting-kommun.en
Men sådana förändringar har alltid präglat kommunal verksamhet och
i utsträckning kommer det i fortsättningenstor även riksdagenatt vara

väljer hur avvägningen mellan statliga och kommunala uppgiftersom
utformas.

På det specialreglerade området blir EG-rättens påverkan denpå
nationella irätten central än vad gäller den friastort, sektorn.mer som
EG-rättens särdrag kan förväntas bli viktigare på detta område. En
jämförelse med svensk lagstiftningstradition visar ramlagstiftning äratt
vanlig i både Sveriges och Gemenskapens rättsordningar. EG-rätten
tenderar dock i högre grad än den svenska fylla medatt ut ramarna
detaljerade föreskrifter.

De största skillnaderna mellan EG-rätten och nationell rätt avser
rättstillämpning och tolkning. jämförelseI med svensk lagstiftning
saknar EG-rätten förarbeten. EG-domstolen driver på integrationen

tolka enskilda bestämmelser med hänvisningatt till grund-genom
läggande syften och allmänna rättsprinciper. Marcusson understryker
härvid betydelsen rättspraxis och rättsvetenskap vid rättstillämpning-av

Genomförandet EG-rätten sker också i hög grad dom-en. av genom
stolarnas tolkning.

Det svenska rättssystemet kan påverkas detpå sättet lekmanna-att
inslagen i domstolar och myndigheter blir mindre viktiga och poli-att
tiska överenskommelser ersätts eller juridiska lösningar. Ut-styrs av
formningen den interna beslutsprocessen blir betydelsefull faktorav en
för kommunalt inflytande enligt Marcusson.

Våra bedömningar

Enligt vår bedömning påverkas den grundlagsfästa kommunala själv-
styrelsen i Sverige i begränsad utsträckning EG-rätten.av

Det innebär bl.a. den grundlagsfásta beskattningsrättenatt kan
behållas både då EES-avtalet träder i kraft och vid eventuellt med-ett
lemskap i EG/EU. Vi vill peka på Grundlagsutredningen inför EGatt
SOU 1993:14 anförde eventuell framtidaatt politikom en gemensam
inom EG/EU skulle kräva det skatteuttagetatt minskassammantagna
bör det i första hand det statliga skatteutrymmet får vika.vara som ge
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De förändringarna för kommunernastora och landstingen kommer
med EES-avtalet, träder i kraft vid nyåret. Tre väsentliga lagstift-som
ningsområden berörs är:som

EG:s upphandlingsregler, bl.a. förutsätter konkurrensupphand-som
ling.

EG:s konkurrenslagstiftning, bl.a. begränsar möjligheternasom att
företagsstöd.ge

EG:s miljölagstifming skärper kraven på miljökonsekvens-som
beskrivning på lokal nivå.

Sveriges anslutning till EES-avtalet medför den svenska lagstiftning-att
till EG-rätten på dessa områden. EG:s upphandlings-en treanpassas

regler innebär det tidigare oreglerade upphandlingsförfarandetatt forma-
liseras, detta intetorde innebära något ingrepp i den kommu-men stort
nala självstyrelsen. Att kommunmedlemmamas laglighetsprövarätt att
kommunala upphandlingsbeslut upphör faktum,är å sidanandraett men
bibehålls de förtroendevaldas insyn och kontroll.

EG:s statsstödsregler innebär detaljstyming knappasten ny men en
begränsning de faktiska möjligheterna företagsstöd, jämförtav att ge
med vad gäller enligt kommunallagen. Sannolikheten försom att
regeringen tvingas upphäva kommunala beslut företagsstödatt om som
strider EG-reglema uppfattar vi liten,mot eftersom den svenskasom
kommunallagen för närvarande i praktiken kommuner och landstingger
mycket små möjligheter besluta direkta företagsstöd. I självaatt om
verket kan EG-reglema jämfört med de svenska anses som mer
tillåtande och i varje fall flexibla, vilket på sikt skulle kunna ledamer
till omprövning den svenska på kommunalt företagsstöd.av synen
Lokaldemokratikommittén dir. 1992:12 har i särskild rapport,en
Kommunal näringspolitik i Danmark SOU 1993:112 föreslagit att
kommunal och regional näringspolitik i Sverige bör utredas utifrån ett
antal frågeställningar bl.a. berör EES-avtalet och eventuellsom en
svensk EG/EU-anslutning.

Kraven på kommunerna i vissa fall miljökonsekvensbeskriv-göraatt
ningar visserligenär åtagande för kommunerna. Viett nytt uppfattar
dock inte detta något ingreppstörre i den kommunala själv-som
styrelsen.

Erfarenheterna från Danmark har visat den kommunala verksam-att
heten har påverkats medlemskapet i EG; utveckling iav etten som
längre perspektiv emellertid ha skett på grund det ökadesynes mera av
omvärldsberoendet än själva medlemskapet i EG.genom
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En intressant utveckling kan skönjas vad möjligheterna attavser
utvidga den kommunala kompetensen. Genom EES-avtalet förstärks det
internationella samarbetet, vilket kan leda till för kommu-att utrymmet

och landstingens handlingsfrihet och självbestämmande ökar. Nynernas
lagstiftning tillåter kommuner och landsting öka sin aktivitet iattsom
internationella sammanhang kan aktualiseras.

Den kommunala kompetensen skall även tolkas domstolarna iav
enlighet med samhällsutvecklingen; förändrad rättstillämpning på sikten
kan här skönjas. Det dock riksdagenär reglerar kompetens-ytterst som
fördelningen mellan kommunerna och landstingen. Sverigestaten, som
medlemsstat i EES alternativt i EG/EU måste effektivgarantera att en
verkställighet sker gemenskapsrätten på subnationell nivå.av

Vi redogör utförligt för andra direkta och indirekta konsekven-mer
både inom de obligatoriska och de frivilliga kommunala verksam-ser

heterna, i kapitel 4.

3.4 regionalpolitikEG:s behov och krav på-
samverkan regional nivåpå

I kapitel 2 redogjorde vi för den lokala och regionala isjälvstyrelsen
Europa.

Karaktäristiskt for förhållandena i Europa är samarbets-att nya
former i snabb takt utvecklas på regional nivå. I vissa områden har
samverkan skett nationsgränser.även över EG:s strukturfonder varithar

fortfarandeoch viktigär anledning till ökad samverkan, ävenen om
regional utveckling förutanockså sker strukturfondsstöd.

Förhållandena och utvecklingen i Europa, främst i EG/EU-statema,
enligt meningutgör vår inkörsport inspirationskällaoch till framtidenen

framtida regionalt samarbete för svenska kommuner och landsting.- -
Men den regionala utvecklingen kommer också bestämmas andraatt av
faktorer, inhemska internationella.såväl som

Vi låtithar Lena Ramfelt och Karin Eckerdal utarbeta särskilden
hur EG:s arbete med regional utveckling påverkar lokal ochrapport om

regional nivå, bilaga 5. Rapporten uppföljningär och vidareut-en
veckling tidigare projektarbete, vilket finns dokumenterat iettav

Regionalt utvecklingsarbete i EG studie strukturfonds-rapporten en av-
arbete i regioner NUTEK B 1993:8.sex

Innan vi refererar och drar slutsatser från Ramfelt/Eckerdals rapport
vigör genomgång EG:s regionalpolitik och riktlinjerna för EG:sen av

strukturfonder. Eftersom strukturfondema ingår i EG:s sociala dimen-
sion kommer de nämnas under detäven avsnittet, i kapitel 4. Häratt
inriktar vi fondemaspå strukturpolitiska funktion.oss
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Romfördraget EG:s medlemsstater möjlighet bedrivaattger en egen
nationell regionalpolitik i form stöd till företag. Några principer ärav

statligt regionalpolitiskt stöd kan lämnas i geografiskt avgränsadeatt
områden, stödnivåema skall bestämmas i relation till regionaladeatt
problemens och svårighetsgrad och det regionalpolitiska stödetart att
inte får snedvrida eller hota snedvrida konkurrensen. En förutsätt-att
ning stödåtgärdema anmäls till och godkänns Kommissionen.är att av

ekonomiska socialaDen och sammanhållningen inom EG och ut-
jämningen regionala skillnader viktig del den europeiskaärav en av
integrationen. viktigasteDet medlet stärka samhörigheten EG:säratt
regionalpolitik. Syftet klyftorna mellan olika regionerär skallatt
minskas och insatser för de mindre gynnadegörsatt gemensamma
regionerna.

Regionalpolitiken finansieras via de s.k. strukturfondema, som
egentligen inte fonder olika EG:snågra på budget. Frånär utan poster

1994 finns fyraoch med fonder: regionalfonden, socialfonden, lant-
bruksfonden ñskerifonden.och I samband med Maastrichtfordraget
instiftas ytterligare fond, solidaritetsfonden, med syfte stärka deatten
fattigaste inom EG/EU. Stödländerna från strukturfondema lämnas i
form bidrag. Fonderna Europeiskaskall samarbeta med bl.a. investe-av
ringsbanken, syftet kombinationen lån och bidrag skallär att av
utnyttjas effektivt möjligt.så som

ÅrBetydelsen EG:s regionalpolitik har gradvis stärkts. 1988av
reformerades strukturfondema fördubbladesoch jämfört medresurserna
1987. Bl.a. infördes flerårigamed programinsatser. Denett system
första programperioden omfattade 1989-1993.åren

Stödet fördelas enligt fyra principer:

En koncentration insatserna till de fattigaste länderna och regio-av
nerna.
Fleråriga skall utarbetas.program
Programmen utarbetas iskall samarbete mellan Kommissionen,
medlemsländerna och regionerna.
Finansieringen skall inte nationella insatser.ersätta

Inför beslut frånmedel strukturfondema utarbetar medlemsländernaom
förslag till utvecklingsprogram innehåller prioriteringar, för-som

effekterväntade och förslag till finansiering. När utarbetasprogrammen
medverkar lokala och regionala aktörer. Omfattningen och vilkaav

får stöd från strukturfondema Kommissionenavgörsprogram som av
efter samråd med medlemsstaterna. Ansvaret för programarbetet skall
enligt subsidiaritetsprincipen ligga på den nivå där arbetet bäst be-
drivs.

99422SOU13-13284
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Under programperioden 1994-1999 kommer EG:s regionalpolitik att
inrikta insatserna på följande mål:

Att främja utvecklade regioner.svagt
Att omstrukturera regioner med industrier på tillbakagång.
Att bekämpa långtidsarbetslöshet och underlätta ungdomars inträde
på arbetsmarknaden.

4. Att vid nedläggningar och produktionsförändringar stöd till väg-ge
ledning, utbildning, omskolning och kompetensutveckling.

5a. Att omstrukturera jord- och skogsbruket.
5b. Att underlätta utvecklingen i jordbruksbygder.

Målen 2 och 5b är geografiskt inriktade, medan stöd till mål 4
och 5a lämnas direkt geografiskutan koppling. Insatser för fiske-
beroende områden kan göras under målen 2 och

EG:s beslut inriktningen for nästa programperiodom bygger på
erfarenheterna från den förra programperioden, medlemsstaternamen
får ökat inflytande över beslutsprocessen.ett Det innebär bl.a. det äratt
medlemsländerna lägger förslag på vilka områdensom börsom vara
mål 2- och 5b-områden.

För perioden kommer 141 miljarder ECU l ECU 9,20 SEK att
anslås för strukturfondema. Av dessa kommer 96 miljarder, eller när-

70%, gå till mål l-regioner.att Dessamare regioner har 36% EG:sav
befolkning. Stödet till mål l-områden kan omfatta rad insatser fören
bl.a. infrastruktur, företagsstöd och utbildning/omskolning. En nyhet är

satsningar kanatt göras även inom allmän utbildning ochnu hälsovård.
Områden med bl.a. hög arbetslöshet och klar minskning i in-en

dustrisysselsätmingen kan till mål 2-områden.utses Stöden främstavser
nyinvesteringar och yrkesutbildning. Drygt 16 % EG:s befolkningav
bor i mål Z-omrâden.

Inom mål 3 kan rad olika arbetsmarknadsinsatseren göras över hela
EG/EU-området.

Mål är för dennanytt programperiod,som skall underlätta an-
passning arbetskraften till industriella förändringarav och produk-nya
tionsmetoder.
Stöden skall huvudsakligen gå till små och medelstora företag.

Mål 5a finansieras uteslutande jordbmksfonden och syftar bl.a.av
till ökad effektivitet i jordbruket och hjälp till marknadsföring och
förädling jordbruksprodukter.av

Stöden under 5b syftar framför allt till firma alternativaatt syssel-
sättningsmöjligheter på landsbygden stimulans servicenäring-genom av

turistindustrin eller småföretagssamheten.en, Cirka 5% EG:s be-av
folkning bor i dessa områden.
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styrkommitté därskall övervakasDe godkänns av enprogram som
berördaför Kommissionen, medlemslandet och denrepresentanter

regionen deltar.
förbättraprogramperioden kommerden kommandeUnder attman
förstärkaföreslagnaekonomiska analysen deden programmen,av

Styrkommitténunder programfasen görakontrollen samt engenom
minska riskenutvärdering avslutats. Förgrundlig när attprogrammen

skulle ha gjortssatsningarför strukturfondema ersätteratt som annars
Kommissionen ländernas ekono-enskilda länderna kräverinom de att

medel Kommissionenutvecklas i takt demiska insatser somsamma som
additionalitetsprincipen.förfogande, den s.k.ställer till

9%,medel, cirka förmålinriktade insatserUtöver dessa avsätts
pilotprojekt ochgränsregionalt samarbete,initiativverksamhet, bl.a.

driva projektvissa möjligheter dessakommer finnasnätverk. Det attatt
stödområdena. Dessa insatser koncen-utanför godkända väntasdeäven

huvudområden: regionalt samarbete,till femtreras
industriellöversjöiska utbildning ochlandsbygdsutveckling, områden,

omställning.
EG:s kon-svenskt EG/EU-medlemskap kommerVid eventuelltett

nationella stödpolitiken,för denkurrensregler gränsernasättaatt upp
utfomming. Redanstödomrádets storlek stödets närgäller såväldet som

61 i EES-avtaleti kraft, kommer dessa regler art.EES-avtalet träder
skall god-EES-området. Alla existerande statsstödgälla för helaatt

Surveillance Authorityövervakningsorganet EFTAdetkännas av nya
stödformervill utöka eller införaESA. Om Sverige stödområdet nya

efter godkännande ESA. I medlemsskaps-får detta endastgöras ettav
roll EG-Kommissionens konkurrens-alternativ dennaövertas av

behandlar konsekvenserna för kommunerna dettadirektorat. Vi av
konkurrens i kapitelunder avsnittet 4.om

i EG/EU skulle för Sveriges del också innebäraEtt medlemskap att
strukturpolitik därigenomvi blir delaktiga i EG:s övernationella och kan

få medel från strukturfondema.del av

Vad skulle arbetet utvecklingsprogram innebära för svenska kom-med
och landstingmuner

fortsättningen sammanfattas Ramfelt/EckerdalsI rapport.

kring initieras via EG:s strukturfon-Det arbete regional utveckling som
regional utveckling.der innebär arbetsmodell för arbetet med Enen ny

igrundpelare den s.k. partnerskapstanken EG:somnämnsär som
kommissionsnivå finnsregelverk rörande strukturfondema. Från klara

förväntar sigdirektiv Kommissionen i programarbetet arbets-ettattom
i med regionensinvolverar regionala och lokala aktörer arbetetsätt som
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utveckling, för regionen skall få tillgångatt till finansiering från fonder-
na.

Ramfelt/Eckerdal framhåller det fokuseringenäratt regionerpå
primära bidragstagare och inte enskilda företagsom eller organisatio--

bidrar till organisationerna aktivtattner måstesom samarbeta med-
planering och programmering för få tillgång till strukturfondspengar-att
na.

EG-kommissionen lägger sig inte i hur medlemsländerna organiserar
sitt programarbete eller vilka aktörer står huvudansvariga försom som

fullfölja arbetet, så längeatt länderna följer den uppgjorda arbets-som
processen.

Ramfelt/Eckerdal har utifrån sin analys programarbetet inom EGav
urskiljt involveradeorganisationertre typer är i verksamhetav medsom
anknytning till regional utveckling. Den första är organisationertypen
inom den offentliga sektorn arbetar på lokal nivå, medsom t.ex. sam-
hällsplanering, småföretagsfrågor och utbildning. I flera regioner i bl.a.
Danmark, Holland och på Irland har kommuner och regionala själv-
styrelseorgan gått och bildat strukturer församman gemensamma att
hantera frågorna. I Nord-Jylland finns flera exempel på samverkans-
konstellationer bildats följd regionen blivitsom mål 2-attsom en av
region och där indirekta effekter har varit totalt utökadsetten samver-
kan mellan kommunerna. Ramfelt/Eckerdal citerar kommunrepresen-en

"Just har vitant: samarbete med fyra närkommunerettnu närings-ett-
politiskt samarbete. Vi samarbetar för utveckla turismen iatt vårt om-
råde. Men det är svårt samarbeta, vi är inteatt Vi borde intevana.
tävla få hit företag tillatt enskilda kommuner. Detom är egentligen
egalt vilken kommun de hamnar i."

Den andra huvudtypen organisationer arbete inriktatär påav vars
regional utveckling är från det privatarepresentanter näringslivet.
Exempel på detta finns i Holland, Limburg, där Handelskammarent.ex.
är viktig aktör detnär gäller regionalaen utvecklingsfrågor degenom
projekt driver med små och medelstora företag.man

Den tredje huvudtypen består "gränsorganisationer" mellan denav
offentliga och den privata sektorn, dvs. organisationer ñnan-ärsom
sierade med både privata och offentliga medel. Exempel finns i
Holland, Italien, Danmark och i Skottland. I Skottland finns antalett
olika former för "gränsorganisationer", bl.a. QUANGOS Quasi
Autonomous Non-govemmental Organisistions och LEC Local Enter-
prise Companies.

Ramfelt/Eckerdals intryck från de studerade länderna är arbeteatt
med strukturfondema kan beskrivas med hjälp fyra begrepp: lång-av
siktigt tänkande, sektorövergripande synsätt, partnerskap och priorite-
ringar.
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regioner i Sverige skulle kunna bli föremål för stöd frånDe som
EG:s strukturfonder enligt Ramfelt/Eckerdal, kunna skapamåste, en
organisation, vilken får betydande för hantera arbetet medattett ansvar
strukturfondsprogrammen. handlar det utarbetaDels attom program-

dels handlar det genomföra dem.attmen, om
befintligaErfarenheterna från EG-ländema i Europa visar bådeatt

och nyskapade regionala hanterar strukturprogrammen.organ
tidigareKommissionens regelverk stipulerar också, detnämnts, attsom

formell vertikal styrkommitte medskall finnas samverkan, repre-en en
nationell, regional lokal nivå.från EG, ochsentanter
finns kommittéer med förI Nord-Jylland representanter amtet,t.ex.

Ålborgsnäringslivet,departementen, Kommissionen ochkommunerna,
sammansättninguniversitet m.fl. kommittéerna har politisk ochEn av

ämbetsmannakommitténbehandlas policyfrågor. Ihär
forretningsudvalget deltar tjänstemän arbetar med och beslutarsom om
de enskilda projekten.

finns i Styrkommittén förI Strathclyde, Skottland, representanter
Council, i det definierade målom-Strathclyde Regional kommunerna

utvecklingsbolag, näringslivet,rådet regionala och lokalasamt represen-
Ofñce, for Kommissionen.för Scottish berörda departement samttanter

strukturfondema enligt Ramfelt/Eckerdal, påArbetet med har, ett
regionala lokala aktörer innehållsmässigtkonkret plan ochgett ettmer

möjligheterarbetsfält och ökat handlingsutrymmet,bredare attgenom
formulera satsningar både kan täcka in störregemensamma som geo-
grafiska få sektorövergripandeområden och en mer

får vårRegionalt utvecklingsarbete innebörd bedömningen ny -

regionala utvecklingsarbetet bl.a. syftar till stärka denDet attsom egna
konkurrenskraftregionens kommer viktig i framtiden. Dettaatt vara

gäller oberoende till EG/EU, med EES-avtal elleranslutning ettav en
vid allmän internationalisering. leder till fler aktörerDetta kom-atten

i arbetet och samarbetet kommer öka.att att attmer engageras
medlemskap i SverigeEtt EG/EU innebär kommer kunna fåatt att

del frånmedel strukturfondema. I de regioner kommer fåattav som
mål-regioner arbetet till arbetsmodellmåstestatus som anpassas en av

den finns beskriven i Ramfelt/Eckerdalstyp rapport.som
inteDet således på den kommunala nivån eller hos läns-är enbart

styrelser, landsting eller via utvecklingsfonder, inte helleroch enbart på
den centrala nivån, initierasarbetet kommer och bedrivas.attsom

Vår slutsats blir konsekvenserna EG/EU-medlemskap föratt ettav
den regionala utvecklingen i hög grad bestäms aktörerna själva.av

En programorganisation för regionala utvecklingsarbetetdet måste
kunna hantera horisontell vertikal samverkanoch där samarbeteen
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mellan olika offentliga och privataparter framträdande plats.ges en- -
Vi ökad samverkanatt mellan den offentligaanser sektornen och
näringslivet kan förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.en
Utvecklingen i EG-regioner kan därvid kunskapsbakgrundutgöra ochen

inspiration.ge
Enligt vår mening förutsätter också sätt arbetaett med denytt att

regionala utvecldingsfrågoma starkt deett politiskaengagemang av
företrädarna på lokal och regional nivå.

Kommunerna har i dag frihet bidra till regionalstor utvecklingatt
via bidrag till infrastruktursatsningar, information näringslivetsom
förutsättningar, marknadsföring och tillhandahållande mark ochav
lokaler för näringslivet. Däremot är möjligheterna direkta bidragatt ge
till enskilda företag starkt begränsade kommunallagen. Vi har igenom
avsnitt 3.3 pekat på omprövning denatt svenska på kom-en av synen
munalt företagsstöd kan bli aktuellt på sikt.

Subsidiaritetsprincipen tillämpas närhetsprincip i EG:ssom proce-
durregler för utarbetande utvecklingsprogram och genomförandeav av
projekt. Den lokala och regionala nivån får via denna direktprocess
kontakt med EG:s institutioner, eventuellt också med andra regioner i
Europa beroende på programutforrmiing och innehåll. Enligt vår mening
kommer därför den lokala och regionala nivån få framträdan-att en mer
de roll inom regionalpolitiken.
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i kommunerVerksamheterna4

landstingoch

Inledning4. l

övergripande förutsättningarVi tidigare kapitel redogjort för vissahar i
integrationsaltemativ för kommuner ochi olikaoch konsekvenser

landsting.
EG/EU-konsekvenservi igenom EES- respektivekapitel gårI detta

Vi beskriverlandstingens olika verksamheter.för ochkommunernas
EES-avtaletverksamhetinnebära för respektiveockså vad det Skulle om

EG/EU-medlemskap,Sverige avstår frånochSägs ettettupp om
"utanför-altemativ" redovisas.

för medborgarna, tilldet gäller konsekvenserVi hänvisar, när
social välfärd ochkonsekvensutredningarnafrånrapporterna om

miljö.jämställdhet Samt om
for ochför konsekvensanalyser kommunernasSom utgångspunkt

inledningsvis huvud-verksamhetsområden beskrivslandstingens olika
initiativrättSamarbetsområden, EG:S kompetens ochdragen i EG/EU:S

i Maastrichtför-i Romfördraget, Enhetsakten ochde behandlatssom
draget.

in i huvudkategorier inomEG/EU:S Samarbetsområden kan delas tre
skiljer första kategorinvilka EG/EU:S sig Denkompetens åt. avser

direktSamarbetsområden föreskrivits i fördragen, dvs. områdensom
gemenskapskompetens, för vilka EG:s institu-med i huvudsak exklusiv

tioner helt eller delvisförsetts med erforderlig kompetens ersättaatt
Hit jordbrukspolitiken,nationell politik. hör den dengemensamma

transportpolitiken, handelspolitiken och konkurrens-gemensamma
politiken. nationella beslutsfattandet iFör dessa områden överlåts det
princip till EG/EU:s institutioner.

föremål förDen andra kategorin Samarbetsområden ärär som Sam-
ordning nationell gemenskapsplanet, delad kompetens,politik pâ s.k.av

olika initiativ. Hitmed kompetens för EG/EUzs institutioner att ta
konjunkturpolitik,räknas frågor allmän ekonomisk politik, valuta-Som

politik och budgetpolitik. området arbetsmarknads- och SocialpolitikFör
omfattas Samordningen EG-länder eftersom Storbritannien valtelvaav

utanför. Politikområden med kompetens för EG samord-ståatt att ta
ningsinitiativ forskning och utveckling miljöpolitik.ocksåär Samt
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Den sista kategorin slutligen är samarbete under åren utvecklatssom
EG:s institutioner, antingen enskildaav åtgärder och rättsaktergenom

s.k. utvecklad kompetens eller med tillämpning artikel 235 i Romför-av
draget fördragsutfyllnad. Exempel på dettaom är energipolitik. Efter-

inget grundfördragen innehöllsom några bestämmelserav energi-om
frågor och förverkligandet inre marknad ansågs kräva samordningav en
inom detta område har kompetens etablerats informationsutbyte,genom
samverkan och därefter antagande rättsakter på energiområdet.av

Ytterligare områden inom vilka samarbete utvecklats för att senare
i Maastrichtfördraget införas kompetens för Gemenskapensom ärny
kultur T V-sändningar över gränserna, och import lculturfore-export av
mål, kulturstöd, m.m., utbildning, hälsovård, konsumentpolitik, trans-
europeiskt nätverk stora infrastrukturer, industripolitik stöd till med-
lemsländems åtgärder, ekonomisk och social samordning refererar till
strukturfondema utvecklingsarbete tredjesamt världen.

Ytterligare utgångspunkt för analys konsekvensernaen fören av
kommuner och landsting EG:s verksamhet är EG:s olika rättsakterav
för genomförande beslut eller policies i medlemsländerna:av

Till alla delar bindande förordningar med direkt tillämpning i varje-
medlemsstat.

Bindande direktiv avseende resultat t.ex. gränsvärden. Här överlåts-
till de nationella myndigheterna bestämma form ochatt tillvägagångs-
sätt, nationella lagar,t.ex. förordningar eller avtal.

Beslut, till alla delar bindandeär för demsom det riktatär till.- som
Rekommendationer och yttranden, vilka inte bindandeär- utan ut-

trycker åsikter och policy.

4.2 Fri rörlighet

EES-avtalets främsta syfte är utsträcka EG:s inreatt marknad med fri
rörlighet för tjänster, kapital ochpersoner, också till EFTA-län-varor
derna EES-statema.

Fri rörlighet för innebär alla medborgare ipersoner att EES-statema
får rätt flytta inom hela EESatt för söka arbete,att anställning,ta starta

verksamhet, studera, bo och leva.egen
All diskriminering arbetstagare från EG-medlemsstatemaav och

EFTA-statema på grund nationalitet avskaffas vad gäller anställning,av
ersättning och övriga arbets- och anställningsvillkor. Det får inte heller
förekomma några inskränkningar i rätten fritt etablera sigatt och utöva
näringsverksamhet företagare inom EES. Rättensom bildaegen ochatt
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driva företag skall ske de villkor förpå gäller etableringslandetssom
medborgare.egna

Familjemedlemmar till arbetstagare eller företagare har rätt attegna
arbeta eller till vistelserätt de beroende familjenär för sinom av-
försörjning i det aktuella landet. Den fria rörligheten innebär också att-

för sigmed intjänade förmåner från socialförsäkrings-t.ex.man
från land tillsystemen, ett ett annat.

Alla medborgare i EES-statema får vistas månaderrätt att tre utan
uppehållstillstånd i avtalsland för söka arbete. Möjligheterett annat att

få uppehållstillståndsfri förlängning tremånaders periodatt en av en
bedöms från fall till fall förutsätteroch den arbetssökande aktivtatt
söker arbete och kan försörja sig själv. Arbetslöshetsersättning utgår
dock normalt endast i i EG-statema.månadertre

För möjliggöra frireell rörlighet för haratt ett systemen personer
för ömsesidigt erkännande examina/behörighetsbevis tillskapats.av
EES-avtalet omfattar EG:s direktiv på behörighetsområdet med de
anpassningar behövs för de skall kunna tillämpas inom helaattsom
EES. Det gäller dels antal direktiv erkännande examensbevisett om av

vissabehörighet inom yrkesutbildningar främst inom hälso- ochsom ger
sjukvårdssektorn, dels direktiv ordninggenerell för erkännandeett om

högskoleutbildningar omfattar minst års studier.treav som
Den fria rörligheten gäller också pensionärerstuderande, och andra

ekonomiskt icke aktiva Dessa skall få rätt bosättaattpersoner. personer
sig i EES-staterandra de har tillräckliga medel för sin för-om egna
sörjning heltäckande sjukförsäkring.samt en

EES-avtalet innebär inte passfrihet vidoch eventuell bosättning för-
arbete, studier, krävs uppehållstillstånd, vilket falletär ävenm.m. -
inom EG.

Erfarenheterna inom EG visar arbetskraftens rörlighet varitatt
mycket låg. 1987Under åren till 1991 flyttade 1,5 miljonercza perso-

från medlemsstat till för bosätta sig och arbeta. Detattner en en annan
i medeltal 300 000är vilketår, mindre 0,1är än EG-procentper av

ländemas totala befolkning.
Den 1 januari 1991 cirka 2 % medborgarna inom EG bosattavar av

i EG-land. Någon rörlighet jämförbar med denett annat stor stora
flyttningen arbetskraft från söder till för några decennier sedan,av norr
och kom Sverigeäven till del, har inte skett. Att inte rörlighetensom
blivit omfattande tilltorde del bero på den utjämning i lev-stormer
nadsstandard mellan EG-ländema skett. Människor har högtrotssom
arbetslöshet föredragit i sitt hemland. Tyskar, engelsmänatt stanna eget
och fransmän minstär rörliga. Mest rörliga irländare,är 14 %nästan

med irländskt medborgarskap bor i EG-land, iett annatav personer
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första hand England. Källa Eurostat, Rapid Reports, Population and
social conditions 1993, 6.

Konsekvensutredningen social välfärd och jämställdhet harom
analyserat motiven för flytta till land. Viktiga faktoreratt ett ärannat
förväntad reallön, arbetsmarknadsläget, geografiskt avstånd, tidigare
inflyttade "landsmän redan på plats", demografiska effekter låga
födelsetallåg utvandring, ålder, kön, utbildning, kultur, språk och
klimat. Utredningens allmänna bedömning det inte finnsär någraatt
starka skäl förvänta sig kraftignågon rörlighet tillatt och från Sverige
vid svenskt EG-medlemskap. Potentiella emigranterett kommer från

studenter för studier, specialister välutbildade, företags-grupperna
ledare förutsatt kunskaper i språk och kunskaper landets ekonomi,om
legala och sociala struktur, anställda vid företag ny- eller dotterföre-
tagsetableringar, tillfälliga praktikanter.

Avgörande faktorer för rörlighet arbetskraft har erfarenhets-av
mässigt varit frånvaron arbetstillfällen på hemorten/hemlandet ochav
tillgång till arbete på eller i land. Rörligheten mellanort annatannan
EG-ländema har olikheter i tillgång till arbete inte blivit såtrots stor

tidigare den skulle bli, därför de sociala bidrags-antog att attsom man
har blivit alltmer lika varandra.systemen

ÄvenArbetslösheten förär närvarande hög i hela Europa. med en
uppgång i konjunkturema förväntas inte någon snabb minskning av
arbetslösheten, eftersom förutsättsuppgången baserad på ökadvara
effektivitet i nuvarande produktionssystem bl.a. effektivare tekniska
och elektroniska hjälpmedel vilket inte medger nyanställningar i någon
betydande omfattning.

Återhållsamheten inom den offentliga tjänstsektom förväntas också
bli bestående. Detta någotär i förhållande till tidigare återhämt-nytt
ningar på marknaderna då eller mindre automatiskt inneburitsom mer
omfattande nyanställningar inom i princip alla näringssektorer.

bedömningVår

Inom EG görs betydande insatser inom för denramen gemensamma
regionalpolitiken minska de ekonomiska och sociala skillnadernaatt
mellan medlemsstaterna. Detta talar enligt vår bedömning detmot att
uppstår dramatiska skillnader mellan länderna i fråga utbud ochom
efterfrågan på arbetskraft. Den rörlighet vi bedömer skulle kunnasom
komma öka främstär välutbildade ochatt studerande föredraratt att
arbeta i någon EES-avtalsland eller i världen i övrigt.annat

Vi därför inte EES-avtalets och EG/EU:s regelverk friattanser om
rörlighet för generellt kommer fåsett några betydandepersoner att mer
konsekvenser för verksamheterna i kommuner och landsting, i varje fall
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inte på kort sikt. Mot bakgrund bl.a. den erfarenhetsmässigt lågaav
rörligheten i Norden länge haft fri migration exklusive rekryteradsom
arbetskraftinvandring från Finland och den låga rörligheten mellan
EG/EU-staterna bedömer det inte heller på lång sikt går talaatt att

någon rörlighetstörre från övriga EES-stater till Sverige. Dennaom
uppfattning delas Konsekvensutredningen för social välfärd ochav
jämställdhet. I dag okända faktorer kan dock innebära rörlig-störreen
het. De verksamhetsområden kan komma beröras medbor-närattsom

från EES väljer flytta till Sverige i första hand socialtjänst,ärattgare
hälso- och sjukvård utbildning.samt

Den svenska socialtjänstlagens vistelsebegrepp innebär kommu-att
har det för alla vistas i kommunyttersta ansvaretnen personer som en

och enligt socialtjänstlagen 6 § har också alla vistas i kommunensom
till bistånd for sin försörjningrätt och livsföring i övrigt, behovetom

inte kan tillgodoses på sätt.annat
EG:s grundregel försörjningen for arbetssökande,är studerande,att

pensionärer och ickeandra yrkesverksamma från EES-statemapersoner
skall fråntryggad, hemlandet eller medel, för attvara genom egna man
skall vistas i land. Om inte kan försörja sig harannat en person
värdlandet förvisa denne tillrätt hemlandet. Kostnader i sambandatt
med avvisning belastar inte kommunerna.staten,en

Men arbetssökanden m.fl. får akuta ekonomiska problem ellersom
har låg inkomst har således, enligt den svenska socialtjänstlagen,som

sökarätt och vid behov erhålla ekonomiskt stöd från den kommunatt
vederbörande vistas Enligt EG:s regelverk har arbetsökande m.fl. inte

söka socialbidrag.rätt En förutsättning för detta haräratt att man
arbete. Det för närvarande oklartär hur bestämmelserna kommer att

ihanteras förhållande till varandra. Frågan behandlas konse-även av
kvensutredningen för social välfärd och jämställdhet.

friaDen rörligheten uppnås EES-avtaletnär träder i kraft för-och
ändras inte vid eventuellt EG/EU-medlemskap.ett

I alternativet EES-avtal och icke EG/EU-medlemskap skulleutan
friaden rörligheten för inte innebära någon skillnad förstörrepersoner

kommuner och landsting jämfört med dagens situation eftersom EG:s
interegler skulle införlivas i svensk lagstiftning.

4.3 Invandrings- och flyktingpolitik

Varje land beslutar i dag sin invandrings- och flyktingpolitik. Där-om
frnns överenskommelse mellan EG-ländema Dublinkonven-emot en -

tionen till vilken icke-EG-länderäven kan ansluta sig. Den reglerar-
vilken skall behandla och asylärenden föravgöra undvikastat attsom
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flyktingar flyttas mellan olika länder.att Konventionen träder i kraft
tidigast 1994.under

I Maastricht också arbetsprogram förantogs förberedaett att en
harmonisering invandrings- och flyktingpolitiken inom EG. De tolvav
EG-ländemas invandringsministrar kom i Köpenhamn den juni1 1993
överens huvudinriktning invandringspolitiken,på nämligen:om en

Ökat ekonomiskt och tekniskt bistånd till potentiella utvandringsländer
för motverka flykt ekonomisk skäl.att av

Harmoniserade invandringsregler.
Ökad gränskontroll och viseringspolitik.yttre gemensam

De finns således för närvarande embryo till fastare regleringett en av
invandrings-och flyktingpolitiken inom EG/EU. Hur den slutligen kom-

utformas, när den kan genomföras och vilkenatt rättsordningmer som
kan komma gälla är ännu omöjligt förutse.att Frågorna kommeratt
med all sannolikhet i fortsättningenäven handläggas nationellt påatt
central nivå, invandrarmyndigheter, tull och polis.av

Kommunernas iroll invandrings- och flyktingpolitiken är att svara
för den praktiska introduktionen flyktingar till det svenska samhället.av
För dessa insatser utgår ersättning från staten.

bedömningVår

Invandrings- och flyktingfrågor regleras inte i EES-avtalet. Vi kan
lheller inte kommunernas eller landstingens flyktingverksamhetattse
märkbart kommer påverkas framtidaatt eventuell EG/EU-regle-av en
ring. Det går i dag inte bedöma invandringspolitikatt om en gemensam
kommer eller mindre restriktivatt denän nuvarande svenska.vara mer
Alternativet Sverigemed utanför EES och EG/EU innebär in-att
vandrings- och flyktingpolitik beslutas nationellt, i dag.som

4.4 Den sociala dimensionen

EG:s sociala dimension sin utgångspunkt i arbetslivettar och syftar till
motverka negativa effekteratt ökad konkurrens mellan företagen ochav
fri rörlighet kapital. Den syftar vidare till främjaen fn rörlig-av att en

het personer/arbetskraft.av
Den sociala dimensionen omfattar med andra ord vad vi i huvudsak

brukar definiera arbetsmarknadspolitik; sysselsättning, arbetsrättsom
och arbetsförhållanden, yrkesutbildning, arbetsmiljö socialsamt en
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EG/EU-nivå. Med tiden harpådialog mellan arbetsmarknaden parter
fler hand-kommit omfatta allt områdenEG:sdock att somengagemang

gäller främst bam- och äldreom-social välfärd och trygghet. Detlar om
handikappfrågor. deklara-narkotikapolitik Enochalkohol- samtsorg,

för arbetet.antagits utgångspunkttion social stadga har somom en
socialaredovisning utvecklingen deningåendeFör av aven

för de olikaEG:s regelverk och konsekvenserdimensionen inom EG,
EG/EU-konsekvensutredningensalternativen hänvisar till rapport om

social välfärd och jämställdhet.
det finnsnämnda utredningenSammanfattningsvis bedömer den att

ekonomiska integra-fortsatta politiska ochanledning denatt anta att
inom den socialamedföra EG:s arbetetionen kommer attatt

fördjupas.dimensionen kommer breddas ochatt
dimensioneninom socialaframhållas EG:s arbete denDet bör att

handlings-riktlinjer i formhandlathittills i huvudsak att avom ge
Beslut inom derekommendationer för medlemsstaterna.ochprogram

områden finnsfattas nationell nivå. På någrarespektive områdena på
främst friadirektiv. Det gällerbindande förordningar och personers

fåtal fall arbetsrätt. I dearbetsmiljö, jämställdhet och irörlighet, ett
EG:s miniminivåer.nivåernaflesta fall ligger de svenska över

tillEG med fram förslagarbete inomFör närvarande pågår att taett
arbetsmarknadspolitikför social- ochhandlingsprogramett nytt som

Kommissionen 1994.under höstenkommer att presenteras av

Strukturfondema4.4.1

strukturfonder.viktig sociala dimensionen EG:sEn del den utgörs avav
utvecklingomfattar europeiska fonden för regionalFonderna den

europeiskaEFRU, europeiska socialfonden ESF och denden ut-
utvecklingssektionenvecklings- garantifonden för jordbruket,och

ñsheriesEUGFL ñskerifonden Financial instrument forsamt
guidance, FIFG.

1992Till följd Europeiska Rådets i Edinburgh i decembermöteav
gjort revision strukturfondema och föreslagithar Kommissionen en av

för sexårsperioden 1994-99. Under motsvarande tidbudgetramarnya
ECU. 20 juli 1993disponerar fonderna cirka 141 miljarder Den antog

Ministerrådet rad förslag för stärka och effektivisera arbetet medatten
koncentration prioriteringstrukturfondema. Huvudprincipema är av

resurserna, programstyming istället för projektstyrning, partnerskap
EG-komissionen nationella/regionala partersamarbete mellan och samt

additionalitet, kompletteringar nationella/regionala medel.dvs. av
redovisats i kapitelStrukturfondemas konstruktion och syften har samlat
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Socialfonden är EG:s huvudinstmment för utveckla deatt mänskliga
och för förbättra förhållandenaresurserna att på arbetsmarknaden. Det

handlar framför allt insatser för minska skadanatt arbetslösheten.om av
Den reformerade förordningen från 1988 ändrades flerapå av-

görande punkter. Viktigast är det i bidragshanteringenatt skall ökatges
för nationellautrymme politiska prioriteringar.

Det mål 3 tidigare mål 3 och mål 4 skallnya syfta till för-att
hindra långtidsarbetslöshet och integrera på arbetsmarknaden.unga
Vidare utvidgas målet till omfatta socialtatt marginaliserade grupper,

långtidsarbetslösa.t.ex.
Insatser för begränsa arbetslöshetatt skall också kunna göras i

förebyggande syfte. Ett mål 4 introduceras,nytt omfattar insatsersom
för inte är arbetslösa, riskerargrupper som bli det.men attsom

Under hösten 1993 pågår förhandlingar mellan EG-kommissionen
och de enskilda medlemsstaterna de nationella planerna.om
Kommissionen eftersträvar ha EG-initiativen färdigaatt för beslut i
början 1994.av

Sverige får inte tillgång till strukturfondema via EES-avtalet och
bidrar inte heller med någon avgift till EG/EU. Genom EES-avtalet
bidrar Sverige till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning,
programsamarbete och institutioner. Vid medlemskap i EG/EUett
däremot skulle Sverige dels bidra till EG:s budget, dels få samma
rättigheter övriga medlemsländer ansökasom fondmedel.att I ettom
alternativ EES och medlemskaputan utesluts givetvis bidrag från struk-
turfonderna.

4.4.2 Arbetsrätt, personalpolitik

Inom Norden har vi hög organisationsgrad bland arbetsgivareen och
arbetstagare. Detta torde förklaringen till kollektivavtalets centralavara
roll i vårt land vad gäller regleringen villkor i anställningsförhållan-av
den. Uppbyggnaden arbetsrätten skiljer sig därmed frånav arbetsrätten
i flertalet EG-ländema.av

Artikel 189 i Romfördraget EG-statema möjlighet självager att
välja hur nationellt vill förverkliga direktiv.man Hittillsett har EG-
domstolen haft den tolkningen kollektivavtalatt normalt inte tillfyllestär
för uppfylla de kravatt direktiv kan ställaett på medlemsstat. Ien
några få fall finns dock exempel på nämligen direktivetmotsatsen, om
kollektiva uppsägningar 92/56, direktivet skriftligt anställnings-om
bevis 91/533 förslag till direktivsamt arbetstidens förläggning.om

Den svenska regeringen har vid medlemskapsförhandlingarna fram-
fört direktiv på detatt arbetsrättsliga området skall kunna överföras i
form kollektivavtal. I bilaga EG-konsekvenserav inom arbetsrätten
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till konsekvensutred-Arbetsmarknadsdepartementet,utarbetad inom
utvecklingenjämställdhet, framhållsvälfärd ochningen social attom

för arbetsmarknadensförstärkt rollriktningEG går iinom mot en
vilketpåför kollektivavtalen. Det sättställningoch starkareparter en
fören-välarbetsmarknadenförhållandena påSverige reglerar anses vara

sociala protokoll,Maastrichtfördragetsförutses iligt med vad som
kommissionsledamoten.ansvarigebekräftats denvilket också av

blir aktuellkollektivavtalföljas meddirektiv kanFrågan uppom
aktualise-EG/EU-medlemskap. Denoch vidEES-avtalbåde med ettett
områdeninom EG inomarbetas framtill direktivfler förslag somras

arbetsgivare/arbetstagare.rörsom
främstbevakas i dagEuropanivåintressen påKommunernas av

MunicipalitiesCommittee of Europeansamarbetsorganisationen CEMR
Muni-InternationalavdelningeneuropeiskaRegions denand är avsom

hari CEMRIULA. MedlemmarnaAuthoritiescipalities of Local
särskild arbets-bildaförutsättningarna förundersökabeslutat attatt en

Europakommissionen.dialog medgivarplattforrn för en
arbetsmarknadensfår nämligenMaastrichtfördragetGenom parter

sociala dialogenmöjligheter i den så kalladeutökadeEuropanivåpå att,
arbetsmarknadsfrågor.olikabli tillfrågade iEuropakommissionen,med

EGkollektivavtal i frågorslutamöjlighetocksåParterna att somges
organisationerendastlagstiftat I dagsläget ärskulle ha treom.annars

sociala dialogen,i den näm-arbetsmarknadensaccepterade partersom
Näringslivets Arbetsgivaror-för PrivataOrganisationenligen UNICE

Europa och CEEPsamorganisation inomETUC Fackliggansiationer,
Företag. CEEP betraktasfor Offentligägdasamarbetsorgan som en

Kommunför-arbetsmarknaden. Svenskaeuropeiskaviktig aktör denpå
januari 1994Landstingsförbundet fr.o.m. den 1och ärbundet antagna
till informationDärmed får de tillgång snabbi CEEP.medlemmarsom

påverka utvecklingen.och direkt möjlighet att
arbetsbristuppsägning vidEG-direktivetnämndaDet omovan

ingaoffentliganställda och får således129 92/56 gäller inte för75/ och
landsting.för ochdirekta konsekvenser kommuner

företagsöverlåtelservidanställningsskyddEG-direktivet om
omfattande och tolkningar77/ 187 varit föremål för analyserhar mot

anställnings-arbetstagare bättrebakgrund det skulle kunnaatt geav
vid företagsöverlåtelser vadskydd och bättre anställningsvilllçor än som

direktivetEES-avtalet skallför fallet i Sverige. Enligtnärvarande är
genomföras i svensk arbetsrätt.

rättigheter vid överlåtelseDirektivet gäller skydd för arbetstagares
ägarelarbets-verksamhet tillföretag, verksamhet eller del annanav av

kollektivavtal,anställnings- ochgivare. Huvudregeln deär att som
ograverade förs till den arbets-gäller på överlåtelsedagen, över nye

i enlighettill bibehållen lön och förmånergivaren. De anställda har rätt
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med sina anställningsavtal. Arbetstagarna anställnings-garanteras ett
skydd överlåtelsen i sigatt inte kangenom utgöra grund föranses
uppsägning. En förutsättning för den arbetsgivarenatt skallnye vara
skyldig tillämpa avtalenatt är arbetstagarenatt anställd i rörelsenvar
vid överlåtelsen.

I EES-propositionen prop. 1991/92:170 sägs direktivet inteatt
kräver svensk lagändring. Till slutsats kom 1992 års arbetsrätts-samma
kommitté. Kommitténs ordförande och har dock iexperternaen av en
reservation anfört Sverige i anställningsskyddslagenatt LAS bör föra
in uttrycklig lagregel ansluter till bestämmelsernaen i EG-direkti-som

I svensk lagstiftningvet. är reglerna, för vilken inverkan på anställ-
ningsförhållanden överlåtelse företag kan ha, utformadeen ett påav ett

sätt enligtän EG-direktivet.annat Detta gäller såväl formen för anställ-
ningsövergången vilka antällningsvillkor skall gällasom vilkasom samt
arbetstagare berörs.som

Jämställdhet i arbetslivet utförligtär reglerad i EG-rätten. Vår
jämställdhetslag SFSsenaste 1991:4339 är anpassad till de regler som

gäller inom EG.
EG har i utredning visat skillnader i löner,en att anställningsvillkor

och arbetsmiljö mellan länderna för yrkesgrupper, liksom löne-samma
skillnader mellan olika yrkesgrupper, beror på olikheter i produktivitet.
Inom EG har Danmark de högsta timkostnadema och Portugal de
lägsta. Löneskillnader mellan länderna kan leda så kallad "social
dumpning". För öka sin konkurrenskraftatt förlägger företag sin verk-
samhet till länder med låga löner.

EG:s sociala stadga syftar till förhindra ochatt motverka "social
dumpning". Frågan är också omstridd. Inom EG har tagit framman
särskilda regler för motverkaatt agerande leder till "social dump-som
ning". Kommissionen har i juni 1993 omarbetat förslagpresenterat ett
till direktiv avseende regler skall gälla för de arbetstagaresom som
tillfälligt utför arbete i land än där arbetsgivarenannat finns, det så
kallade entreprenaddirektivet. De frågor för svensk del aktualise-som

med anledning direktivet, finns redovisaderas, i bilaga tillav Konse-en
kvensutredningen for social välfärd och jämställdhet bilaga 8.

Vår bedömning

Vi bedömer det högst troligt Sverige vidsom att EG/EU-medlem-ett
skap, i likhet med Danmark, får rätt genomföra EG:s direktivatt i form

kollektivavtal.av
EG-direktivet anställningsskydd vid företagsöverlåtelserom kommer

gälla i och medatt EES-avtalet börjaratt tillämpas. Det kan, enligt vår
mening, komma vissa konsekvenseratt för kommunernas och lands-
tingens möjligheter överföra kommunalatt verksamhet till huvud-annan
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kommunal verksamhet överförs till då barn-När t.ex.man. annan,en
privat företag, inte svensk lagstiftningövertas ettomsorgen angerav

tidigare kommunalt anställda inom verksamheten.hur detta påverkar de
anställningsavtal inte automatiskt till förvärvaren.Deras övergår Det

anställningsförhållandet förvärvaren kan ha inne-med heltett annatnya
arbetstider vidhåll i fråga lön, Arbetstagarnas skydd sådanom m.m. en
tämligenövergång såledesär svagt.

Syftet bestämmelserna i EG-direktivet 77/187/EEGmed är att
underlätta strukturomvandling i möjligaste säkramånatt attgenom
anställningsförhållandet fortsätta oförändrat denskall under arbets-nye

Överlåtelsengivaren. får inte i sig skäl för förändringutgöra en av
anställningsvillkoren eller uppsägning arbetsgivaren. Därigenom kanav

hos privata näringsidkare kommunal verksam-benägenheten övertaatt
het, enligt uppfattning, minska EG:s regler detta område slårvår påom
igenom.

tvist tolkningen direktivet får rättsligEn lösasom av genom en
van/id direktivets bestämmel-prövning svenska domstolar har beaktaatt

tolkningTill gnind for sådan tolkning skall domstolen lägga denser. en
givits i EG-domstolens praxis.som

till EG:sEftersom svensk jämställdhetslag anpassad regler,ärnu
vi inte kommer särskilda konsekvenser fördet uppstå någraattattanser

jämställdhet i arbetslivet till följd EES-avtalet eller EG/EU-med-ettav
Ävenlemskap. här hänvisar vi till Konsekvensutredningen socialom

välfärd och jämställdhet för utförligare redovisning jämställdhets-en av
frågoma i stort.

Enligt uppfattning förslaget till detvår kommer så kallade entrepre-
naddirektivet, det inte få direkta förnågra konsekvenserantas, attom
kommuner landsting.och

4.4.3 Barnomsorg

Generellt påverkar inte de EG-direktiv likabehandling män ochom av
kvinnor i arbetslivet, skydd för gravida kvinnor, gravidaregler om
kvinnors arbetsmiljö rekommendationden barnomsorgsamt om som
antagits, dagens verksamhet i Sverige.

EG har inte befogenheter enskiltålägga något land förändringaratt
miniminivå.utöver Den svenska barnomsorgen och föräldraförsäkringen

ligger långt dessa nivåer.över
EG:s ministerråd 1992 rekommendationår barnomsorgantog en om
innehåller fyra punkter, nämligen:som

Utbyggnad barnomsorgen.av-
Särskild föräldraledighet för föräldrar Forväivsarbetar.som-
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Arbetsmiljö, struktur och organisation på arbetsplatsen.-
Ansvar för arbete, familj och barnuppfostran.-

År 1986 inrättade EG-kommissionen Nätverket för barnomsorg. Nät-
verket har etablerats bl.a. för främja jämställdhet ochatt råd-att vara
givande till Kommissionen i bamomsorgsfrågor.organ

Vår bedömning

För kommuner och landsting medför EES-avtal och EG/EU-medlem-
skap inga direkta konsekvenser inom området barnomsorg. Vi attanser
det intresse inom EG visas svensk offentlig barnomsorg kan in-som
nebära deltagande från svensk kommunalett sida vid utvecklingen av en
rad frågor för närvarande diskuteras inom EG/EU, hursom t.ex. man
skall åstadkomma kostnadseffektiv barnomsorg, integrationen mer av

och pedagogik, föräldrarnas inflytande på barnomsorgen,omsorg flexi-
bilitet i verksamheten och kvalitet.

Utan EES-avtal eller svenskt EG/EU-medlemskapett ett skulle
situationen för kommunal barnomsorg bli densamma i dag.som

Äldreomsorg4.4.4

Åldersutvecklingen i Sverige skiljer sig från utvecklingen i övriga
Europa ÖkningenSverige redan haratt större andel äldre.genom en nu
är markant i övriga Europa än hos Dennamer utveckling ställeross.

krav på ländernas ekonomiskastora och sociala politik.
EG:s ministerråd har särskilda rekommendationer strävatgenom

efter hitta minstaatt förnämnare medlemsländemasen gemensamma
sociala politik. För äldre m.fl. finns rekommendationgrupper en
92/442/EEC innehåller mål och riktlinjer för skydda dessasom att

från slås och isoleras iatt samhället.utgrupper
EG föreslår inga bindande förordningar eller direktiv. Vid med-ett

lemskap kommer svensk äldreomsorg omfattas Kommissionensatt av
rekommendationer och olika välfárdsprogram.

EG-rätten och EES-avtalet medborgare från alla EG-staterger som
haft arbete i Sverige tillrätt behandling svenska medbor-samma som

dvs. de får vid sin pensionering leva ochgare, bo i landet med tillrätt
kommunal service. Den rätten tillkommer inte medborgare från EES-
avtalsländer vistas i landet anställning och arbete.utan Det förut-som
sätts de själva kan föratt sin försörjning och eventuella kostnadersvara
för social service i form äldreomsorg.t.ex. av
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Vår bedömning

Vi tidigare antagithar det blir låg rörlighet från EES-staterna tillatt en
Sverige. Det bör därför inte bli direkta konsekvensernågra större ettav
EES-avtal eller EG/EU-anslutning för kommunerna och lands-av en
tingen avseende äldreomsorgen. här kan tolkningen social-Men även av
tjänstlagens till bistånd EG:sregler och regler krav pårättom om egen
försörjning sjukförsäkring få jfr.och heltäckande komma betydelseatt
avsnitt 4.2.

Skillnaden inte bli bli jämför dagens situa-skulle noterbar om man
tion situationen EES-avtal eller medlemskap.med utan

Handikappfrågor4.4.5

EG:s för handikappade påbörjades 1982 inom för denramenprogram
speciell i socialasociala dimensionen. En punkt den stadgan berör

"alla handikappade,med funktionsnedsättning, nämligen attpersoner
tilloberoende handikappets och måste ha rättnatur ytter-ursprungav

ligare konkreta åtgärder i syfte förbättra deras integration i samhälleatt
och yrkesliv. Dessa åtgärder måste i synnerhet, och i enlighet med
fönnånstagarens omfatta yrkesutbildning, ergonomi, tillgäng-förmåga,
lighet, mobilitet, och bostad". Det nuvarande handlings-transport

gäller frånHELIOS 1 januari 1993 till 31 decemberprogrammet
1996. HELIOS Handicapped People in the European Community-
Living in Open Society.Independently an

handlingsprogram för förbättra tillgäng-Ett på transportområdet, att
ligheten för rörelsehindrade, för närvarande under utarbetande inomär
Kommissionen. anslutning tillI detta finns förslag till direktivett om
arbetsresor för förbättra funktionshindrade möjligheter påatt personers
arbetsmarknaden minimera säkerhets- hälsorisker iochattgenom sam-
band med till frånoch arbetet.transporter

Konsekvensutredningen social välfärd jämställdhetoch harom
bedömt det föreslagna direktivet förbättra föratt att transporterom
funktionshindrade till och från arbetet inte kommer attpersoners resor
innebära svårigheter för förutsatt färdtjänstenkommunerna ävenatt

Ävenfortsättningsvis väl tillgängligheten kollektivtrafikenär utbyggd. i
blir i allmänhet tillräcklig Sverige får alltfler lågbussar.attgenom

Den sociala stadgan inte, tidigare lagligtär nämnts, ettsom
bindande dokument politisk viljeyttring för fortsatt utveckling.utan en
Inom genomförs aktiviteter tillantal del beståendeett storprogammen

informationsutbyte nationellaoch kontakter med handikapporgani-av
sationer.
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Vår bedömning

EG har utarbetat några direktiv inverkar på handikappområdet. Detsom
handlar bl.a. medicintekniskt direktivett ocksåom omfattar handi-som
kapphjälpmedel förslag till hissdirektiv,samt ett det genomförs,som om
kommer försvåra ombyggnadatt med handikappanpassade hissar i äldre
fastigheter.

En konsekvens för landstingen blir inom upphandlingsområdetatt
använda de standarder förutsätts i de medicinsktekniska direktiven.som
Några konsekvenser i övrigt kommer, enligt vår bedömning, inte att

foruppstå kommuner och landsting.
Jämför även här avsnitt 4.2 tolkningen socialtjänstlagenom av

regler till biståndrätt och EG:s regler krav påom försörjningom egen
och försäkring.

4.5 Hälso- och sjukvård

Inom EG har det hittills inte funnits något rättsligt stöd för åtgärder
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta har inte hindrat Gemen-att
skapen sig i olika aktiviteter,engagerat framför allt i forsknings-

aids, hjärt-t.ex. ochprogram, kärlsjukdomarom och bio-cancer,
medicin.

I Maastrichttördraget skapades grundval för agerande på områdeten
då medlemsländerna enades hälsopolitisk agenda.om en gemensam
EG/EU får då mandat bidra till höjningatt nivån hälsoskyddetpåen av

främja samarbeteatt och så krävsgenom stöd till medlems-om ge
ländernas insatser. EG/EU:s agerande skall inriktas på:

Förbyggande sjukdomar, särskilt de folksjukdomarna,av stora
inklusive drogberoende, forskning sjukdomarnas orsakergenom om
och spridning.

Hälsoupplysning och utbildning.

Hälsoskyddskrav skall också beaktas inom EG:s andra policy-
områden.

Medlemsländerna skall inbördes och i kontakt med Kommissionen
samordna sina handlingslinjer och detnär gäller ovannämndaprogram
områden. Medlemsländerna och EG/EU skall också samarbeta med
internationella organisationer WHO.t.ex.som
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harmonisering med-uttryckligenutesluterMaastrichtfördraget av
ochbestämmelser på hälso-administrativalagar ochlemsländemas

incitament, rekom-uppgift blir skapaEG/EU:ssjukvårdsområdet. att ge
information.tillhandahållaochmendationer

bedömningVår

sjukvårdsområdet kommerochinom hälso- utHur attengagemanget se
iSkrivningarnablir oldart.detomfattande ärpraktiken och huri

avsnitteteftersomledning,ganska litenMaastrichtfördraget omger
formulerat.folkhälsa är vagt

utvidgningEG/EU skesannolikt inomDet kommer att, av pro-en
aids ochdefolkhälsoområdet, dvs. utöverpå om cancer,grammen

itroligen också störrekommeri dag. Detfinns redandroger attsom
områdenområden. Defrån andrain hälsoaspekterutsträckning vägas

jordbruk.miljö ochi åtankeförst kommer ärsom
inre marknaden kandensyftar till skapaVissa åtgärder attsom

service-Skillnader isjukvården.ochpåverka hälso-också komma att
for männi-bli tydligareländerna kommermellannivå och standard att

innebär inteDetland sitti änoch arbetarskor bor eget.ett annatsom
behöver ske påländernaproduktion i de olikaochfinansiering ettatt

blisikt kommerstandarden påtalar förlikartat attsätt, att mermen
likartad.

sjukvårdenochpåverka hälso-kommafaktor kanEn attsomannan
kombination medii flera ländermarlmadsorientering skerdenär som

och för-sig utomlandssjukvårdsföretag etableraförmöjligheterna att
i andra länder.försäkringarmarknadsförasäkringsbolagens strävan att

loppethär i det långakonkurrensbestämmelserEG:sMöjligen kommer
tjänsteutbud.sjukvårdsförsäkringar ochpåverka bådeatt

informations- ochbehovvifinns också,Det sett, stora avsom
likartade.i EG-ländema ärerfarenhetsutbyte eftersom problemen

rörlig-därmed den friai kraft ochEES-avtalet träderoch medI att
i EES-avtalsländemamedborgaremöjlig får allafor bliheten personer

Deti alla medlemsstaterna.olycksfallsvårdsjuk- ochtill akuträtt
de måstesjukvårdshuvudmänlandstingeninnebär för emotatt tasom

får detill planerad vårdpatienter. Rättvårda akut sjukaoch personer,
och där-fått arbete eller arbetatfamiljemedlemmar, harinklusive som

i Sverige.efter pensionerats
där vård-sjukvård,tidigare konventionemaskillnad från deTill om

förordningEG:sinnehållerkostnaderna för vården,alltid stod förlandet
ersättningbetalningsströmmar gränsernadetaljerade regler över somom

det land därHuvudprincipenför vård ärden att personenges.som
skall ståfår sin pensionpensionerats ochfår sin lön ellerarbetar och
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för kosmaderna. Reglerna betalningsströmmar och den administra-om
tion det medför behöver dock inte nödvändigtvis involvera landstingen.
Frågan kommer avgöras vid förhandlingaratt mellan Landstingsför-
bundet och staten.

En ytterligare konsekvens för landstingen utgör frågan hurom
Apoteksbolagets monopol löses. Om monopolet upplöses, vilket är en

nationell fråga, kommerrent landstingen själva upphandla läkemedelatt
enligt lagen offentlig upphandling. Marknadenom kommer därvid att
vidgas betydligt.

4.6 Alkohol och narkotika

EG har inte någon alkoholpolitik. Sverige kangemensam alltså föra en
alkoholpolitik syftar till minska konsumtionen,som att både med ett
EES-avtal och medlemmar i EG/EU.som

Däremot betraktas alkohol vilka helst inom EG,som dvs.varor som
handels- eller konkurrensbegränsningar får inte ske. Det svenska in-
köpsmonopolet, flera instrumentett för densom av nuvarande svenska
alkoholpolitiken, kan därmed komma påverkas. Dettaatt dockär en
fråga skall lösas i de pågående förhandlingarnasom med EG, liksom
frågan Systembolagets försäljningsmonopol.om Frågan kan aktualiseras
redan när EES-avtalet träder i kraft.

Vid EG/EU-medlemskapett försvinner möjligheterna till systema-
tiska kontroller och vid den inreav varor gränsen. Dettapersoner kan
givetvis inverka på möjligheterna utöva kontroll bl.a.att narkotika.av
Avsikten är dock gränskontrolleratt skall ersättas med s.k. kompensato-
riska åtgärder. Sverige har i medlemskapsförhandlingarna med EG gjort
klart elimineringatt gränskontroller förutsätteren av adekvata kom-att
pensatoriska åtgärder finns på plats fungerar.samt

Redan i dag är kontrollmöjlighetema begränsade dep.g.a. resurser
tull och polis har till förfogande.som Enligt gjorda uppskattningar

hittar tull och polis i dag högst 10 % de narkotiskaav preparat som
illegalt förs in i Sverige. Inom EG byggs samarbetsorgan för attupp
inte narkotika skall spridas. Samtidigt finns på sina håll i Europa enliberalisering i på narkotikabruk. Försynen verksamheter i landsting
och kommuner ställer detta krav på i första hand ökade informations-
insatser och ökat samarbete med bl.a. polismyndigheter för före-att
bygga ökat drogmissbruk.

Om Sverige, i de pågående förhandlingarna EG/EU-med-ettom
lemskap, måste vissa ståndpunkterge syftarupp till värnasom att
svensk alkoholpolitik kan alkoholkonsumtionen komma öka. Dettaatt
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insatser i kommuner ochbehov ökadeindirekt innebärakan ett av
sjukvården.socialtjänsten ochlandsting, främst inom

Utbildning4.7

EG:snationella kompetens.inom medlemsstaternasUtbildning ligger
kvalitet,utveckla mång-stödja medlemmarnainriktasarbete attattmot

för ökad rörlighetförutsättningarskapafald och förnyelse, störreatt
emellan. Detta skerutbildningar ländernaolikaoch för jämförbarhet av

postgymnasial nivå. Dethittills främst påantalett stort program,genom
vissa behörig-erkännandedirektiv ömsesidigtsker också avgenom om

sjukvärdsektom,främst inom hälso- ochutbildningar,hetsgivande samt
studier.omfattar minst årshögskoleutbildningfrån reglerad tresom

erkännandei kraft direktiv1994 träder ocksåjanuariFr.0.m. den 1 om
gymnasienivåutbildningliksom påutbildningar årkortare än tre somav

EES-avtalet.införlivas medbehörighet. Dessa kommer attger
få förEES-avtalet konsekvenserEG:s regelverk kommer attgenom

för vårdhög-utbildningshuvudmänegenskaplandstingen i deras av
utbildningar bl.a.behörighetsgivandeDirektivenskolorna. avserom

barnmorskor.sjuksköterskor och
utbild-landstingensför ochkonsekvenser kommunernasIndirekta

utvecklingenvälinformeradehålla signingsenheter blir krav på att om
initiativ tillnätverk ochutbildningssatsningar, ochEG:s taprogramav

studerande och lärare.internationellt utbyte föraktiviteter stödjersom
övriga univer-principielltVårdhögskoloma har status somsamma

europeiskai de samarbets-det gäller deltagandesitet och högskolor när
programmen.

högskoleutbildning fårömsesidigt erkännandeDirektivet avom
arbetsgivare, eftersom detför landstingenindirekta konsekvenser som

sjukvårdspersonal ochvia direktivet ställs krav svenskför första pådet
bedöma utländska sökandens kompetensför det andra kunna utan attatt

sökandenEG:s likabehandlingsprincip. På utländskadiskriminera enligt
tillräckliga i svenskakunskapermed behörighet kan dock ställas krav på

författningar.relevantaoch kännedom om
studera deGenom EES-avtalet får svenska medborgare rätt att var

inomkursavgifter däremot inte löstvill i avtalsländema. Frågan ärom
Överenskommelsen lika iEG-studenter skall behandlasavtalet. attom

inte för EFTA-avseende kursavgifter gälleralla medlemsländer etc.
EES-avtaletskillnaderna mycket mellan ochländema. För övrigt småär

EG/EU-medlemskap.innebörden ettav
utbildningsprogram, bl.a.i EG:sSverige deltar redan några av

EES-avtalet allaEIUXSMUS och COMETT. Genom öppnas program
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EG beslutat före den l januari 1995som för svensktom deltagande och
möjlighet till påverkan, bl.a. Ungdom för Europaprogrammet och
ARION. Ett antal institutioner för informationsutbyte kommer också att

tillgängliga fr.o.m. EES-avtaletvara träder iatt kraft.
Indirekta konsekvenser för kommuner och landsting, även avseende

utbildningsprogrammen, blir hålla sig välinformerade,att initiativ tillta
och stödja aktiviteter ökar utbytetsom av programmen.

Konsekvenserna stå utanför EES-områdetatt ochav EG/EU- -skulle bli möjligheter tillatt europeiskt ungdoms- och lärarutbyte starkt
reducerades. Svensk utbildningsverksamhet skulle inte omfattas av
EG/EU:s utvecklingssatsningar inom området, inte heller de olikaav

och nätverken. Eftersom inteprogrammen svenska examina löpande
skulle omfattas det ömsesidiga erkännandet skulleav möjligheterna att
söka arbete i något EES-land begränsas.

8 Kultur och fritid

EG:s kulturpolitik koncentrerades till början till områden med ekono-en
rniska konsekvenser såsom TV-sändningar över gränserna, ochexport
import kulturföremålav m.m.

Av Maastrichtfördraget följer kultur införsatt kompetens försom en
EG/EU. Däremot utesluts uttryckligen harmonisering lagstiftning.av
Europarådet skall, enligt Maastrichtavtalet, behålla sin ställning som
huvudforum för det allmänna kultursamarbetet i Europa.

EG anslår i dag medel till projekt för kulturvård och stödjer utveck-
lingen bibliotekssystem och informationstjänsterav inom medlemslän-
derna stödjer flertal initiativsamt inomett musik-, och medieom-teater-
rådena, m.m.

EES-avtalet och EG/EU-anslutning får inga direktaen konsekvenser
för kommuner och landsting inom kulturonrrâdet. Det öppnas däremot,
redan EES-avtalet, möjligheter förgenom delta i biblioteks-att

För kommunmedborgareprogrammet. kan biblioteken på sikt få ökad
betydelse för informationsformedlingcentrumsom och databassökningar
med uppkopplingar till EG:s databaser.

Den kommunala fritidssektom berörs EG:s regelverk endast iav ett
fall. En Europanorm kommer bli styrande föratt utformningen av
idrottsanläggningar med bestämmelser lägsta funktionsstandard förom
olika material.typer av

Ett alternativ EES och EG/EUutan inom kultur- och fritidssektom
kan ställas de möjligheter kommunermot och landsting skulle få med

EES-avtal och vidett EG-medlemskapett aktivt bibliotekett som-
för Europakunskap,centrum infomiationsfönnedling och -utbyte, mu-
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sik- och teaterutbyte med EG-länder,andra I sådant scenarioettosv.
skulle icke-medlemskap få betydande konsekvenser. Omett däremot
inte EG:s "utbud" utnyttjades skulle konsekvenserna utanför-ettav
alternativ bli ringa.

4.9 Konkurrens

Inom EG/EU intar konkurrensrätten central roll. Genom Romför-en
draget har medlemsstaterna åtagit sig upprätta ordning säker-att en som
ställer konkurrensen på den marknaden inteatt snedvrids.gemensamma
I Romfördraget artikel 85 och 86 i EES-avtalet artikel 53, 54 ochsamt
57 finns de grundläggande reglerna konkurrens; de konkurrens-rörom
begränsande åtgärder, förbud konkurrensbegränsande avtal ochmot
missbruk dominerande ställning. EES-avtalet innebär Sverige iattav
allt väsentligt skall följa EG:s konkurrensregler.

Den juli1 1993 trädde konkurrenslag i kraft. Lagen innebären ny
EG:s konkurrensregler överförts till svensk med vissaatt rätt anpass-

ningar till svenska förhållanden. Kommuner och landsting bedriversom
verksamhet ekonomisk eller kommersiell omfattas lagen,naturav av

kan gälla inom energiområdet. Myndighetsutövning liggert.ex.som
dock utanför lagens tillämpningsområde.

EES-lagen SFS 1992:1317 ålägger kommuner och landsting skyl-
dighet anmäla stödåtgärder till regeringen. innebärDetatt anmälnings-
plikt stöd till de kommunala företagen eller till privata företag.om egna
Med stöd inte bara bidrag, lån och räntesubventioner ocksåavses utan
skattelättnader, bankgarantier, och tjänster på fördelaktiga villkor.varor
Stödåtgärdema kan bli föremål för prövning EFTAzs övervaknings-av
myndighet ESA SurveillanceEFTA Authority. Om ESA granskar ett
kommunalt beslut stöd finneroch detta stå i strid med EES-avtaletom
får regeringen upphäva kommunens beslut. Verkställda kommunala
beslut måste också Vidrättas. EU-anslutning granskas lämnade stöden

Kommissionen.av
En förutsättning för stöd skall tillåtet konkurrensenäratt attvara

inte snedvrids eller hotar snedvridas så handeln mellan avtalspar-att att
påverkas.terna

Stöd inte påverkar handeln mellan faller utanför regler-som staterna
inom EG och i EES-lagen. Det innebär kommunalt istöd mångana att

fall inte berörs.
Romfördraget och därmed EES-avtalet tillåter vidare vissa typer av

offentliga stöd. Däribland hör tillstöd utveckling i regioner med onor-
malt lâg standard eller där det råder sysselsättningsbrist eller till viss
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näringsverksamhet. EG-kommissionen eller EFTA:s övervaknings-
myndighet kan lämna tillstånd till sådana stödåtgärder.

EG-rättens effekter måste jämföras dels med kommunallagens be-
stämmelser kommunal näringsverksamhet dels med kommunallagensom
bestämmelser tillstöd näringslivet.om

Kommunal näringsverksamhet

Enligt 2 kap. §7 kommunallagen får kommunerna och landstingen
driva näringsverksamhet den drivs vinstsyfte och går påutan ut attom
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster medlemmarna
i kommunen. Kommunernas och landstingens allmännyttiga näring-
sverksamhet hotar eller påverkar inte den internationella handeln mellan
medlemsstaterna, varför den inte bör strida EG-reglema offent-mot om
ligt stöd den subventionerad.är Rätten för kommunerna attens om
bedriva näringsverksamhet alltsåär begränsad, kommunerna kan i dag
inte konkurrera på marknad.öppenen

internationaliseringEn energimarknaden kan komma innebäraattav
EG-rättens regler blir tillämpliga på kommunala energiföretag.att
Bestämmelserna stöd rimligenmåste ifrånutgå det är någotattom

den verksamhetän bedrivs i regi kommunenannat ellersom egen som
landstinget stöder. Subventionemad egen-regiverksamhet skulle därmed
falla utanför EG:s stödregler. Det kan dock inte uteslutas den EG-att
baserade konkurrenslagen kan komma åberopas det gällernärattnya
subventionerad näringsverksamhet drivs i regi. Det då isom egen som
första hand kan reglerna iprövas är konkurrenslagen utnyttjandeom av
dominerande ställning.

Kommunalt stöd till näringslivet

I avgöranden i EG-domstolen har fastslagits alla former offentligtatt av
stöd från såväl statliga, regionala och lokala omfattas reglernaorgan av
i artikel 61 i EES-avtalet. I begreppet statsstöd ligger mått sub-ett av
vention från offentlig myndighet till individer eller företag.

Det kan ibland finnas skäl stöd till viss företagsamhet. Omatt ge
den privata sektorn inte kan tillgodose marknadens behov eller om
konkurrensen på marknaden inte tillräcklig kan behovanses vara av
stöd aktualiseras. Statsstöd kan även utgöra metod för bedrivaatten
industri, regional- eller social politik. Begreppet statsstöd har i kom-
missionens praxis liksom EG-domstolen givits mycket vid tolk-av en
ning. Direkt ekonomiskt stöd från kommun eller bistånd med kom-en
munala medel likställs med statsstöd. Stödåtgärder från kommuner och
landsting därmed omfattas bestämmelsem i artikel 61 prop.anses av
1991/92:l70, 156 f..s.
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Grundläggande är stödet skall utgå offentligaatt medel. Enligt 2av
kap. 8 § andra stycket kommunallagen gäller individuellt stöd riktatatt
till enskilda näringsidkare endast får lämnas det finns synnerligaom
skäl för det. Kommunernas och landstingens kompetens sådantatt utge
stöd är mycket begränsat. Staten har det övergripande föransvaret
näringslivspolitiken i Sverige, vilket innebär har medverkaatt staten att
till från samhällets synpunkt lämplig lokalisering näringslivet. Ien av

1990/91 17 Ny kommunallag anför departementschefen följande:prop.

Samhälleligt tillstöd företag brukar bli aktuellt i regioner därmest
finner de ekonomiskt kommunerna, mindreärman svagare som

attraktiva för näringslivet och kännetecknas vikande befolk-som av
ningsunderlag med åldersfördelning. Det främstären ogynnsam en
statlig angelägenhet medverka från samhälleligatt synpunkten
lämplig lokalisering näringslivet. Det olikaär regionalpolitiskav av

inteskäl heller lämpligt kommunerna sig i enskildaatt engagerar
företag direktmed stöd. De internationella överenskommelser som
Sverige slutit inom GATT och EFTA och ESS-avtalettgenom ger
ytterligare grund for inte tillåta konkurrenssnedvridandeatt stödåt-
gärder till företag.

Utgångspunkten för bedömningen kommunalt stöd tillåtetärettav om
enligt kommunallagens regler allmänintresset,är dvs. verksamheten
skall tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommun-
medlemmarna och verksamheten skall bedrivas vinstsyfte. Dennautan
begränsning tydligt det tillåtna frånatt kommuneranger engagemanget
och landsting undantagskaraktär.är Individuellt inriktat stöd tillav
enskilda näringsutövare får i princip inte Från denna huvudregelges.
finns undantag tillvidaså visst för kommunalaatt ett åtgärderutrymme
kan iuppstå fråga livsmedels- eller bensinförsörjning när någotom
privat initiativ inte finns tillgå.att

EG:s regler konkurrensförvanskandemot statsstöd och regler mot
konkurrensbegränsningar kommer EES-avtalet vid med-samtgenom
lemskap i EU gälla för svenska kommuneratt och landsting. Kommu-

får således huvudregel inte enskilda företag stödnerna medsom ge
kommunala medel. Detta gäller direkta tillskott och fördelaktiga lån
eller borgen. Inget hindrar dock kommuner och landsting allmäntatt
främjar näringslivet framhåller sina fördelar i frågasamt lokalise-om
ring industri- eller handelsverksamhet. Kommuner och landsting kanav
även tillhandahålla råd för dem vill undersöka förutsättningarna försom
näringsverksamhet i kommunen eller landstinget.

Departementschefen fann inte anledning i samband med EES-att
avtalet lägga fram något förslag utöver upplysningsskyldighet för kom-

och landsting i fråga planerade stöd möjlighetermuner församtom
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regeringen i vissa fall upphäva beslut stödätgärder. Om frågaatt om en
återbetalning kommunalt stöd aktualiseras får detta lösas inomom av

for sedvanlig tillämpning offentligrättsliga och civilrättsligaramen en av
1991/922170.regler prop.

EG:s regler avseende statsstöd vid jämförelse kommunal-är meden
lagens regel stöd till näringslivet liberala, bl.a. tillåts förstödom mer

främja ekonomiskaden utvecklingen i regioner där levnadsstandar-att
den ellerär onormalt låg där allvarlig brist sysselsättningpå råder samt

förstöd underlätta utveckling viss näringsverksamhet eller vissaatt av
regioner. I Sverige det i första hand statlig uppgift förär atten svara
stöd till näringslivet, kommunerna och landstingen kan ocksåmen
bedriva näringslivsfrämjandeallmän verksamhet. konfliktNågonen
torde därför inte regel behöva uppstå mellan EG:s regler och kom-som
munallagens regler det gällernär nuvarande kommunal näringslivsverk-
samhet. En situation kan däremot komma uppstå vidatt ett event-annan

svensktuellt EU-medlemskap kommuner och landsting då skulleom
delta i projektarbetekomma och inom för EG/EU:satt program- ramen

regionalpolitik strukturfondsarbetemed ifr avsnitt 3.3 och 3.4.
offentligt tillFrågor stöd företag behandlas också Lenaom av

Marcusson i bilaga till detta betänkande.4

4.10 Upphandling

Samtidigt EES-avtalet träder i kraft kommer lagenocksåsom om
offentlig upphandling SFS 1992:1528 gälla. Upphandlingen detäratt
område direkt och mycket påverkarkonkret all offentligmestsom
verksamhet inklusive den kommunala.

Huvudprincipema i upphandlingslagen innebär att

befintliga konkurrensmöjligheter skall utnyttjas,
upphandlingen skall affärsmässigt,ske samt att
anbudsgivare och anbud skall behandlas objektivt.

Lagen beskriver upphandlingsområden, tröskelvärden, anbudsprövning,
publicerings- och annonseringsregler, upphandlingsformer, upphand-
lingsprocedurer, minimitider, tekniska standarder, förregler över-samt
prövning, medling och skadestånd.

EG:s upphandlingsregler gäller vidbara upphandlingar vissaöver
tröskelvärden. Upphandlingar får inte delas i syfte kringgå tröskel-att
värdena. omfattarLagen också i begränsad omfattning upphand-även
lingar under tröskelvärdena. fallI de upphandling underskrideren
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tröskelvärdena gäller lagens bestämmelser huvudprincipema, be-om
stämmelser prövning anbud överprövning och skadestånd.samtom av

Regeringen föreslår i 1993/94:78 även upphandlingarattprop.
under tröskelvärdena liksom upphandling s.k. B-tjänster t.ex. hälso-av
och sjukvård skall regleras. Riksdagen beslutade i enlighet med propo-
sitionen den 14 december 1993.
Anbudsprövning kan ske utifrån två olika kriterier, nämligen

lägsta pris eller
det ekonomiskt fördelaktiga anbudet med hänsyn tillmest omständig-

heter såsom pris, driftkostnader, funktion, miljöpåverkan m.m.

Upphandlingarna skall publiceras i Europeiskagenom annons
gemenskapens officiella tidning Ofñcial Journal of the European Com-
munities. Annonsema införs iäven databasen TED Tender Electronic
Daily.

Lagen offentlig upphandling innehåller följande upphandlingsformer:om
Öppen upphandling, där alla leverantörer får lämna anbud.
Selektiv upphandling, upphandling där upphandlande enhet inbju-en

der vissa leverantörer lämna anbud.att
Förhandlad upphandling, upphandling där upphandlande enheten

inbjuder vissa leverantörer lämna anbud och förhandlingatt medtar upp
eller flera dem.en av

I upphandlingslagen föreskrivs vissa minirnitider för inlämnande av
anbud. Om förfrågningsunderlag innehållerett teknisk beskrivningen
skall denna göras utifrån s.k. europeiska tekniska specifikationer, tek-
niska standarder.

För upphandlingar gäller dessutom följande punkter rättelse,om
skadestånd, medlingsförfarande och oberoende granskningsman:

Länsrätten kan vidta åtgärder i form beslut rättelse, beslutav om
upphandlingen skallatt göras eller meddela förbud vid viteom om

under upphandlingens gång reglerna i lagen inte följs upphand-om av
lande enhet.

Talan skadestånd väcks vid allmän domstol. Med skadeståndom
ersättning för all skada. Det finns särskild skadestånds-avses en

bestämmelse medger anbudsgivare tillrätt ersättning för kost-som en
nader för förbereda anbud och delta iatt upphandlingen. Denna regel

regler medlingsförfarandesamt och oberoende granskningsmanom
endast försötjningssektorema LOU 4 kap. dvs. energi,avser trans-

telekommunikationer,porter, och avlopp.vatten
Ett medlingsförfarande kan påkallas anbudsgivareav en som anser
han lidit skada påatt gumd upphandlande enhet inte följtattav upp-

handlingsreglema under pågående upphandling.
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Upphandlingsrutiner skall kunna granskas oberoende gransk-enav
ningsman.

nämnd for offentlig upphandlingEn NOU, SFS 1993:98 skall
bevaka upphandlingsomrâdet tillsynoch ha upphandlings-över att

följs.reglerna Nämnden skall allmänna råd och rekommenda-utge
tioner. Stat, kommun och landsting jämte näringslivet representeradeär
i nämnden.

Den kommunala upphandlingen i dag oreglerad. Endast kom-är
munallagens regler behöver beaktas, god ekonomisk hushåll-t.ex. om
ning. I praktiken dock de flestaär kommuner anslutna till det upphand-
lingsreglemente Kommunförbundet utformat. En likartad rekom-som
mendation finns för landstingen. Enligt dessa skall upphandling ske med
utnyttjande de konkurrensmöligheter ñnns, iaktagnademedav som av
affärsmässighet och objektivitet. Reglementet i övrigt inte särskiltär
detaljerat. Kommunerna och landstingen viss möjlighethar haansetts att
via upphandlingar indirekt stödja lokal sysselsättning och lokalt närings-
liv, rörelsefriheten begränsas förbudet individuellt före-motmen av
tagsstöd och regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Beslut

upphandling kan överklagas, den tillkommer varjerättom genom som
Överprövningenenskild kommunmedlem besvära sig beslutet.överatt

begränsad till laglighetsprövning.är en
EG:s regler betydligtkräver detaljerad reglering. Konse-en mer

kvenserna för kommuner och landsting upphandlingarär överatt ett
visst belopp måste ske den europeiskapå marknaden. Reglerna för
upphandling, i dag frivilliga, blir tvingande.är Upphandlingsreg-som
lema också betydligt detaljeradeär och medför omfattandeettmer
publiceringsförfarande. Förfrågningsunderlag skall baseras på euro-
peiska tekniska specifikationer s.k. Europastandarder sådanaom- -
finns. Anbudstidema blir betydligt längre vilket innebär helaatt upp-
handlingen också betydligt längre tid och kräver ökad administra-tar
tion.

De kommunala aktiebolagen kommer också omfattas reglerna.att av
Tidigare kunde de utforma sin upphandling de ville. Inte detsom ens
kommunala upphandlingsreglementet omfattade de kommunala bolagen,

de naturligtvisäven kunde sig.anslutaom
Vidare innebär upphandlingsformen begränsningar möjligheterav

till förhandling med leverantörer/entreprenörer. Kriterierna för val av
anbudsgivare och anbud preciserade.är mer

De reglerna innebär inte blirdet möjligt för kommunmed-attnya
lemmarna överklaga kommunala upphandlingsbeslut. Besvärsrättenatt
flyttas från kommunmedlemmama till leverantörerna. För kommunerna
kan det innebära antalet överklagade beslut eftersomökar kretsenatt av
besvärsberättigade förväntas ha personligt intresse beslutensstörre av
korrekthet. Den statliga kontrollen kommunerna ökar. Kommunalaav
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upphandlingsbeslut, tidigare endast kunde ifrågasättas med laglig-som
hetsprövning, kan med det regelverket överprövas i länsrätten. Omnya
upphandlingen är lagstridig, skall rätten besluta den skall görasatt om
eller den inte får avslutas innanatt rättelse sker. Den upphandlande
enheten skall ersätta leverantören för uppkommen skada.

Vi har i särskilt uppdrag låtit Komrev ABett undersöka konsekven-
för kommuner och landsting bl.a. de bestämmelsernaser av nya om

upphandling, bilaga i vilken också regelverket för offentligse upp-
handling redovisas utförligt.mer

Kommuner och landsting kan, enligt Komrev AB, betydandespara
belopp tillämpa EG:s upphandlingsregler.att Vinstemasgenom storlek
beror på hur aktivt inköpama bearbetar marknaderna, dvs. inköpama
måste professionella. Våra slutsatser med anledning Komrevvara av
AB:s behandlas i kapitel 5.rapport

Om EES-avtalet skulle sägas och Sverige inte blir EG/EU-upp om
medlem, skulle lagen offentlig upphandling i vissa delar omarbetas,om
förutsatt den gäller även EES-avtal,att kompletterasutan ett medsamt
regler upphandling för och tjänster under tröskelvärdenaom varor
prop. 1993/94:78 Lagen är uppbyggd på annonseringsförfarande iett
samtliga EES-stater via centralt publiceringskontor.ett Det är ovisst om
publiceringskontoret information upphandlingartar emot ävenom av
icke avtalsslutande eller icke medlemmar.parter

4.11 Samhällsbyggnad och miljö

EG:s miljöområdetpå har utvecklats i snabb takt.engagemang
EG har antagit sitt femte miljöprogram, godkänt Riodokumenten, med
undantag för klimatkonventionen och har antagit cirka 250 miljöregler,
de flesta utformade direktiv.som

En särskild kommitté utreder konsekvenser EES-avtalet ochav av
eventuellt EG/EU-medlemskapett för hela miljöområdet. Det bör också

framhållas Sverige redan är anslutet tillatt antal konventioner,ett stort
såväl europeiska globala, inom miljöområdet.som

EG:s miljöregler införs successivt i medlemsstaterna. Hittills har
endast Danmark infört i princip samtliga miljödirektiv i sin lagstiftning.
I Kommissionens analys konstateras det inte hjälpt dra länderatt att
inför EG-domstolen och kräva årliga Kommissionens för-rapporter.
hoppning står till ökat tryck enskildaett medborgare, opinionen ochav

intensiv uppföljning den ännu inrättade miljöbyrån.en av
Den efterlevnaden i flera medlemsstater kan ledasvaga till nack-

delar konkurrenssynvinkel för näringsidkare väljerur etableraattsom
sig i länder följer EG:s miljödirektiv.som
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Enligt Maastrichtfördraget skall fysisk planering/samhällsplanering
omfattas det framtida samarbetet inom EG/EU. För svenska kommu-av

innebär EG:s samhällsbyggnads- miljöarbeteoch regelverkettner som
till sin rättsliga form till viss del avviker från den svenska modellen

ramlagstiftningmed och funktionskrav. miljöreglerEG:s skiljer sig från
de svenska på det viset exakta gränsvärden ofta EG:s exaktaatt anges.
miljöregler kan komma innebära ökat behov mätningaratt ett av av

luft- och Vattenkvalitet. Detta positivt för miljönär betydert.ex. men
också ökade krav på kommunerna.

miljöområdetPå genomför Sverige rad anpassningar redan nären
EES-avtalet träder i kraft. Plan- och bygglagen PBL, SFS 1987:10
föreslås ändras prop. 1992/93:60 så miljökonsekvensbeskrivningaratt
MKB skall i omfattning.göras större Beskrivningarna innebär att
kommunen skall redovisa EG:s miljöregler inte kränks i sambandatt
med exploateringsprojekt,större gränsvärden för buller ellert.ex. att
luftkvalitet inte överskrids. Någon generellt krav på MBK ställs dock
inte. Däremot skall MBK kommunen planerar vissaupprättas när i

angivnalagen projekt industriområden eller fritidsbyar. Detta kravt.ex.
helt och innebär sannoliktär ökade krav på kommunerna i sambandnytt

fysiskmed planering.
Metoden, arbeta fastamed gränsvärden i den fysiska plane-att

ringen, är något I dag har kommunerna frihet inomnytt. stor att, ramen
för den kommunala självstyrelsen och miljöhänsynPBL, väga mot

faktorerandra i den fysiska planeringen.
EG:s regler luftkvalitet innebär mätningar luftkvalitetattom av

skall utföras Omregelbundet. det finns anledning gränsvärdenatt tro att
kan komma överskridas skall kommun kunna åläggas utföraatt atten
mätningar. Tillsynsmyndigheten får utfärda föreskrifter mätmetoderom
och redovisning prop. 1992/93260.

Direkta effekter för kommunerna blir således vidgat krav påett att
använda miljökonsekvensbeskrivningar och genomföra luftkvalitets-att
mätningar. Luftkvalitetsmåtningama skall redovisas i årliga rapporter
till tillsynsmyndigheten.

sikt förmodasPå EG:s lagstiftning omfatta allt fler aspekter inom
miljö,områdena fysisk planering, kartor och geografiska informations-

GIS, byggnadsproduktion i syfte dels miljö-system uppnåattm.m.
målen, dels för tillämpa principen likvärdiga konkurrensvillkor.att om

I grunden dock fysiskaär den planeringen nationell fråga. Inomen
byggområdet marknaden alltöver för produkter ochtar mer ansvar
kvalitet producentansvaret.genom

Konsekvenserna, EES och EG/EU-medlemskap, avseendeutan ett
fysisk planering och miljö skulle bli samhällsplanering, miljövårdatt

miljötillsynoch skulle kunna genomföras ungefär för närvarande isom
kommunerna.
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4.12 Energi

EGInom aktualiserades energifrågan näringspolitisk fråga isom en
samband med arbetet med bildandet den inre marknaden.av

Kommissionen har ställt sig bakom långtgående planer på energi-att
området skall omfattas integrationssträvandena. Det har dock varitav

område det har varit svårt dels därför vinsternaett att attsom enas om,
inte påtagliga, förär dels varje har någon form monopol medatt stat av
betydande subventioner direkt och/eller indirekt till sin industri genom
energisektorn.

Miljöfrågoma har också på lett tillår ökat isenare engagemang
energifrågoma bl.a. med förslag på avgiftsbelägga koldioxidutsläpp,att

vilket medlemsländerna dock kunnatom enas.
Genom EES-avtalet kommer EG-direktiven transiteringom av

90/547/EEG och pristransparens 90/337/EEG9 gälla. Detattom
första handhas Svenska kraftnät, det andra Statistiska Central-av av

Svenskabyrån. kommuner kommer inte direktpåverkas i så måttoatt
får flerde några uppgifter på grund dessa direktiv.att av

tredjeEtt direktiv, lågspänningsdirektivet, handlarantaget om
elstandarder. Det handhas Elsäkerhetsverket, och få betydan-väntasav
de direkta konsekvenser för kommuner och landsting vid installations-
arbete vid upphandling utrustning ochsamt apparater.av

direktivförslagEtt tredje tillgång till el- och s.k.gasnätpartsom
Third Parts Access bereds för inärvarande Europaparlamentet. Det
innebär inreden marknaden för energi skall införas gradvis, sub-att
sidiaritetsprincipen tillämpas och omfattande reglering undvikas.en mer

I Sverige förpågår närvarande avreglering inom energisektornen
kommer få konsekvenser för kommunernas energiproduktionattsom

och distribution el.av
Fjärrvärmen har tidigare varit skyddad distributionsmonopolgenom

fungerat på så kommunerna intesätt varit skyldiga levereraattsom att
el för uppvärmning inom ljärrvärmeområde. Detta monopol föreslås nu
ändras i ellagen. Fjärrvärmen kommer därmed bli konkur-attnya mer

Miljösatsningar inrättande centraliserad fjärrvär-rensutsatt. genom av
meförsörjning kommer därmed försvåras. Det finns därför anledningatt

studera ijärrvärmens situation på avregleradatt elmarknad. Denen
framtida situationen för kommunala energifrågor därmedär svår att
förutse både kortpå och lång sikt och både avseende nationell utveck--
ling och i EES- EG/EU-perspektiv.ett

5 13-1328SOU1994:2
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4.13 Transporter och kommunikationer

Arbetet inom EG på det transporttekniska området i dagär inriktat mot
Åtgärdernaetableraatt transportmarknad. omfattar fram-en gemensam

för allt avregleringar och harmoniseringar, innebär ocksåmen nya
regler för ökad trafiksäkerhet, ökad forskningt.ex. och utveckling m.m.
Inom för EES-avtalet har Sverige åtagit sig införa EG:s regel-ramen att
verk inom hela transportområdet, dvs. avregleringar och harmoni-
seringar berör trafik till sjöss, i luften på väg och järnväg.som samt

Reglerna får konsekvenser för kommuner och landsting i frågor som
i olika avseenden rör och infrastruktur.transporter

EES-avtalets regler offentlig upphandling och tjänsterom av varor
kommer påverka de kommunala tekniska förvaltningarnaatt och bolag-

Det inomär detta område konsekvenserna, i frågaen. t.ex.som om
upphandlingsförfarande, konkurrens, Standardisering, miljö- och hälsos-
kyddskrav, kommer bli påtagliga.att mest

Samtidigt kan konstateras riksdagens beslut 1988att om en ny
trañkpolitik för Sverige till delar sammanfaller med EG:sstora tran-
sportpolitik. Det kommer därför inte medföra några problemstörreatt

integrera denatt transportmarknaden med den kommeregna attsom
fram inomväxa EG/EU under det närmaste decenniet.

EG-kommissionen har rekommenderat översyn hela vägskatte-en av
och avgiftspolitiken. Trafikanterna måste betala kostnaderna för byggan-
det och användningen inklusivemotorvägarna de kostnadernaav externa
för olycksfall, avgasutsläpp, buller Svårigheter kan uppståetc. EGom
beslutar vägskatter ifråga såväl nivåerom väsent-systemsom om som
ligt skulle avvika från vad gäller i Sverige.som

Ett alternativ med Sverige EES-avtal och utanför EG/EUutan
innebär inte några anmärkningsvärda skillnader jämfört situationenmed
i dag. Vi förutsätter lagen offentlig upphandlingatt kommerom att
träda i kraft än något modifierad EES-avtal ellerom oavsett ett ett- -
EG/EU-medlemskap.

4.14 Standardisering

Ett viktigt led i EG:s arbete med åstadkomma inreatt en gemensam
marknad är avskaffandet tekniska handelshinder. Tekniska handels-av
hinder kan detaljerade krav utformning,på material förvara m.m. en
produkt. Det nämndes i avsnittet upphandling förfrågningsunder-attom
lag skall baseras på europeiska tekniska specifikationer s.k. Europa--
standarder när sådana finns för de produkter skall upphandlas.som-
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Huvudparten all europeisk standard tillkommer på frivillig vägav
efter initiativ från näringslivet i de europeiska länderna. Drygt en
tredjedel standardema beställningsuppdragdock från EG-kommis-ärav
sionen. I direktiv för olika produktområden formulerar EG de väsent-
ligaste kraven på säkerhet och funktion behövs till skydd för män-som
niskors hälsa, liv, arbetsmiljö, miljö, De europeiska standar-yttre m.m.
diseringsorganisationema får sedan i uppdrag fram och fastställaatt ta
Europastandarder CEN vilka tjänar tekniska specifikationersom av
direktivens generella krav, för olika produkter.

I dag ñnns det omkring 000 8 0007 olika kommittér och arbets--
sysselsatta med framär arbeta Europastandarder.attgrupper som

Sverige deltar sedan länge fullvärdig medlem i detta arbete.som
Sveriges påverkamöjlighet standardiseringsarbetet sker således heltatt
oberoende EES-avtalet och eventuellt EG-medlemskap.ettav

I alla upphandlingar, enligt EES-avtalet och lagen offentligom
upphandling, skall Europastandarder åberopas. Det blir därmed nöd-
vändigt för kommuner och landsting hålla reda inom vilkapåatt om-
råden och för vilka produkter det ñnns standarder. Det också nöd-är
vändigt för köparna deltar i standardiseringsarbetet föratt representanter

påverka kraven så de stämmer med deöverens behovatt att som pro-
dukterna skall tillgodose. För inte medföra onödiga fördyringar fåratt
kraven varken högre eller lägresättas vadän motiveratär medsom
hänsyn till användningen.

I upphandlingsprocessen det ocksåär nödvändigt ha god känne-att
dom de krav standardema innehåller. Utan sådan kunskap ärom som
det för inköpamasvårt bedöma innebörden och de praktiska konse-att
kvenserna säkerhets- och kvalitetskraven vilkaoch ytterligare kravav

kan behöva ställas för produkterna skall in i lokalaattsom passa
rutiner.

l54. Konsumentfrågor

EGInom har det bedrivits konsumentpolitiskt samarbete sedan 1975
med syfte skydda konsumenternas intressen och påverkaatt utveck-
lingen den inre marknaden.av

Konsumentpolitik infördes i Maastrichtfördraget självständigsom en
del gemenskapskompetensen. Gemenskapens politik skall kompletteraav
medlemsländemas lagstiftning. Områden inom vilka EG antagit regler

minimikaraktär livsmedel,är sällskapsresor, vilseledandet.ex.av
reklam, produktansvar och produktsäkerhet. EG har antagit konsu-tre
mentpolitiska handlingsprogram.
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Vid årsskiftet 1992/93 trädde lag produktansvar i kraft ien ny om
Sverige. Lagen 1992:18 innehåller regler skadeståndom om en
produkt har vållat skada. Ansvaret åvilar i första hand näringsidkare -
tillverkare importöreroch tillhandahåller eller tjänsten ochsom varan-

kan bli skadeståndsansvarig produkten vållat skada.som om
Produktsäkerhetslagen 1988:1604 revideras för närvarande för att

bättre EG-direktiv allmän produktsäkerhet.motsvara Utred-ett om
ningen dir. 1993:46 arbetat fram förslag till lag ändring iettsom om
produktsäkerhetslagen SOU 1993:88 fortsätter för närvarande med att
pröva lagens tillämpningsområde också bör kunna omfatta ochom varor
tjänster detpå offentliga området. Om tillämpningsområdet utvidgas får
det konsekvenser för kommuner och landsting. Hur och i vilken om-
fattning inte möjligtär ännu förutsäga.att

Konsumentvägledning till allmänheten finns för närvarande i cirka
230 Sveriges kommuner. Verksamheten frivillig forär kommunerna.av

Vi har beskrivit dels standardiseringsarbetet i Europa, dels detovan
pågående arbetet med produktsäkerhet och produktansvar. Det pågår

forockså närvarande utredningsarbete samhällets konsument-ett om
politik inklusive marknadskontroll dir. 1992:63. Den konsument-
politiska kommittén skall klar med sitt arbete till årsskiftetvara
1993/94. Vi har underhand erfarit kommittén inte har för avsiktatt att
föreslå tvingandenågra regler avseende kommunal konsumentvägled-
ning eller marknadskontroll.

4.16 Informationshantering och informations-

teknologi

En konsekvens EES-avtalet och eventuellt EG/EU-medlemskapett ärav
kommuner och landsting behöver ökadatt tillgång till information. Det

kan handla leverantörsförteckningar, offentliga upphandlingar,om om
EG-direktiv eller rättsakter. Kommuner och landsting behöver också i
ökad utsträckning byta information med leverantörer, med nätverk i-
Europa.

EG betydande på utveckling inomsatsar informations-resurser
tekonologiområdet IT . Av EG:s forsknings- och utbildningsbudget får
IT-området Ett viktigt strategiskt mål effektivaärmest. data- och tele-
kommunikationer kan underlätta rörligheten arbete, kapital,som av

och tjänster. Flera offentliga serviceområden har blivit föremålvaror
för IT-utvecklingsprogram inom EG, hälsovård, biblioteksväsen,t.ex.
undervisning.

Det IT-program inom EG:s forsknings- och utvecklingsaktiviteter
omfattar hälso- och sjukvård AIMär Advanced Infonnatics insom -
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Medicine. AIM starade 1991 1994.och avslutas Inom AIM prioriteras
områden strategier för användning telematik i hälso- ocht.ex.som av
sjukvården, harmonisering medicinsk datahantering, utvecklingav av
tillämpningar avseende standarder, medicinsk användning multimediaav

kommunikationssystem i sjukvården. AIM omfattar cirka 40samt pro-
jekt. Nu planeras fjärde skall 1995.ett startaramprogram som

Under 1993 kommer folkbibliotekens informationsmaterial EGom
kraftigt byggas Det sker samarbete mellan Utrikes-att ut. ettgenom

departementets sekretariat för Europainformation, Kommerskollegium
och biblioteken. Projektet innebär varje kommun via sinaatt ett av
bibliotek får gratisabonnemang på databas med EG-information,ett en
information EES-avtalet register på kontaktpersoner inomsamtom
departement myndigheteroch med kunskap EES-avtalet och EG.om
Biblioteken får också tillgång till Europainfonnations hämtfaxsystem,

vilket det går hämta rättsakter ingår i EES-avtalet.attgenom som
Tanken biblioteken skall bliär den naturliga lokala knutpunkten foratt
EG-information.

Konsekvenserna för kommunerna och landstingen både EES-av-
avtalet och EG/EU-medlemskap blir ökat informationbehov ochett av-

måsteinformationutbyte, till del med hjälp tillgodoseIT. Dettastor av
både kommunernas landstingensoch behov utgöra väsent-eget samt en
lig idel den kommunala servicen till näringslivet och medborgarna. Ju

EG/EU-integrationen ökar dessto kommer kommunikations-mer mer
behovet behovetoch teknisk utrustning spridning inom förvalt-av
ningarna öka.att

4. 17 Statistik

EG-kommissionen fastställthar statistikprogram skall gälla förett som
den officiella statistiken under perioden 1993-1997. Genom EES-avtalet
omfattas Sverige och övriga EFPA-länder också dettaav program.
Sverige i dessa Statistiskasammanhang Centralbyrånrepresenteras av
SCB. SCB har sedan flera samarbetat med EUROSTAT,år EG-kom-
missionens statistiska kontor i Luxemburg.

Kommunernas och landstingens huvudsakliga roll när det gäller
statistikprogrannnen är lämna uppgifter till dessa. Det förefalleratt som

mycket det uppgiftslämnande kommer krävas indelnings-attom av som
vis redan täcks befintlig statistik. EES-avtalet innebär Sverigeattav
skall delta i uppbyggnaden statistiskt möjliggör jäm-ett systemav som
förande statistik. Samordningen definitionsarbetet och utvecklingenav

den kommunala hälso- och sjukvårdsstatistiken och verksam-av annan
hetstatistik måste ske i samarbete med huvudmännennära för verksam-
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heterna i respektive land. Det förär närvarande för tidigt att ytter-se
ligare konsekvenser för kommunerna och landstingen EUROSTAT:sav
informationbehov.

4.18 Våra bedömningar

Vi inte EES-avtalets och inte heller EG:satt regelverkanser friom
rörlighet för generellt kommer få några betydandesettpersoner, att mer
konsekvenser för verksamheterna i kommuner och landsting. Den be-
gränsade rörlighet ändå torde komma till stånd berör främstsom om-
råden socialtjänst, hälso- och sjukvård utbildning.som samt

Strukturfondema är viktig del den sociala dimensionen,en av som
vi behandlat i detta kapitel. I kapitel 3 har vi redovisat de konsekvenser
för kommuner och landsting kan uppstå deltagandesom genom genom
i EG:s strukturfondsarbete.

Inom arbetsrättsområdet vi dengör bedömningen EG:s regleratt
avseende företagsöverlåtelser kan få vissa konsekvenser för kommuners
och landstings möjligheter överlåta kommunala verksamhetatt på annan
huvudman. Syftet med EG:s bestämmelser iär möjligaste mån säkraatt

förhållandena för de anställdaatt skall fortsätta oförändrat under en ny
arbetsgivare. Benägenheten hos privata näringsidkare överta kom-att
munal verksamhet kan, enlig vår uppfattning, minska EG:s reglerom
på detta område slår igenom.

Vi har behandlat EG:s statsstödsregler i kapitel 3 i anslutning till
EG:s strukturpolitik och strukturfondsarbete. I detta kapitel konstaterar
vi, dels kommunalt stöd till egen-regiverksamhetatt bör falla utanför
EG:s stödregler, dels någon konflikt regel inteatt torde behövasom
uppstå mellan EG:s regler och kommunallagens regler stöd tillom
näringslivet med den näringslivsverksamhet för närvarande bedrivssom
i kommunerna. En situation kan komma uppstå vidannan att ett even-
tuellt svenskt EG/EU-medlemskap kommunerna och landstingenom
börjar delta i arbete inom EG/EU:s strukturpolitik

.Upphandling detär område direkt och mycket konkretmestsom
kommer påverkas EES-avtalet i kommuneratt och landsting.av

Vår slutsats är kommuner och landstingatt kan betydandespara
belopp tillämpa EG:s upphandlingsregler.att Samtidigt innebärgenom
också de reglerna rätten överklaga upphandlingsbeslutatt att flyttasnya
från kommunmedlemmama till leverantörerna och kommunalaatt upp-
handlingsbeslut kan överprövas i länsrätt.

De kommunala aktiebolagen kommer också omfattas deatt av nya
upphandlingsreglema. Inom dessa och särskilt inom de tekniska om-
rådena kommer upphandlingsreglema få betydande administrativaatt
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krävaskonsekvenser. För upphandla kommer ocksårätt kunna attatt
standardiseringsområdet.ökade kunskaper inom bl.a.

uppgifter EG:s miljölag-kommer få utökadeKommunerna näratt
innebär främst kravstiftning införs i svensk lagstiftning. Reglerna på

exploaterings-miljökonsekvensbeskrivningar i samband med större
inklusive årliga rapporteringarprojekt och luftkvalitetsmätningar av

EG:s miljöregler med exaktadessa i syfte uppnå EG:s gränsvärden.att
sannolikt innebära ökade krav på kommunernagränsvärden kommer att

fysisk planering.i samband med
EES-avtaletfor kommuner och landsting bådeEn konsekvens av-

informationEG/EU-medlemskap blir ökat behovoch ett ett av omav -
möjligheter till kommunikation tillhandahållande underlagEG samt av

statistik.för
innebär inom flertal verksamhets-Ett EG/EU-medlemskap ett

landsting får möjlighet delta iområden svenska kommuner och attatt
forskningsprogram, inom utbild-olika utvecklings- utbytes- och t.ex.

sjukvård. några områden, barn-ning, kultur, hälso- och Inom t.ex.
visat intresse för det på vilket verksamheten be-har EG sättomsorg,

drivs i Sverige.
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5 Ekonomiska konsekvenser för

kommuner och landsting

5 l Inledning.

betydandeEn del offentligaden verksamheten i Sverige förlagdärav
till den lokala och regionala nivån. Därmed spelar kommuner och
landsting väsentlig roll i samhällsekonomin.en

Varken EES-avtalet eller eventuellt framtida medlemskapett
EG/EU ställer några direkta krav omfattningenpå eller inriktningen av
den kommunala verksamheten. Inte heller finansierasättet den kom-att
munala verksamheten behöver till EG-rätten.anpassas

Däremot troligtdet deär ekonomiska förutsättningarna för denatt
kommunala verksamheten kommer påverkas indirekt, olikaatt genom
krav på den ekonomiska politiken för samlad offentlig sektor,en som

medverkan i den Europeiska Unionen kan komma medföra.atten
Även det skulle så både EES-avtalet och medlem-att ettom vara

iskap EG/EU kan åstadkomma ekonomiska konsekvenser för kommu-
och landstingen på indirekt det viktigtväg är påpeka, det ärattnerna att

den svenska riksdagen skall besluta i vilken utsträckning ochsom om
hur dessa indirekta effekter skall slå igenom. I detta konstaterande
ligger också slutsatsen det riksdagenär enligt sin grundlagsenli-att som

ñnansmakt skall besluta förändringar i den offentliga verksam-ga om
hetens intäktssystem fördelningen eventuella budgetförstärk-samt om av
ningar mellan den kommunala och den statliga sektorn.

Ökade5.2 verksamhetskostnader

Vi har i kapitel 4 redovisat både EES-avtalet och medlemskap iatt ett
EG/EU skulle kunna medföra ökade kostnader på det sociala området

inomoch sjukvården. Hur omfattande dessa kostnader blir beror främst
på hur omfattande immigrationen kommer bli. Vi har bedömtatt som
sannolikt den kommer bli låg både på kort och lång siktatt kap.att 4.
Vi vill å andra sidan stryka under ökad immigration skulle kunnaatt en
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få positiva effekter för den ekonomiska tillväxten och därmed också för
skatteintäktema. Därför detär svårt göra nettobedömningatt en av
migrationens rörlighet till och från Sverige ekonomiska betydelse för
kommuner och landsting.

Den fria rörligheten med EES-avtalet inteär begränsad till arbets-
Alla medborgare inom EES hartagare. vistasrätt månader föratt tre att

söka arbete i något avtalsland. Pensionärer och studerandeannat med
familjer har också rätt bosätta sig i vilket avtalslandatt helst.som
Däremot måste dessa kunna visa de inte kommer ekono-attgrupper att
miskt belasta värdlandet. Som vi har påpekat i kapitel 4 förhållandetär
mellan socialtjänstlagens regler vistelsekommunens och EG:som ansvar
regler oklart. Eventuella skyldigheter i vissa situationer social-att ge
bidrag eller stöd kan medföra kostnader. Vi bedömerannat dem dock

ringa.som
EES-avtalet innebär också blirdet lättare få vårdatt näratt man

flyttar från land till inom EES-området.ett Både möjligheternaett annat
till akutvård och planerad vård förbättras. På försätt gällersamma som
delar den kommunala verksamheten, konsekvensernaär för lands-av
tingen beroende hur omfattande rörligheten blir vilkaochav grupper

kommer utnyttja möjligheten till sjukvård. Här finnsatt däremotsom ett
regelverk innebär kostnader skall debiteras det land där patien-attsom

försäkrad.ärten
Flera studier har gjorts den förväntade migrationen visarsom av att

flyttningsströmmama inom EES-området torde bli begränsadav om-
fattning se härom i kapitel 4 och från Konsekvensutred-mer rapporten
ningen social välfärd och jämställdhet.om

En fråga har diskuterats vilkaär konsekvenser eventuella för-som
ändringar i den svenska alkoholpolitiken kan få för alkoholkonsumtio-

och därmed behovet sjukvård i Sverige. Eftersom frågan dennen av om
svenska alkoholpolitiken i skrivande stund föremålär för förhandlingar
har vi inte haft underlag för någongöra bedömning. Om detatt skulle
bli så alkoholkonsumtionen underlättadesatt förändringar igenom
försäljningssystemet torde det emellertid kunna få till konsekvens att
konsumtionen ökar och därmed också behovet samhällsinsatser,av
däribland i kommuner och landsting.

De effekter EES-avtalet och framtida EG/EU-medlemskapettav
skisserats kan alltså innebära vissa ökade kostnadersom för kom-ovan

och landstingen på kort och medellång sikt. Vårmunerna bedömning är
emellertid dessa kostnadsökningar inteatt på avgörande sätt påverkarett
den kommunala ekonomin.
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5.3 Minskade kostnader ökad konkur-genom

ICIIS

En grundläggande idé bakom EG/EU-samarbetet är stimulera denatt
ekonomiska utvecklingen ökad konkurrens.genom en

Lagen offentlig upphandling SFS 1992:1528 träder i kraftom
samtidigt EES-avtalet. Lagen direktär följd och svensksom en av en
anpassning till EG:s regler upphandling för skapaattom en gemensam
marknad. Den gäller inte bara också tjänster bygg- ochutan samtvaror,
anläggningsentreprenader vissaöver tröskelvärden.

När lagen skall tillämpas i kommuner och landsting innebär upp-
handlingsförfarandet omfattande procedur och längre tid itaren mer
anspråk forän närvarande. Reglerna har beskrivits i kapitel isamt
bilaga 6 Hur påverkar EG kommunernas och landstingens ekonomi

Värdet den offentliga upphandlingen i Sverige bedöms för 1992av
till 255 miljarder kronor. Härav kommunerna för 75 ,mil-ca svarar ca
jarder, de kommunala bolagen för 50 miljarder, landstingen forca ca
30 miljarder, totalt 150 miljarder kronor.ca

Den offentliga upphandlingen för avsevärd andel desvarar en av
Ävensamlade offentliga utgifterna i Sverige. begränsade effektivitets-

vinster till följd ökad konkurrens kan därför i absoluta innebäratalav
betydande direkta besparingar för den offentliga sektorn. Därutöver kan

vidgad marknad för svenska leverantörer via ökad produktion ochen
högre tillväxt på sikt leda till ökade skatteintäkter.

Med det regelverket förväntas kommuner och landsting kunnanya
betydande belopp. Det har inte varit möjligt exakt beräknaspara att mer

hur mycket kommunerna och landstingen kommer kunna tjäna inatt
tack den lagstiftningen, varken samlat för hela kommunsek-vare nya

eller i kalkyler for de enskilda landstingentom, eller kommunerna.
Vissa beräkningar har emellertid gjorts.

De hittills omfattande beräkningama effekternamest ökadav av en
konkurrens vid offentlig upphandling redovisas i bilaga till den s.k.en
Cecchinirapporten Volume 5a "The Cost of Non-Europe in Public-
Sector Procurement".

År 1986 uppgick de totala uppköpen från den offentliga sektorn i
EG till ungefär 15 Gemenskapens BNP, motsvarande 530procent av ca
miljarder ECU. En del detta utgjordes dock och tjäns-stor av av varor

där konkurrens olika skäl inte möjligter är eller där inteav varorna
handlas internationellt eller efterfrågas i så små mängder formellatt

Återstodenupphandling inte kommer i fråga. beräknades till 240-340
miljarder ECU.
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I undersöktes fem länder Belgien, Storbritannien,rapporten Väst-
tyskland, Frankrike och Italien. De potentiella besparingarna i offent-
liga utgifter beräknades till mellan 8 och 19 miljarder för år 1984 eller
2-5 den totala offentliga upphandlingen.procent Sammantagetav mot-
svarade den totala vinsten mellan 0,3 och 0,7 ländernasprocent av
samlade BNP.

Dessa belopp är naturligtvis behäftade med mycket osäkerhet.stor
Dels beräkningarna förhållanden inom EG för tionästan år sedanavser
och del vinsten kan redan ha realiserats, såväl i EG ien av som
Sverige. Dels kan strukturen på den offentliga upphandlingen skilja sig
mellan Sverige och EG. Beräkningar besparingsvinsten för enskildaav
varuområden varierar också avsevärt mellan olika länder. Totalt harsett
Sverige i dag sannolikt offentligstörre upphandling från utländskaen
leverantörer vadän gäller i genomsnitt för EG-ländema.som

Vi har tagit del två analyserar effekterna denrapporterav som av
EES-anpassade lagen offentlig upphandling. Dels har Komrev ABom
Göran Andersson och Per Dahlgren på vårt uppdrag utarbetat en

Hur påverkar EG kommunernasrapport och landstingens ekonomi-
bilaga 6, dels har Stefan Fölster och Eva Lindström, på uppdrag av
Konsekvensutredningarna för samhällsekonomi social välfärd ochsamt
jämställdhet, utarbetat Sveriges offentliga sektor i europeiskrapporten
konkurrens. I båda fallen refereras till den s.k. Cecchini-rapporten från
1985 den hittills omfattande redovisningen effekternamestsom av av en
ökad konkurrens vid offentlig upphandling.

Komrev AB har pekat på de kommuner och landsting tidiga-att som
varit minst kostnadsmedvetna har tjäna på iere såmest att att stornu

utsträckning möjligt tillämpa det regelverket för upphandling.som nya
Vinsterna dockär beroende på hur aktivt inköpama bearbetar markna-
den.

Komrev AB försiktigaär i sin bedömning hur beloppstoraav som
kan komma in. Det beror enligtatt Komrev AB på flera faktorer.sparas
Det är exempelvis svårt bild hur andelatt upphand-storen av av
lingarna kommer beröras, ...dvs. hur mångaatt liggersom översom
EES-avtalets tröskelvärden. Med decentraliserad upphandlingsfunk-en
tion krävs antingen samverkan eller organisationsförändring fören att
komma till tröskehtiváer underlag för "lönsam"upp upphand-som en
ling. Komrev AB besparingsmöjligheterna beroratt ambitions-påmenar
nivån, kunskapen och idérikedomen hos inköpama och politikerna. För
politikernas del kan det bl.a. handla eftersträva samverkanatt överom
kommungränsema.

Komrev AB gör antagande cirka 60ett de kom-attom procent av
munala och landstingskommunala upphandlingarna kommer hamnaatt
över tröskelvärdena. Med kostnadsminskning på 10 skulleen procent
det innebära total besparing på cirka 10 miljarder kronor åren iper
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Ökade upphand-omfattandeförpenningvärde. kostnaderdagens en mer
försumbara.bedöms i sammanhangetlingshandläggning vara

hänvisat till Cecchini-rapportensFölster/Lindström har i sin rapport
vinstskapande effekter:typertre av

landsting den of-ochkommunerhandelsvinstEn statisk attgenom
billigaste leverantören.myndigheten köper från denfentliga

priser-tvingas sänkainhemska företagkonkurrenseffektEn attgenom
företag.utländskamedde konkurrerarnärna

stordriftsfördelar uppstårlångsiktigastruktureffekt till följdEn somav
konkurrenstryck.ökatomorganiseras undernäringslivetnär

enligtskulleCecchini-rapportenöversättningEn direkt av
inklusi-offentliga sektorndenbesparing inomFölster/Lindström ge en

årligen.13 miljarder kronormellan 5 ochstatsförvaltningen påve
radFölster/LindströmAB framhållermed KomrevI likhet att en

offentlig upphand-för vinsterna öppennödvändigaåtgärder är att enav
informationsatsningar påDet krävs bl.a.realiseras.ling skall kunna

åtgärder.kompetenshöjandeoch
offentligvinsterna lagenFölster/Lindström antar att upp-av om

Med EES-avtaletblir begränsade.kort sikthandling åtminstone på --
3till 2offentlig upphandling uppgårbesparingar fordebedömer att -

förår kommu-3-5 miljarder kronorvilket skulle motsvaraprocent, per
inledningsskede.landsting, ioch ettner

EG-ekonomiska konsekvenserinte vilkadetI Danmark har utretts
och landstingen.för kommunernafått de danskamedlemskapet har

inte heller utvärderats.EG:s upphandlingsregler harEffekterna av
totaltendast cirka 50 danska kommunerAB visar dockKomrev att av

till dessaupphandlingsregler. Skälen290 praktiserar EG:scirka att
byråkratiska,komplicerade ochregler inte följs de ärsägs attattvara

näringslivet skall slås Menför lokaladet finns rädsla det ut, etc.atten
Allt fler danskaattitydforändring gång.AB påKomrev ärsäger en- -

sin inköpsverksamhetlandsting centraliserarkommuner och samt sam-
amts inköp.och landstingsordnar den med andra kommuners

administrativaDanmark visar också deAB:s intervjuer iKomrev att
från 0,5besparingarmerkostnadema minimala. Exempel påär procent

försäkringspremier inte upphandlats påtill 30hela påprocent somupp
återkommer6 12flera år finns från enstaka kommuner, procent som-

uppgift i flera fall.
i refererade studierna konstateraVi med utgångspunkt dekan att--

för mycket kommunersäkra hurdet inte går någragöraatt prognoser
upphandlingsreglema träder i kraft.deoch landsting kan när nyaspara
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De bedömningar vi har ifrånutgå handlar besparingaratt mellanpåom
3 och 10 miljarder kronor i årlig vinst.

Med tanke på den intervjuundersökning bland svenska och danska
upphandlare Komrev AB har gjort har kommit till slutsatsensom att
Komrev AB:s bedömning, aktivt upphandlingsförfarande inled-att ett
ningsvis kan i storleksordningen 10 miljarder kronor, förefallerspara
rimlig.

Även Sverige skulle komma stå utanför både medlemskapattom
EES-avtaloch torde den allmänna tendensen till ökad anbudsupphand-

ling i den kommunala sektorn medföra kommunerna och landstingenatt
besparingar,gör speciellt med tanke på lagen offentlig upphand-att om

ling kompletterats med regler för upphandlingar även under tröskel-nu
värdena. Dessa torde emellertid bli mindre omfattande än denom
svenska anpassningen till EG:s upphandlingsregler genomförs.

Vi vill också understryka det isägs ochexpertrapportema,som som
också erfarenhetär i Danmark, nämligen den enskilda kommunenatten
eller landstinget i hög grad själv kan påverka storleken på den besparing

kan bli följden aktivt upphandlingsförfarande. För mindreettsom av
kommuner handlar det samordna uppköpen med andrat.ex. attom
kommuner.

Vi det klarlagt besparingarna helhet för denattanser vara som
kommunala sektorn överstiger kostnaderna för det merarbete be-som
hövs med upprättande anbudshandlingar och bedömningarav entre-av
prenadanbud.

EES-avtalet och i högreännu utsträckning medlemskap iett- -
EG/EU kan också medföra ökad konkurrens på energiområdet, någoten

kan betydelse för de kommunala energibolagen.som
Möjligheterna till minskade kostnader förstärks det standardise-av

ringsarbete på vårdområdet bedrivs inom EG. Enhetliga regler översom
hela Västeuropa kommer medföra ökad handel och skärptatt konkur-

med lägre priser följd. Därutöver medför den utveckling-rens som nya
för svenskt vidkommande förbättrad säkerhet och funktion inomen en

många produktområden.
En läkemedelslagstiftning införs i Sverige i samband medny att

EES-avtalet träder i kraft. EES-avtalet innebär i princip de direktivatt
EG antagit och kommer för underlätta hanteringenattsom anta att- -

läkemedel också kommer gälla i Sverige.attav
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verk-5.4 Finansieringen den kommunalaav

samheten

landstingens andelochSom vi tidigare har påpekat kommunernasär av
i flertalet EG-länder. Ettskatteintäktema i Sverigede totala högre än

hela den kommunala skattebasen utgörssvenskt särdrag är attannat av
företagsbe-länder förekommerpersonliga inkomstskatter. I andra även

beskattning.former lokalskattning, fastighetsbeskattning och andra av
anpassningar detEES-avtalet innehåller inte några krav på av

i EG/EU innebär inte hellermedlemskapsvenska skattesystemet. Ett
arbetsinkomster, kapi-gäller beskattninganpassningskrav vadnågra av

företagsbeskattningen finns vissafastighetsskatt.talbeskattning eller För
finns endast förteknisk Formella kravanpassningskrav natur.av mer
skatteintäktema.sikt kan påverkavissa indirekta skatter, något påsom

förmervärdesskatten, dels punktskattemahandlar delsDet omom
mineraloljor.tobak, alkohol och

lägstaöverenskommelse i Ministerrådet skallEnligt mervär-enen
och tjänster.gälla för huvuddelendesskattesats 15 procent av varorom

tjänster tillämpa lägretillåtet för vissa ochdetDärutöver är att envaror
i dag 25svenska mervärdesskattenskatt, dock lägst 5 Den ärprocent.

21 hotelloch procentför samtrestaurangerprocent utom matvaror
12 procent. Några krav på sänkaoch personliga atttransporter m.m.

i EG/EU, finns inte.dessa skatter, till följd medlemskapettav
anpassningskraven enligt ovanVid sidan de formella ärsomav -

genomförda svenska skattereforrnenrelativt begränsade innehåller den-
anpassningar till ökad rörlighet i Europa. Detta har skett oberoendeen

migrationen kommer bli i praktiken.hur attstorav
i vil-inte inom för uppdrag uppskattaDet har legat vårt attramen

vilket offentliga skattein-ken omfattning eller den sektornssätt
medlemskap i EG/EU. I denkomster påverkas EES-avtalet eller ettav

samhällseko-tidigare nämnda bilagan till Konsekvensutredningama om
Fölster/Lindströmnomi välfärd jämställdhet, pekar påochsamt attom

inte skattesänkningar, jämförtEES-avtalet medför direkta krav pånågra
med utanförskap. medlemskap i ställer vissa formella krav påEtt EUett
skatteanpassning få marginell statsfmansiell betydel-dock bedömssom

kan medlemskap, liksom EES-avtal, framför alltDäremot påett ettse.
sikt, konkurrensmässiga medföra sänkning vissaskäl krav påav av

Sverigeskatter på varuområdet. medlemskap innebär vidareEtt att
måste betala betydande avgifter till EU.rätt

detta Fölster/Lindström positiva effekternaMot har ställt de som
integrationen förväntas till. Såväl EES-avtalet EU-upphov ettge som

offentligamedlemskap bedöms öka den sektorns ökadresurser genom
konkurrens och ökade direktinvesteringar, vilket leder till ökad tillväxt.
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Ett medlemskap väntas ytterligare effekter direktinvesteringar.påge
Det dockär tveksamt denna positiva effekt för offentligade finan-om

uppväger medlemsavgiftema och eventuellt skattebortfall.serna ett
Författarna påpekar dock det samtidigt fullt möjligtär höja skat-att att

på andra, mindre rörliga skattebaser.ten Det är således möjligt att
upprätthålla det totala skatteuttaget. Vi har tidigare kapitel avsnitt 3
refererat till Grundlagsutredningen inför EG anfördeatt att om en even-
tuell framtida politik inom EG/EU skulle kräva detatt sammantagna
skatteuttaget minskas bör det i första hand det statliga skatteutrym-vara

får vika.met som ge
Vid deltagande i EMU tillkommer också vissa "extema"ett krav på

balans deutöver nationella kraven. En ökad ekonomisk konvergens
mellan medlemsländerna nödvändig för undvika spänningar iattanses
EMU:s slutfas, då bl.a. växelkursema låses och valutaen gemensam
införs. Dessa krav uttrycks i de s.k. konvergensvillkoren, vilka bl.a.
riktas de offentliga ñnansema:mot

Den konsoliderade offentliga sektorns underskott får högst 3utgöra-
BNP.procent av

Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld får tilluppgå-
högst 60 BNPprocent av

Därutöver ställs kraväven på inflationstakt, ochräntor växelkurs, fakto-
naturligtvis indirekt påverkar den offentliga sektorn.rer som

principI avviker inte konvergensvillkoren från de krav på balans i
de offentliga ñnansema redovisats i bl.a. kompletterings-som
propositionen våren 1993.

När bedömer hur kommunerna och landstingen kan kommaman att
påverkas olika åtgärder vidtas nationellpå nivå för kompen-av attsom

för eventuella inkomstbortfall eller för uppfylla EMU:s kon-sera att
vergenskrav är det enligt vår mening nödvändigt hänsyn till denatt ta
inhemska ekonomiska situationen och hur denna kan tänkas påverka
kommunerna och landstingen.

För närvarande har mycket budgetunderskott ochstaten ett stort
statsskulden ökar i snabb takt. För närvarande uppfyller Sverige inte
EMU:s konvergenskrav detnär gäller underskott i offentliga finanser.
Regeringen har emellertid i kompletteringspropositionen i april 1993
prop. 1992/93:150 redovisat for minska bud-ett att statensprogram
getunderskott.

Med tanke på det ansträngda statsñnansiella läget har obe-staten -
roende EG/EU-samarbetet intresse framöveräven uppmärk-av attav-

utvecklingen kommunernas ekonomi. Vår bedömningsamma ärav
därför den inhemska ekonomiska situationen,att främst kravet åter-att
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balansen i spela förställa budget, kommer rollstörreattstatens en
finansieringen 1990-taletden kommunala verksamheten under änav
EG/EU-samarbetets direkta och indirekta krav.

Om Sverige kommer med i EMU-samarbetet i slutet 1990-taletav
tillförs diskussionen och kommunernas finanser dimen-statensom en ny

för vidsion. Då det gäller konvergenskraven EMU bedömningengörs
nämligen ingen åtskillnad offentligaunderskottens storlek mellan denav

olika isektorns delar medlemsland. Det alltså det samlade under-ärett
landstingskottet för och kommuner skall bedömas. Vilkastat, som

för landstingenskonsekvenserna blir kommunerna och emellertidär
mycket bedöma i dag; avgörande fråga den offentligasvårt äratt en om
sektorns finanser i balans den dag Sverige skulle kunna inträda iär ett
eventuellt EMU-samarbetet.

viktigt återigen hur förDet dock understrykaär att att ansvaret att
i offentliga ñnansema fördelasreducera eventuella underskott de mellan

nationell politisk fråga.och kommunerna Ytterst detär ärstaten en
riksdagen vilken landstingenalltså roll kommunerna ochavgörsom

för till iskall ha medverka reducering eventuella underskottatt en av
den offentliga sektorns finanser.

Som tidigare har påpekat behöver varken EES-avtalet eller ett
Sverige.medlemskap i EG/EU innebära minskat totalt skatteuttag iett

Däremot kan naturligtvis eventuell harmonisering vissa skatteren av
inominom EG/EU sikt leda till viss omstrukturering det svenskapå en

skattesystemet. Det skulle kunna innebära trögrörliga skatteba-att mer
medanökar sin betydelse, lättrörliga skattebaser främst denser mer

indirekta fårbeskattningen begränsad roll.en mer
Kommunernas skatteinkomster till del från beskattningenhärrör stor

bedömningarbetskraft. Vår eventuell framtida harmonise-är attav en
ring vissa inom EG/EUskatter inte på kort sikt kommer medföraattav

behov det inkomstskatter iompröva svenska medett att systemetav
kommunerna och landstingen. På längre sikt kan dock diskussionen om
växling skattebaser aktualiseras.av

Ändrade5.5 utvecklingsbetingelser i olika

regioner

Kommunernas och landstingens ekonomiska situation naturligt-påverkas
vis iockså hög grad näringslivets omvandlinghur kan komma attav
påverkas den västeuropeiska integrationen. En väsentlig faktorav annan

hur den svenska regionalpolitikenär förändras vid medlemskap iett
EG/EU.
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Bedömningen hur den regionala utvecklingen kommer påver-attav
kas vilkaavgörs antaganden görs det gällernär det svenskaav som
näringslivets konkurrenskraft. Ett antal studier gjortshar redovisarsom
utvecklingen i regioner med olika näringslivsstruktur och hur dessa
regioner kan förväntas påverkas svenskt medlemskap i EG/EU.ettav
En dessa har gjorts Expertgruppen för forskning regionalav av om
utveckling ERU på uppdrag Långtidsutredningen 1992 SOUav
1992:19.

Stockholmsregionen den delär landet där effekterna EG:s inreav av
marknad kommer bli påtaglig, enligt ERU:s studie. Storlekenatt mest
på den regionala marknaden regionen kommergör framståatt att som
attraktiv för utländska företag inom bank- och ñnansområdet inomoch
övriga tjänster. Samtidigt utredarna konkurrenssitua-typer attav menar
tionen för huvudstadsregionen kommer förändras bl.a.att attgenom
Stockholm i ökad grad tvingas konkurrera med andra europeiskaatt

olika verksamheter.centra om
Andra regioner enligt ERU-studien kan förväntas bli starktsom

påverkade EG:s inre marknad Skåneär och Halland, därför deattav
till länder inom EG.gränsar Företag i Tyskland och Danmark kan

utifrån sin hemmabas bearbeta dessa delar den svenska marknaden.av
När det gäller de svenska industriregionema ERU-utredamatror

inte på några radikala förändringar på kort sikt. Handeln med industri-
mellan EG och Sverige har sedan 1973 reglerats frihandels-ettvaror av
varföravtal, tullfrihet redan råder. Flertalet industriregioner enligtär

ERU specialiserade på produkter påavsätts växandesvagtmogna som
marknader. Det därför möjligtär de expansiva effekterna EG:satt av
inre marknad går dem förbi. Förutsättningar för tillväxt finns enligt

i antal regioner med universitet och högskolor.rapporten ett
ERU-forskama den inre marknaden kan bidra till försäm-tror att att
glesbygdens relativa position. Svagheten i dessa regioner denärra

begränsade regionala marknaden de endastgör undantagsvis kanattsom
fördeldra ökad konkurrens. I vissa fall kan tilltron till marknadslös-av

ningar bli till nackdel för glesbygden. Inom för nationellaramen mono-
inompol kommunikaüonsområdet har glesbygdens merkostnadert.ex.

täckts subventioner från lönsamma regioner. Avregleringar ochgenom
marknadslösningar kan därför betyda högre priser för kommunikations-
tjänster i regioner med litet befolkningsunderlag.

Vi vill understryka det är svårt säkra bedömningargöraatt att av
hur den regionala utvecklingen påverkas EG. En huvudslutsatser-av av

i är även andra faktorer EG-medlemskapänrapporten att ärna ett
viktiga för den framtida regionala utvecklingen. Om de refereradeovan
slutsatserna riktigaär ställs ökade krav på såväl den svenska regio-att
nalpolitiken EG:s regionalpolitiska satsningar kan medverka tillsom att
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regionala obalanser kan till följdöverbrygga de uppståannarssom av
förändringar i näringslivets konkurrensmöjligheter.

Redan EES-avtalets ikraftträdande kommer påverka den kommu-att
främst offentlignala verksamheten, de reglernagenom nya om upp-

näringspolitiskhandling har både regional- och betydelse. Konkur-som
företagenkommer öka vilket också bör och därmedatt gynnarensen

betydelsefullt för berörda kommuner och regioner i Sverige.också vara
Genom anslutning till EG/EU Sverige bidra tillkommer atten

EG/EU:s Möjligheterna stödja regionerbudget. att utsatta genom
EG/EU:s strukturpolitik förutsatt Sverige fårbör goda, att ettvara

Sveriges positionspapperutfall medlemsförhandlingama. Igynnsamt av
för förhandlingarna.juni 1993 de övergripande målenden 17 anges

Sverige kräver således

förfå förståelse för svenska regionala problemen och dendeatt-
regionalpolitikens förutsättningar,svenska

få för bedriva nationell företagsinriktadkunnaatt acceptans att en-
regionalpolitik inriktning och minst omfatt-med sammasamma av
ning idag, samtsom

regionalpolitikfå del Gemenskapens de s.k. struktur-att genomav-
fonderna i utsträckning motiveras de svenska regionalpo-som aven
litiska problemen.

Om Sverige blir medlem i EG/EU väsentliga tillgodosesoch de kraven
inom regionalpolitikens möjligheterområde för stöd från struk-öppnas

turfondema. gäller inte bara de regionalt inriktade insatserna. San-Det
nolikt Sverige delkan också EG:s mål 3- och 4-satsningar för attav
bekämpa arbetslösheten sig till fleramöjligheter ansluta desamt att av

EG-kommissionen initiativ till förtagit underlättaattprogram som
genomförandet Kommissionenden inre marknaden. har dessutomav
föreslagit de medlemsländerna föreslå Norrbottens län skallatt attegna
bli mål 1-område, vilket skulle innebära stöd till för-bl.a. kunna en
bättrad infrastruktur.

Mot bakgrund erfarenheterna planeringende hittillsvarandeav av av
strukturfondsprojekt i Kommissionenmedlemsländerna har uttalat en
önskan kommunerna regionerna ökat inflytande bådeoch överatt ettge
planering strukturfondsprojekt.och genomförande Denna önskanav
deklarerade också Europaparlamentet i samband med dess yttrande över
EG:s budgetförslag 1994-99. Detta innebär Sverige blir medlematt om
får kommunerna, landstingen länsstyrelserna möjlighet tillsam-och att

med näringslivet i olika EG-projekt.och andra deltamans
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Här bör också nämnas redan EES-avtalet också kan få omfattan-att
de konsekvenser för många svenska små och medelstora företag storav
betydelse for den lokala sysselsättningen. Det handlar i första hand om

möta betydligt hårdnande konkurrens den inre marknaden föratt en som
med sig. I detta avseende de företagenär svenska eller mindremer
sårbara. Men den givetvisöppnar också möjligheter för svenskanya
företag. frånDe konkurrens skyddade branscherna och underleverantö-

enkla produkter kan få det besvärligt. Ett medlemskap innebärrer av att
alla blir tillgängliga för svenskt näringsliv lika villkorpåt.ex. program
övriga EG-länder. Det gäller exempelvis EG:s förstärkta små-som nya

företagsprogram och EG:s tredje för forskning och utveck-ramprogram
ling FoU. Sveriges möjligheter delta i idagär be-att programmen
gränsade, det sker i regel projekmivåpå och ñnansieringsstöd frånutan
EG.

För kommunerna handlar det komma till insikt företagan-attom om
dets villkor och diskutera åtgärder för underlätta företagensatt attnya

iagerande den situationen.nya

5.6 Våra bedömningar

Varken EES-avtalet eller eventuellt framtida medlemskap ställerett
direktanågra krav på omfattningen eller inriktningen den kommunalaav

verksamheten. EG-rätten innehåller inte heller några krav berörsom
finansieringen den kommunala verksamheten.av

I den EG-samarbetetmån kan medföra indirekta ekonomiska konse-
kvenser för kommuner och landsting det ändå riksdagen,är i enlighet

sinmed ñnansmakt, skall besluta förändringar i den offentligasom om
sektorns intäktssystem fördelningen eventuella budgetför-samt om av
stärkningar mellan den kommunala och den statliga sektorn.

Den ökade rörligheten underlättas redan EES-avtaletsom genom
kan medföra vissa begränsade ökade kostnader inom socialtjänsten och
sjukvården. Om alkoholen i Sverige blir tillgänglig ökar konsumtio-mer

och därigenom också behovet insatser i kommuner och lands-nen av
mg.

Ökade verksamhetskostnader kan, enligt vår mening, komma att
uppvägas andra ekonomiska konsekvenser för kommuner och lands-av
ting.

Komrev AB har på vårt uppdrag gjort studie konsekvensernaen av
EG:s regler offentlig upphandling, EES-avtalet ocksåav om som genom

införs i svensk lagstiftning. Vi delar Komrev AB:s bedömning kom-att
och landstingen aktivt utnyttja den upphand-attmunerna genom nya
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10besparingar i storleksordningeninledningsvislingslagen kan göra
miljarder kronor år.per

betydelse EMU:s konver-vilkenfråga kan diskuteras ärEn som
verksamheten.finansieringen den kommunalaha förgenskrav kan av

intemationaliseringen och dessbedömning den allmännaVår är att
främst kravetekonomiska situationen,inhemskainverkan på den att

roll förspelai budget, kommer störreåterställa balansen attstatens en
1990-taletverksamheten under änfinansieringen den kommunalaav

Vilka konsekvensernaindirekta krav.direkta ochEG/EU-samarbetets
med i EMU-landstingen Sverige kommerochblir för kommunerna om

bedöma idag;1990-talet mycket svåraisamarbetet slutet är att enav
i balans denoffentliga finanserden sektorns äravgörande fråga är om

skall inträda i EMU-samarbetet.dag Sverige
eventuellt med-EES-avtalet ellerbedömning varkenVår är ettatt

i det totalaförändringarbehöver medföra krav påi EG/EUlemskap
Även inom EG kan kommavissa skatteri Sverige.skatteuttaget attom

i fall kommervi inte såharmoniseras i framtiden detta attattmenar
in-meddet svenskamedföra behov ompröva systemetattett av

och landstingen.ikomstskatter kommunerna
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6 möjligheterna tillpåverkasHur

insyn kommunala verk-i den
sekretess-samheten EG:sav

regler

Inledningl

Inför ikraftträdande EES-avtalet inför medlemskap iett samt ettav
Vid SverigesEG/EU frågor kring offentlighet diskuterats.har

offentlighetsprinciptill EG starkt betonats vårmedlemsansökan har att
får vid medlemskap i Gemenskapen.inte eventuellturvattnas ett

liksom vid eventuellt medlemskap i EG/EUGenom EES-avtalet ett
införas i svensk rättsordning.kommer gemenskapsrätten att

offentlighetsprincipen och meddelarfrihetenDen svenska anses
för tillgodose rättssäkerhet, effektivitetviktig grundpelareutgöra atten

Offentlighetsprincipen för-i förvaltningen och demokratisk insyn.
vidverkligas olika Således har allmänhetenpå sätt. rätt närvaraatt

viddomstolsförhandlingar och sammanträden med beslutande statliga
och kommunala församlingar, riksdagens kammare och full-såsom
mäktigesammanträden i kommuner landsting. Vidare förverkligasoch
offentlighetsprincipen allmänhetens del allmännarätt att tagenom av
handlingar och medborgerlig yttrandefrihet också gällergenom en som
för statliga kommunala tjänstemänoch och andra offentliga funk-
tionärer.

Inskränkningar i allmänna handlingar fårrätten del görasatt ta av
endast det påkallat hänsyn till vissa i tryckfrihetsförordningenärom av
angivna intressen. I sekretesslagen for vilka slag uppgifteranges av som
sekretess skall gälla. Regler tystnadsplikt återñnns i sekretesslagen.om

Den svenska grundlagfásta meddelarfriheten medger offentlig-att
anställda i viss utsträckning straffritt kan lämna normalt sekretess-
belagda uppgifter for publicering i skrifttryckt eller i radio eller TV
samtidigt den innebär förbud för myndigheterna efterforskaattsom vem

lämnat upplysningar.som
Någon offentlighetsprincip tillämpas generellt inte inom Gemen-

skapen Rådet fattade beslut den 6 december 1993 införaett attmen om
princip handlingsoffentlighet. Denna skall gälla från 1994 fören om

handlingar från Kommittén och Rådet. Om handling har sekretess-en
belagts institutionenär förhindrad lämna den. Sekretessen äratt ut
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härvidlag absolut. Enligt arkivförordningen 83/354/EES, reglerarsom
allmänhetens tillgång till Europeiska gemenskapens och Euroatoms
historiska arkiv handlingarär i offentligaregel först efter 30 år. Det
krävs dessutom särskilt beslut för sekretessbelagd handlingett att en
skall kunna lämnas ut.

De Sekretessregler finns i gemenskapsrätten gäller bl.a. försom
uppgifter enskilda skall lämna till EG-kommissionen eller tillsom
nationella myndigheter sina ekonomiska förhållanden, samtom om
tystnadsplikt för delegater och tjänstemän. I samband med beslutet den
6 december 1993 beslutade Rådet också omröstningsresultaten frånatt
Rådets enligtmöten huvudregeln automatiskt offentliggöras.skall

Enligt den svenska tryckfrihetsförordningen har varje medborgare
delrätt allmänna handlingar. En allmän handling kan endastatt ta av

hemlighållas med stöd bestämmelser i sekretesslagen för skyddaattav
vissa specificerade intressen. Iden svenska sekretesslagstiftningen finns
regler medger skadeprövning i vissa fall och möjlighet göraattsom
intresseavvägningar för tillgodose kravet offentlighet.på Inomatt
gemenskapsrätten finns inga bestämmelser skaderekvisit; sekretessenom

absolut.är
Enligt våra direktiv skall vi kartlägga och beskriva hur EU:s regler
sekretess påverkar möjligheterna till insyn i kommunal verksamhet.om
Sveriges medverkan i EG:s berednings- och beslutsprocess kommer
falla under bestämmelsema utrikessekretess i sekretesslagen.att om

Enligt kommittedirektiv 1993:32 har särskild utredare, Danielen
Tarschys, tillkallats för bestämmelsernaöver utrikes-att se om
sekretessen. Utredaren skall söka beskriva den förväntade utvecklingen
i offentlighets- och sekretessperspektiv. Utredaren skall vidareett

vilka förändringaröverväga i regler utrikessekretessenrör kansom som
motiverade och bör därvid särskilt studera sekretessen i förhand-vara

lingsarbete och frågor meddelarfrihet i EES- och EG-perspektiv.ettom

6.2 Utvecklingen inom EG/ EU

Fram till 1994 har det inte tillämpats någon form offentlighetsprincipav
inom EG. jfr beslut den 6 december 1993 ovan. Under det senaste
året har det däremot skett utveckling större öppenhet. T.ex.moten en
ñnns i Maastrichttördraget förklaring till tillgångrätten tillen om
information:

Konferensen insyn i beslutsprocessen stärker institu-attanser
tionemas demokratiska karaktär och allmänhetens förtroende för
förvaltningen. Därför rekommenderar konferensen att
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fram för RådetKommissionen 1993 lägger rapportsenast en an-
för allmänhetens tillgång till den infor-gående åtgärder förbättraatt

mation institutionerna tillgång till.harsom

hänvisning till för-Kommissionen i med dennahar ett rapporterpar
inom Gemenskapenklaring fram förslag till ökad öppenhetlagt samt
insyn. Syftetförslag angående offentlighet förbättrad bl.a.och är att

folklig förankring integrationsprocessen och ökaåstadkomma aven
för inomi EG:s inre bearbetas närvarandeinsynen arbete. Rapporterna

idetta arbete nuläget svåraGemenskapen och konsekvenserna är attav
inte varitGjorda från EG-representanter har heltförutsäga. uttalanden

total medan andraentydiga. del hävdar insynen redanEn är närmastatt
leda tillEG:s kommande beslut kommer strängarehävdar attatt

sekretess.
enligt praxis sekretess för bl.a.Kommissionen gäller i dagHos

överläggningar. Kommissionen kan dock beslutaKommissionens interna
beredningsstadiet och rådgöra medmaterial underlämna utatt vemom

till förordningar och direktiv blir alltidKommissionens förslagden vill.
tilloffentliga överlämnas Rådet.denär

intetystnadsplikt beträffande förhandlingarRådet gällerI annatom
omröstningar enligtmedlemsländemas skallResultatetbeslutas. nu,av

offentliggöras.huvudregeln, alltid
offentlighet förhandlingar ochEuropaparlamentet rådet vadI avser

från EG:s institutioner.överläggningar dokument överlämnatssamt som
inom ochOffentligheten promemorior utskottgäller även upprättatssom

beredningsorgan.liknande

personligFörslag till direktiv integritetom

fram Förslag direktiv innehållerKommissionen har lagt tillett som
behandling personuppgifter. Syftetregler till skydd för enskild vid av

nivå skyddetmed förslaget hög och påär ha motatt gemensamen
behandlingintegritetskränkningar i med automatisksamband av person-

uppgifter.
flertal artiklar till skydd förFörslaget till direktiv innehåller denett

information till enskildeenskilde med mycket långt gående krav på den
Direktivet ioch krav underrättelser till dataskyddsmyndigheten.på är
lagstiftningdessa delar utförligare längre gällande svensk påoch går än

till förområdet. beslut i fråga EG-direktivet skydd personligEtt om
tidigast 1994.integritet inte förrän under vårenväntasm.m.

Sverige blir icke medlemsstat beroende sinaäven att anpassasom av
integritetsskyddsnivån godtasregler till det blivande direktivet så kanatt

personuppgifter nödvändigt ochför sådant utbyte ärett av som som
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följer fri rörlighetmed tjänster, och kapital enligtav varor, personer
EES-avtalet.

innebärDetta kommuner och landsting direkt kommer på-att att
verkas kommande EG-direktiv vad behandlingav avser av person-
uppgifter. Ett flertal myndigheternas register sådan karaktärär attav av
de tillmåste lagstiftning på området till följd EES-av-anpassas ny av

alternativttalet vid EG-medlemskap. Information tidigare varitett som
tillgänglig för myndigheter och enskilda kan bli svåråtkomlig. Detmer
kan bli svårare få insyn iäven och tillgång till myndigheternasatt
beslut. Förslaget till EG-direktiv präglas, liksom övriga EG-många
direktiv olikapå områden, betydligt detaljregleringstörre vadänav en

vanligtvis karakteriserar svensk lagstiftning.som

6.3 Konsekvenser EES-avtaletav

internaDe svenska reglerna offentlighet och sekretess kommer inteom
påverkas EES-avtalet. offentlighetBeslut och sekretess äratt genom om
nationell angelägenhet och fastställs nationellsåledes på nivå. Varkenen

vid medlemskap i EG/EU eller EES-avtalet innebär EG-det attgenom
ställer krav nationellarätten på regler offentlighet har-skallatt om

moniseras. Varje medlemsstat får ha den lagstiftning som passar
förhållandena inom respektive bäst.stat

När EES-avtalet iträder kraft skall, enligt artikel 83, vid informa-
tionsutbyte mellan offentliga myndigheter inom EES, EPTA-statema ha

rättigheter och skyldigheter informationatt ta emot attsamma samma ge
EG-medlemsstaterna underkastade de Sekretessreglersamtsom vara

fastställasskall Gemensamma EES-kommitten.som av
De sekretesskrav avseende informationsutbyte mellan EES-staterna
EES-kommittén,och enligt denna artikel skall fastställas EES-som av

kommittén folkrättsligtär bindande beslut och måsteatt anse som
därför införlivas med den svenska sekretesslagstiftningen för bliatt
gällande här i landet. Frågan införlivande med svensk rätt aktua-om
liseras således reglerna fastställsnär EES-kommittén.av

Den svenska regeringens hållning i denna fråga den,är detatt om
finns skillnader i bedömningen sekretessfråga mellan EG ochav en
Sverige, så enligtavgör gällande svenska regler handling skallom en
offentliggöras eller ej.

Om uppgifter sekretessbeläggs EG:s institutioner Sverigeärav
bunden dessa regler i enlighet med fördragstextema och avtals-av

Om Sverige vid tillämpning eller införlivande EG:stexterna. sekre-av
tessregler beslutar sådana regler med utgångspunkt från svenskom
gällande rättsordning, kan detta komma bedömas fördragsbrott.att som
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Sverige kan inte i sin nationella rättsordning besluta sekretess ellerom
offentlighet med bindande verkan för Gemenskapen.

Tystnadsplikt för delegater och tjänstemän m

EES-avtalet,I 122, i Romfördraget, 214, finnsart samt art
bestämmelser innebär de avtalsslutande ombud,att parternassom
anställda mil., verksammaär enligt EES-avtalet efter detäven attsom
deras uppdrag upphört skall förpliktade inte lämnaatt utvara upp-
lysningar omfattas sekretess. Detta gäller särskilt uppgiftersom av om
företag, deras affársförbindelser eller deras kosmadsförhállanden.

Ytterligare Sekretessregler finns i vissa rättsakter Sverigesom
EES-avtalet sigåtar införliva med svensk Dessa be-rätt.attgenom

stämmelser gäller myndigheter med tillsynsfunktioner beträffande bl.a.
banker, kreditinstitut och värdepappersområdet och berör intesåledes
kommuner landsting.och Vissa Sekretessregler finns vid ömsesidigt
bistånd i tullfrågor skall komma till inomstånd för EES-som ramen
avtalet.

Offentlig upphandling

Riksdagen har beslutat förregelverk den offentligaett nyttom upp-
handlingen i Sverige med anledning de krav ställs EES-av som genom
avtalet. Lagen träder i kraft vid årsskiftet 1993/1994.

Den lagen omfattar kommuner och landsting, bolag inomstaten,nya
den offentliga förvaltningen, offentliga företag bolag verk-samt vars
samhet kräver särskilt tillstånd. Ett bolag tillhöra den offentligaanses
förvaltningen det har bildats i syfte fullgöra uppgifter i det all-attom

intreessemännas och kapitalet huvudsakligen har tillskjutits staten,av
kommun eller landsting. Bolag och stiftelser i vilka merparten styr-av
elseledamötema eller styrelseordföranden tillsattshar kom-staten,av

eller landsting tillhör den offentliga förvaltningen. Bolag drivsmun som
i vinstsyfte omfattas inte lagen.av

Företag verksamma inom energi-, och tele-vatten-, transport-,
kommunikationsområdena omfattas, dock inte busstrañkverksamhet om
det råder fri konkurrens.

Syftet EG:smed regelverk är åstadkomma och kon-öppenatt en
kurrensutsatt upphandlingsmarknad för alla betydande sektorer inom
upphandlingen.

offentligEn upphandlare får inte diskriminera företag i länder som
undertecknat EES-avtalet. offentligEn upphandlare får inte heller

lokala företag och leverantörer.gynna
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upphandlingsreglemaDe inte strida tryckfrihets-motnya anses
förordningen eller sekretesslagen prop. 1992/93:88 offentligom upp-
handling, 53 54 De reglerna innebär utökad informations-s nya0 en
plikt för kommunala bolag annonsering, rapporteringgenom m m.
Kommunernas och landstingens upphandling och tjänster måsteav varor
i fall där upphandlingen viss omfattning över deär k tröskel-av s
värdena i EG:s tidning. Myndigheten måsteutannonseras annonsera

upphandlingen,dels dels fått uppdraget vissaisamtannonsera vem som
fall informera planerad upphandling. uppgifter offent-De skallom som
liggöras har emellertid bedömts inte omfattandeså det kanattvara
bedömas reglerna upphandling strider svensk sekretess-att motom
lagstiftning.

Konkurrensregler

Fri rörlighet for. och tjänster förutsätter för fri kon-ett systemvaror
kurrens. När EES-avtalet träder i kraft innebär det all gränsöver-att
skridande handel mellan medlemsländerna i EG/EU och EFTA om-
fattas konkurrensregler ibygger på de reglerav gemensamma som som
dag finns inom EG. Sedan den 1 juli 1993 vihar konkurrenslagen ny

till EG:s regler. Genom EES-avtalet kommer härigenomanpassatssom
enhetliga regler för den gränsöverskridande handeln tillämpasatt av
EG/EU och EFTA-ländema. Vid tillämpning den lagen skallav nya
EG:s praxis vägledande.vara

förbjudsFöretag den lagen konkurrens-göraattgenom nya
begränsande överenskommelser. förbjudet för företagDet är även att
dela marknaden mellan sig. fårKonkurrensverket lagenupp genom
möjlighet undersökningar företag förgöra hos få fram materialatt att
kring eventuella överträdelser.

Frågor sekretess hos de konkurrensövervakande medom organen
anledning EES-avtalet har belysts i 1992/93:120. Där uttalasav prop.
bl.a. förutsättning för EES-avtalet fungeraskall riktigtpåatt att etten
sätt de avtalade reglerna följs.är Uppgiften övervaka ochatt att
tillämpa konkurrensbestämmelsema inom EES fördelas enligt avtalet
mellan EG-kommissionen och EFTA:s särskilda övervaknings-
myndighet.

På det nationella planet förutsätter EES-avtalet Sverigeatt utser en
myndighet behörig myndighet med de uppgifter framgåratt vara som av
de konkurrensbestämmelsema. Myndigheten, Konkurrens-gemensamma
verket, skall bl.a. på begäran EFTAzs övervakningsmyndighet vidtaav
undersökningar hos företag här i landet.
I protokoll till EES-avtalet och övervakningavtalet finns bestämmelser

informationsutbyte mellan EG-kommissionen, EFTA:s övervak-om
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ningsmyndighet och de nationella tillsynsorganen. Protokollen innehållerlll bestämmelseräven tystnadsplikt.om
l För uppfylla de krav följer EES-avtalet föreslås svenskatt som av

sekretesslagstiftning ändras så absolut sekretess gäller för uppgifteratt
Konkurrensverket får in svenska och företagutländska medsom om

stöd avtalet. Uppgifter har samband med övervakningenav ettsom av
företag härigenom inteär tillgängliga för allmänheten.

6.4 Konsekvenser medlemskap iettav

EG/ EU

Vi har framhållit EES-avtalet inte begränsar den grundlagsiästaattovan
öppenhet råder Sverigei vad gäller offentlighet och meddelarfrihetsom
och således inte påverkar insynen i kommunernas och landstingens
verksamheter. Ett eventuellt medlemskap i EG/EU förändrar inte heller
den grundlagsfästa öppenheten.

Kommunernas och landstingens möjlighet till insyn inför EG/EU:s
beredning och beslut rättsakter direkt dem kommerrörom m.m. som

regleras de regler sekretess EG:s institutioneratt genom om som
beslutar I dema del hänvisas till den utredning utrikessekretessom. om
och EG pågår och skall ha utfört sitt uppdrag den 31senastsom som
december 1993.

Kommissionen har i meddelanden markerat tydligett par en
ambition öka insynen i beslutsprocessen tillgänglighetenoch tillatt
handlingar hos Gemenskapen. En del positiva uttalanden ökadom
öppenhet har offentliggjorts i olika sammanhang, bl.a. vid Sveriges
ansökan medlemskap i EG.om

Även Sverige har sinmed grundläggande tradition offentlighet,av
meddelarfrihet och yttrandefrihet sin ansökan medlemsskapgenom om
åstadkommit positiv debatt i fråga demokratisk kontroll insynochen om
i EG:s inre arbete.

Kommissionens beslut 6den december 1993 ökad öppenhet vadom
EG-institutionemas inre arbete kommer behandlas Minister-avser att av

rådet under våren/sommaren 1994.

6.5 Våra bedömningar

De svenska interna reglerna offentlighet och sekretess kommer inteom
påverkas varken EES-avtalet elleratt eventuellt medlemskapettgenom

i EG/EU. I det fall särskilda Sekretessregler fram denatt tas av gemen-
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EES-kommittén för informationsutbyte inom EES kommer dessasamma
gälla för Sverige.ävenatt
Sedan l juli 1993 har vi i Sverige konkurrenslagen ny som

till EG:s regler området. Svensk sekretesslag harpå medanpassats
anledning härav ändrats så, absolut sekretess gäller för uppgifteratt som
Konkurrensverket erhåller svenska och utlänndska företag med stödom

bestämmelserna i EES-avtalet.av
regler offentlig upphandling träder i kraft samtidigtNya om som

innebär och landsting i vissa fallEES-avtalet och kommuner äratt
skyldiga offentliggöra vissa uppgifter rörande upphandlingar.att

lands-regler direkt kan komma påverka kommuner ochDe attsom
insynen EG:sting vad gäller möjligheter till och begränsningar ärav

personuppgifter. Direktiv-förslag till direktiv avseende behandling av
i kraft nuvarandeförslaget sådan karaktär det träder medär att,av om

tillutformning, svenska myndigheters register måste lag-anpassas ny
stiftning på området.

offentlighetslagstiftningen enligt EG-rättenSekretess- och är en
in-nationell angelägenhet. Vår bedömning bakgrund häravär attmot

i och landstingens verksamhet vadkommunernas utöver somsynen -
Gemen-redovisats i det föregående inte kommer påverkasatt av-

regler sekretess.skapens om
landsting inte fårockså viktigt kommuner ochDet sämreär att

internationelltinsyn i den statliga beslutsprocessen till följd ökatettav
samarbete.

offentlighet inom EG/EU EG:s institu-Sekretess och bestäms av
själva. handlingar vilkationer När skall kommuniceras elleranges vem

handlingarna.skall Dessa omfattas då EG:s sekretessregler.som av
Utredningen bestämmelser utrikessekretesssen dir. 1993:32om om
enligt sina direktiv beakta offentlighetsprincipen intehar skallatt att

försvagas helst Inriktningen förslagen tillstärkas. på skall ledautan
ökad öppenhet.
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7 Kommunernas och regionernas
inflytande EG/EU:söver lag-
stiftning och Övrig verksamhet

7. 1 Inledning

I kapitel 2 konstaterades det under de decennierna har skettatt senaste
allmän förstärkning den regionala nivån i flera de europeiskaen av av

länderna. Vidare konstaterades i den pågående diskussionenatt om
relationerna mellan EG och medlemsstaterna förväntas de lokala och
regionala nivåerna i allt högre grad väsentligutgöra del deten av
europeiska samarbetet.

förväntningarDessa grundas bl.a. på den allmänna bedömningen att
de nationella fårgränserna minskad betydelse. Det innebär atten
regionernas geografiska bindningar luckras allt och deattupp mer
administrativa kommergränserna betyda allt mindre i framtidaatt ett
gränslöst Europa. Regiongränserna blir flexibla och öppnar därmedmer
för möjligheterstörre forma koalitioner, etablera samarbete ochatt
knyta regioner eller närmare varandra och inomöver regiongrän-orter

utifrån olika intressen, främst ekonomiska.ser
I detta kapitel redovisas inledningsvis hur det lokala och regionala

inflytandet kanaliseras inom några EG-ländema detnär gäller be-av
redningen beslut inom EG/EU. Vidare redovisas formerna för hurav
kommuner och regioner kan påverka beslutsfattandet inom EG, främst
via det konsultativa rådet CCLRA och efter Maastrichtfördragetatt
har i kraftträtt via Regionala kommittén. Kapitlet avslutas med en
diskussion hur det kommunala och regionala inflytandet i Sverigeom
kan kanaliseras och institutionaliseras vid eventuellt medlemskap iett
EG/EU.

7.2 lokala/regionalaDet inflytandet i EG/EU

Enligt direktiven skall lämna förslag hur det kommunala ochom
regionala inflytandet skall kanaliseras institutionaliserasoch i Sverige
vid eventuellt medlemskap i EG/EU. Det finnsett därför skäl huratt se
detta inflytande i några EG:s medlemsländer. Redovisningenutser av
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iinhämtats via de svenska ambassademauppgifter harbygger på som
dessa länder.

Tyskland

fram etableradesMaastrichtfördraget förhandladesmedI samband ettatt
för medverkan iinformationssystem delstatemaslagfást sarnarbets- och
uteslutande eller främstfrågor rörEG/EU-frågor. När det gäller som

landetskulmrfrågor har delstatemai huvudsak rättdelstatema utseatt
EG/EU.vid förhandlingar inomrepresentant
regeringen och delstatema i frågormellansamarbetetDet närmare

12 1993. LagenlagEG/EU reglerasrör marsavgenom en nysom
Ländem inZusammenarbeit Bund und"Gesetz über diebenämns von

EUZBLG. Genom dennaEuropäischen Union"Angelegenheiten der
beredninginfomiationsplikt,tillämpningsföreskrifter, regleraslag, jämte

europeiska unionen.och deni frågor delstatemaoch beslut rörsom

Infomation

hållas informeraderegel skriftligenlöpande ochDelstatema skall som
översändandefrågor. Detta skerför dem relevanta genom av:om

Mini-EuropeiskaKommissionen, rådet,Dokumentation fråna.
och de olika rådsorganen.informella rådsmöten,sterrådet,

efterfrån Europeiska unionenmeddelandenRapporter ochb.
till i Kommis-alltifrån Europeiska rådet, ned mötenmöten

sionens undergrupper.

EG/EU-delegation.Rapporter från Tysklandsc.

regeringensinformation den tyskad. Dokumentation och om
EG/EU-sam-initiativ, ställningstaganden och uttalanden i

manhang.

federalt ministerium till BundesratInformationen lämnas berört somav
ministeriet för federalavia delstatemas Bonn-kontor delger delstatemas

informera berörda delstats-europeiska frågor. Dessa kan i sinoch tur
Informa-Härvid vissa sekretessaspekter tillvaratas.myndigheter. måste

praktikention skall lämnas tidigt möjligt och på snabbaste Iså sätt.som
Som harolika former informell direktdelgivning. regeletableras av

arbetsuppgifter smi-tjänster inrättats för klara dessa påsärskilda ettatt
digt sätt.
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Samråd

Delstatemas erbjuds ansvarigt federalt ministerium tillrepresentanter av
församråd fastställa tyska förhandlingspositioner i frågoratt rörsom

delstatema.

Beslutsprocessen

För i tidBundesrat skall kunna ställning till fråga skall för-att ta en
bundsregeringen vilka tidsfrister gäller. Med hänsyn tillange som en
frågas förändrade läge kan Bundesrat också sittändra ställningstagande.

betyderDetta Bundesrat på lämpligt oftast via telex fax,sätt, elleratt
hålls underrättad frågas utveckling.om en

Om Bundesrat inkallat kanär beslutanderätten delegeras till Euro-
pakammer, består de 16 delstatemas ministrar försom av
federala/europeiska frågor. ministramasI frånvaro kan delstatema

högre tjänstemän.representeras av
Om Bundesrat och förbundsregeringen kommer fram till olika ställ-

ningstaganden skall samrådsförfarandet i syfte enighet.nåattupprepas
Om Bundesrat med 2/3 majoritet vidhåller sin position blir detta beslut
avgörande.

Deltagande ochi Kommissionens Ministerrådets möten

Bundesrat skall informeras relevanta inommöten Rådets eller Kom-om
missionens delstatsrepresentanterså skall kunna föratt utsesramar
deltagande i dessa Delstatemamöten. kan låta sig delsrepresenteras

observatörsskap i den tyska delegation i Bryssel påpermanentagenom
inommöten rådet, COREPER dels delta i Rådets och Kommissio-etc,

olika undergrupper. Listor delstatemasöver i olikanens representanter
kommittéer och löpande. Sammanlagtupprättas finns detexpertgrupper

240-tal underorgan till Rådet eller Kommissionen till vilka tjänste-ett
harmän för bevaka delstatemas intressen. Representantemautsetts att

består huvudsakligen mellangradstjänstemän i delstatemas ministerierav
eller ämbetsverk.

Belgien

Belgien sedan 20 juliär 1993 federal bestående regioner ochstaten av
gemenskaper. De regionerna Valloniet,utgörs Flandern ochtre av
huvudstaden Bryssel. De har regeringar direktvaldaoch försam-egna
lingar. Härutöver finns språk-gemenskaper flamländska, franskatre
och tyska likaledes med direktvalda församlingar och regeringar.egna

6 13-1328SOU1994:2
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ñnns 9 landskapDet också dock har fått minskad politisk be-som en
finns 589tydelse. Dessutom det kommuner.

Regionema har i uppgift regionalsköta planering, miljövård,att
boende, Vattenförsörjning avfallhantering,och den ekonomiska utveck-
lingen, energi sysselsättning. besvärsinstansoch De för kommunernaär
och landskapen. Gemenskapema har hand frågor kultur,rörom som
hälsovård, utbildning, socialskydd och social service.

regionala inflytandetDet

Regionerna kan sluta internationella deoch gemenskapema avtal på
områden till viss kontroll frånhör deras kompetens. En sker docksom

Ävencentralregeringen. träffass.k. blandade avtal kan berör såvälsom
federala regionala gemenskapligaden och kompetensen.som
Enligt maj 1993 regionemas in-lagen 5 gemenskapernas ochom

ternationella förhållanden, artikel föreskrivs i sådana fall skallatt
överenskommelse samverkan mellan centralregeringen ochnåsom
regionema/gemenskapema Belgiens representation vid interna-rörande
tionella överstatliga EU organisationer. överenskommelsen skalloch I

för ställningstagande i sakfrågor respektive vilken in-regleras sättet
ställning inta i organisationer enighet inteskall dessa kanman om upp-
nås.

Så förhandlingar i syfte EU-fördragenpåbörjas reviderasnart att
samtliga lagstiftande församlingar informeras.skall För den parla-att

mentariska kontrollen skall textförslagenkunna skall överlämnasutövas
till de lagstiftande församlingarna innan de undertecknas.

G/E beslutsfattandeRepresentation E U:si organ

grundvalPå överenskommelse samverkan centralregeringenärav en om
och varje regional- och gemenskaplig regering behörig företrädaatt
belgiska i Ministerrådet. Vilken instans företrädaskall berorstaten som
dels på de specifika frågorna dels på kompetensfördelningen mellan
instansema. För detta ändamål har vidämnesornrådena ministerrådets
sammanträden delats in i fyra kategorier:

Centralregeringens exklusiva kompetens.
Blandad huvudsakligen federal kompetens.men
Blandad huvudsakligen regional/gemenskaplig.men
Kompetensen huvudsakligen regional/gemenskaplig.är
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frågorNär enligt kategori I behandlas Belgien såledesrepresenteras av
medlem i centralregeringen. Kategori H ocksårepresenterasen av en

federal minister åtföljs regional/gemenskapligmen som av en
"assessor", biträdande minister.är Kategori III representerassom en av

regional/gemenskaplig minister medan federal.ären assessom
Före ministerrådsmöte sker systematisk och horisonten samord-ett en
ning belgiskapå Utrikesministeriet, varvid berörda regionala/ge-
menskapliga ministrar deltar för lägga fast den belgiska positionen.att
Representationen från de regionala/gemenskapliga ministrarna sker
enligt rotationssystem.ett

Genom regionerna/gemenskapema har så långtgåendeatt auto-en
nomi har de också anförtrotts skyldighetenrätten och införliva EG:satt
direktiv och förordningar.

Det kommunala inflytandet beslutsprocessenpå

När det gäller det kommunala inflytandet på frågor behandlas påsom
EG-nivå finns ingetdet detta i författningen. praktikennämnt I finnsom
det dock sambandnära mellan kommunerna och regionema/gemen-ett
skaperna. I genomsnitt 70% ledamöterna i regionemas/gemen-av
skapemas regeringar och direktvalda församlingar samtidigt kommu-är
nalt förtroendevalda, i vissa fall borgmästare. Genom denna personal-
union torde det kommunala inflytandet betydande, särskilt i frågorvara

direktmed bäring kommunerna.på

Danmark

Påverkan kommunförbundengenom

Flertalet de danska kommunerna och har överlåtit bevaknings-amtenav
vad gäller EG-frågor till sina centralorganisationer, Kommu-ansvaret

Landsforening och Amtrådsforeningen. De kommunernastörrenemes
har dock på i frågor.dessa Kommunerna ochsatsat experter amtenegna
bildade 1989 "Faelleskommunalt EF-sekreteriat" för analyseraett att
och koordinera kommunernas intressen, medverka i europeiskt kommu-
nalt och regionalt samarbete, informera pågående och planeradeom
aktiviteter öka erfarenhetsutbytet mellan kommuners ochsamt amters
EG-experter.

Förbunden fungerar lobbyorganisationer där försökersom man
påverka på olika plan. I de båda kommunförbunden ñnns det lången
rad EG-experter inte bara bevakar frågorna från Danmarks horisontsom
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också via till och kontakter med Bryssel följer aktuellautan som resor
och kommande ärenden mycket noga.

Förbundens påverkan sker studier sedan inmatasgenom egna som
i beslutsprocessen, inlägg i offentligaden debatten, attgenom genom

kontakter via Markedsutvalget, Folketingets EG-utskott,ärtarman som
eller via partierna följer aktiviteterna detpåsamt attgenom man upp
europeiska planet.

De danska förbunden har under tid förstärkt sin representa-senare
tion i Bryssel. Dessutom har några de städerna placeratstörreav egna

i Bryssel. Förbunden dessutom via de samarbets-representanter agerar
organisationer finns i Europa.som

Förbundens medverkan beslutsprocesseni

utrikesministerietDet den sammanhållande myndigheten förär ärsom
EG-frågoma och sekreteriat för Markedsudvalget iutgör Folke-som

EG-frågomatinget där behandlas. Sekreteriatet hanterar omfattandedet
förankringarbetet med och inhämtande kommunernas, ochamtensav

intresseorganisationemas synpunkter. Endast inom jordbruksområdet
och industriområdet finns samordningsuppgifter placeradetyngre utan-
för utrikesministeriet.

först iDet och med etablerandet den inre marknaden undervar av
1980-talet regionalade kommunala och myndigheterna tvingadessom
börja ställning till EG-problematiken. Representanter för dessa in-ta
bjöds till deltagande i 28 "specialudvalg"de basen på denutgörsom
danska beslutspyrantiden i EG-ärenden.

De kommunala och regionala myndigheternas inflytande sker så-
ledes i första hand via 28de specialudvalgen. Utförlig dokumentation
vad gäller kommande EG-planer och projekt skickas till de berördaut

ombeds ställning innan sker i de 28 udvalgen. Viktigaremötentasom
frågor bereds inom centralorganisationernas ochexpertgruppernoga
beslutande i normalfalletDen tidsödande deorgan. processen genom
olika nivåerna goda möjligheter för kommunernas talesmän attger ge
synpunkter under olika stadier. Man upplever dock inte oftade snäva
tidsgränsema något problem.störresom

Våren 1993 beslutade Folketinget inrätta EF-råd beståendeatt ett av
för organisationer och gräsrotsrörelser enskildarepresentanter samt av

Det skall forum för debatt och rådgivning angåendeettpersoner. vara
övergripande problem i EF-politiken. I rådet ingår ledamöterna från
Markedsudvalget, Europaparlamentet, ECOSOC och Regionala kom-
mittén.

Kommunernas och inflytande beror naturligtvis på frågomasamtens
och dignitet. Om frågorna har initierats från Danmark ellerart rentav
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från kommunerna själva givetvis inflytandet betydande.är Avgörande
för inflytandet ocksåär komma med tidigt i beslutsprocessen, helstatt
redan i Bryssels första beredning ärendet.av

När beslut har tagits sker motsvarande implementeringen.med
Danmark har rykte sig ligga i dettäten när gäller snabb ochattom

verkställighet. Här naturligtvisär kommunernas och amtensnoggrann
beredvillighet betydelse.storav

Nederländerna

De lokala och regionala myndigheternas möjligheter påverka beslutatt
EG-frågori följande:är

finnsDet inte något i lagstiftningen föreskriver formelltnågotsom
deltagande från de lokala eller regionala myndigheternas sida i den
nationella beslutsprocessen vad gäller beslut i samband med EG/EU. I
kommunallagen och provinslagen stadgas dock de centrala myndig-att
heterna samråda regionalamåste med och lokala myndigheter detom
föreligger förslag till lagstiftning i hög grad kan komma påverkaattsom
dessa myndigheter. Denna bestämmelse kan betydelse ivara av synner-
het EG-lagstiftning skall implementerasnär i den nationella lagstift-
ningen.

Kommunernas och provinsemas synpunkter kanaliseras främst via
de både kommunförbunden. Dessa inblandade på olikaär detsätt när
gäller utformningen och verkställigheten riktlinjer för EG-politiken.av
Det sker ibland direkt medverkan vid överläggningar inomgenom
ministeriet, ibland inrikesministeriet deras synpunkteratt targenom upp
på förslag till riktlinjer diskuteras inom ministeriet. Det holländskasom
kommunförbundet har representation i Bryssel. Dessutom haregen
lokala och regionala myndigheter regel lobbyister i Brysselsom egna

etablerar kontakter.som
Påverkan kan också ske informelltpå plan i samband med ad-ett

hoc-överläggningar med centrala myndigheter där diskuterar för-man
arbetet till EG-beslut. I avtal mellan centrala och lokala eller regio-ett
nala myndigheter dessutom den centrala myndigheten skallattanges
beakta de lokala och regionala myndigheternas intressen EG-direktivnär
skall verkställas.

Det åligger ansvariga ministrar i vilkenavgöra utsträckning deatt
nationella rådgivande ñnns skall rådfrågas i samband medorgan attsom
den nederländska ståndpunkten försvaras i Bryssel. Dessutom skall de
lokala och regionala myndigheternas budget- och fmansorgan konsul-

kosmadema för verksamheten, för utrustning, kan för-teras t.ex.om



166 Kommunernas och inflytanderegionemas SOU 1994:2

bli påverkad europeisk lagstiftning.avsevärt Problemetväntas är attav
tidsramarna ofta inte hinnerär så fråga råd.snäva att man om

framförDet allt strukturfondemaär betydelse för deärsom av
lokala och regionala myndigheterna. Förberedelsema de regionalaav
planer läggs fram i Bryssel isker samråd mellan berörda mini-som

Ävensterier och de lokala och regionala myndigheterna. inrikes-
ministeriet konsulteras vid dessa överläggningar, eftersom ministeriet är
ansvarigt för samverkan mellan lokala/regionalacentrala och myndig-
heter.

Sådana överläggningar efter Gemenskapenssker specificer-även att
ingar har fastställts. skedeI detta det regel inte bara frågaär som om en
anpassning de nationella planerna, också ytterligareutanav om en
bearbetning planerna. Utöver dessa formella överläggningar skerav mer

regelbundna överläggningar mellan de berörda ministeriernaäven mest
och de båda kommunförbunden.

Storbritannien

ingenDet finns i lagtext reglerad till medinflytande förrätt de lokala
myndigheterna i EG-relaterade frågor. Det samarbete finns harsom
utvecklats i praxis. finns ingenDet central myndighet allmäntsom mer

för förbindelsema med de lokala myndigheterna. Forrnema föransvarar
samarbetet växlar beroende på frågomas De viktigastetvå områ-art.
dena gäller dels medel från EG:s fonder, dels frågor detrör råd-som
givande rådet CCLRA Consultative Council of Regional and Local
Authorities.

Stöd från fonder

det fråganNär gäller medel EG:s regional- och strukturfonderom ur
samordnas detta Department of Trade and Industri, DTI. När detav

socialfondengäller Department ofär Employment samordnande. Dessa
departement skall i sin ha kontakt med Department of Environmenttur

har for "Local Government". Om frågan dessutom beröransvaretsom
Skottland, Nordirland och Wales skall departementen Ofñces för dessa
också kontaktas.

frågorI fonderna kallarrör departementen till konsultationersom
där berörda departement, kommuner och andra intressenter, parla-t.ex.
mentsledamöter näringsidkare deltar.större Förslag kan då förassamt
fram stöd från fonderna. Kommunerna har for framett att taom ansvar
underlagsmaterial relevanta ekonomiska förhållanden. I den månom
bistånd frånutgår strukturfondema kommunerna ansvariga förär ge-
nomförandet projekten och för uppföljningen stödet.av senare av
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Local Government International Bureau

När det gäller frågor detrör konsultativa rådet, CCLRA, finnssom ett
särskilt Local Government International Bureau LGIBorgan, vars
huvudmän femär olika kommunförbund. Hälften finansieringenav av
detta sker via departementets anslag till Local Government.organ

LGIB har förbindelsekontor i Bryssel och upprätthållerett eget nära
kontakt med IULA/CEMR. Man har inriktat sig på koordinera denatt
brittiska insatsen i CCLRA. Man bevakar de kommunala intressena i
EG-sammanhang och informerar dem de förändringar skerman om som
eller påär gång.

Kommunerna har sig vid kanalisera EG-frâgoma via LGIB.vant att
Det gäller frågorsåväl samordning inomrör landet frågorsom som som
berör kommissionen eller andra EG-partners. LGIB har kontakternära
med DTI, Department of Employment liksom Scottishmed Office,
Northern Ireland Office och Welsh Office.

Irland

De lokala och regionala folkvalda forsamlingamas inflytande på be-
slutsprocessen det gäller EG-frågornär är mycket begränsad. Besluts-

är starkt centraliserad. Det finns inte någon särskild myndig-processen
het bevakar frågorna eller i beslutsprocessen. Detsom som engageras
ñnns inga formella regler samråd eller liknande. Det ñnns inteom
heller några konkreta Iidsgränser påverkar möjligheterna till be-som
handling i lokala och regionala Inflytandet skiftar också beroendeorgan.

frågomaspå dignitet Man hoppas dock på etablerandetart, etc. att av
den Regionala kommittén kommer bidra till ökat lokalt inflytande påatt
beslutsprocessen.

nationellaDe beslutsfattarna har emellertid ofta stark lokal för-en
ankring i valkretsarna. Denna förankring medför avståndet mellanatt
nationella och lokala beslutsfattare i praktiken inte såär detstort som
kan verka ovanstående beskrivning. De täta lokala kontaktema görav

det finns subtila och informella former för inflytande.att

Frankrike

Allmänt möjligheterna till inflytandeom

I Frankrike har regionerna, departementen och kommunerna be-ett
inflytandegränsat på Europapolitiken. De franska positionerna utarbetas

på central nivå och den lagstiftning följer EG-direktivsom av m.m.
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nivå formaliserad lagstiftadutarbetas också på central någon kon-utan
sultations- eller remissprocess.

finns emellertid ofta informellaSom i andra länder det nät-många
regionernaför inflytande. De städerna eller har sedan längeverk större

i form kontor där olikarepresentation i Bryssel på sättettav manen
försöker förståelse försin och kontakter väckanärvarogenom genom
vanligt flera ellerrespektive intresseområden. Det också städerär att

i Bryssel. Det finns dockregioner samarbetar verksamheten ettom
för aktivitet, bl.a. grund de högaminskande intresse denna påtyp av av

i förhållande tillkostnaderna nyttan.
informella direktrelationer medOfta har enskilda borgmästare

framför i städerna. IBryssel. Det gäller allt borgmästare de större
ochFrankrike kan ha flera mandat, både borgmästareen person som

finns naturlig möjlighetparlamentsledamot eller minister. Därmed atten
folkvalda församlingnivå driva de intressen den lokalapå högre somen

tillhör har.man
informella möjligheter till inflytandefinnsDet även attgenom ge

nationellasynpunkter till ansvarigt statsråd det skall utarbetas lag-när
fattas Gemenskapen.förslag för genomföra de beslut inom Detatt som

Nationalförsamlingen allafinns i fastlagt regeringen delgelag måsteatt
fattas iEG-förslag bli lagstiftningsmateria innan beslutkommer attsom

finns möjligheter till informellt inflytande kontakterBryssel. Då genom
deputerade/senatorer lokala folkvalda församlingarna.och de

inflytandet strukturfondsprogrammetpå

framför allt involverade det gäller han-Det tvåär är närorgan som
strukturfondsprogramterandet EG:s nämligen Plankommissionen ochav

DATAR. Plankommissionen för femte fram deåratt taansvarar var
nationella utvecklingsplanerna underlag för de planerutgörsom som
regionerna själva sedan utarbetar. DATAR för nationellaattansvarar

policiesmål och till regionala planer och strategier. Genomöversätts
kanaliserasDATAR centrala medel till regionerna.ut

Mellan och regionerna sluts femte plankontrakt.årstaten ettvar
fastläggsDär de åtgärder regionen sigoch åtarstaten gemensamtsom

utföra i regionen tidsperioden. Regionprefekturen viktigunder haratt en
roll det gäller utarbetandet plankontraktet.när av

Kommunernas inflytande regionalpolitiken fördelningenochöver av
strukturfondsmedlen dock begränsat. I samband med detär att senaste
förslaget till zonindelning kvalificeringutarbetades, med avseende påny
för medel från strukturfonderna, delegerade inrikesministeriet uppgiften

inkommautvärdera och med förslag till regionprefekturerna. Dessaatt
konsultationerhade sedan med de lokala folkvalda församlingarna. De
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förslagen ministeriet därefterutarbetade sammanställdes sedan av som
tillöversände dem Bryssel.t

till Frankrikes förslagi Processen ledde fram arbetskrävan-som var
Eftersom medel från strukturfondema följer principende. deladom

nationellfinansiering, dvs. del finansieringen skall ske påatt en av
nivå, vill också ha besluta hur koordinationenrätten påstaten att om
hemmaplan skall gå till.

ñnansieringsbördanEftersom delas med den lokala nivån detär
naturligt de lokala enheterna vill ha synpunkter på medlensävenatt
användning. Denna konsultationsprocess har dock inte formell,någon
lagstiftad aktivt FörFrån borgmästama bedrevs arbeteett att

ansvariga ministrar För få sin klassadpåverka kommun stöd-att som
regionprefekturen.område. Men påverkan skedde även gentemot

bristFrån centralt håll det de lokala enheterna iattser man som en
likhetstecken EG strukturfondemagrad mellan och ochhög sätter en-

inriktar sitt intresse på de de kan komma i åtnjutandedast pengar som
det gäller andra områden berör kommunerna finns inteNär somav.

Det kan dock bero det ofta frågapå är småattsamma engagemang. om
lokala enheter för kunna analysera ochutan att texter attegna resurser
bedriva lobbyverksamhet.

därförInrikesministeriet har tagit initiativ till diskussioner denom
lokala nivån och den territoriella styrningen, inflytandet, lokal beskatt-
ningsrätt Europaperspektivet finns med. För spridadär även attetc.

frågor publicerar DATARökad kunskap dessa dessutom särskiltettom
"LEurope regions".nyhetsblad heter lesetsom

7.3 Regionala kommittén

Tyska delstatema pådrivande

Diskussionerna kommunernas och regionemas inflytande i EG/EUom
intensifierades i samband förhandlingarna inför Maastrichtför-med

Diskussionendraget. särskilt intensiv i Tyskland, iävenvar men
Belgien och i viss i Spanien. speciellamån Detta har med degöraatt
förhållanden gäller mellan delstatema/regionema och central-som
regeringen i dessa länder.

Under förhandlingarna inför Maastrichtfördraget påverkade de tyska
delstatema i hög grad den tyska regeringens agerande för regio-ökatett
nalt inflytande inom EG. februari 1990I enades Bundesrat om en
resolution EG:smanade medlemsstater "upprätta bibehålla"ochattsom
regioner demokratiska institutioner,med långtgående legislativa och

7 13-1328SOU1994:2
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administrativa befogenheter lämplig grad finansiell själv-samt en av
ständighet.

Vid i juni preciseradesmöte år kraven ytterligare. Enligtett samma
dessa krav borde

subsidiaritetsprincipen förankras uttryckligt fast-ettgenom-
läggande tredje nivå inom EG,av en

Ministerrådet föröppnas delstaters och regioners representan--
ter,

särskild regional kommitté skapas och tillerkännasen om--
fattande utfrågnings- och besvärsrätt,

på sikt kommittén byggas till regionalkammare iut en-
Europaparlamentet med vittgående befogenheter, samt

delstater och regioner ha besvärsrätt de i konfliktfallså kanatt-
driva igenom subsidiaritetsprincipen i EG-fördrag.

Vid Europeiska rådets i Maastricht imöte december 1991 delsta-vann
delviskrav gehör, det gäller subsidiaritetsprincipensnärtemas t.ex.

förankring, möjligheterna för regionföreträdare delta i Ministerrådetsatt
sammanträden inrättandet den Regionala kommittén. Därmedsamt av
kan EGsäga litet, regionemasän Europa.att tog ett steg, motman om

Beträffande möjligheterna för regionföreträdare idelta Minister-att
rådets finnssammanträden detta fastlagt i artikel 146. Där sägs att
"Rådet skall bestå företrädare för varje medlemsstat minister-påav en
nivå, bemyndigadär fatta bindande beslut för denna medlems-attsom

räkning". innebärDet det inte längre behöver ministrar istats att vara
regeringen delstatsministeräven har befogenhet fattautan atten som
bindande beslut.

Inrättandet den Regionala kommitténav

tyskaDet i hög grad de delstaterna drev fram EG-kommis-attvar som
sionen, tillsammans med IULA/CEMR och AER, i juni 1988 beslutade

inrätta CCLRA Consultative Council of Regionalatt and Local
Authorities. Detta råd upphörde i och med Maastrichtfördragetatt
trädde i kraft. Rådet kunde rådfrågas Kommissionen i alla frågorav

rörde regional utveckling, speciellt vad gällde formulering ochsom
införande regionalpolitiska åtgärder, vilket inkluderade regionala ochav
kommunala effekter åtgärder inom andra politikområden.av
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I och med Maastrichtfördraget i kraftträdde l november 1993att
inrättades Regionala kommittén. ytterligareDärmed tas ett steg mot ett

inflytandeökat för kommuner regioner EG/EU:soch på politik. Reg-
lema detta återfinns i fördraget artiklarnaunder 198 Därom organ a-c.

"en kommitté bestående för regionalasägs ochatt representanterav
lokala bodies, härefter Regionala kommittén,kallad upprättasorgan

rådgivandemed status."
Antalet medlemmar i Regionala kommittén skall 189vara som

fördelas enligt följande: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien
24 platser vardera, Spanien 21, Belgien, Grekland, Nederländerna och

varderaPortugal 12 vardera, Danmark och Irland 9 Luxemburg 6.samt
Ledamöter och skall på fyra år enhälligtersättare utses genom

Ministerrådetbeslut på förslag respektive medlemsstater. Derasav av
mandat får förnyas.

Regionala kommittén skall bland sina sinmedlemmar ordföran-utse
de och sitt presidium för tid fastställatvå år. Det skall sin arbets-en av
ordning och fram för förlägga den rådet godkännande. Kommittén skall

ordförandensammankallas på begäran rådet eller kommissio-av av av
Den kan också sammanträda initiativ.på egetnen.

Regionala kommittén skall höras eller KommissionenRådet i deav
fall i fördraget och i samtliga fall där dessa två in-som anges en av
stitutioner det lämpligt. Om Rådet eller Kommissionen detanser anser
nödvändigt skall det frist inom vilkensätta kommittén skallut en avge
sitt yttrande. Denna får inte understiga frånmånad den dag då kom-en
mitténs ordförande fått meddelandehar detta. Vid fristens utgångom
får saken behandlas inget yttrande föreligger.även om

RegionalaDet finns kopplingar mellan kommitténnära och
ECOSOC. I protokollsanteckning till fördraget de skall haatten anges

organisatorisk struktur.en gemensam
I fördraget vidare ECOSOC hörs enligtsägs artikel 198,att om

skall rådet eller kommissionen Regionalaunderrätta kommittén om
denna begäran yttrande. Om Regionala kommittén attom anser
speciella regionala intressen berörs, den sitt ifår yttrande saken.avge
Regionala kommittén får också initiativpå yttrande ieget ettavge
sådana fall dendär lämplig.sådan åtgärd Kommitténsärattanser en
yttrande protokoll från överläggningarna skall överlämnas tillsamt
Rådet och Kommissionen.

Representationen i Regionala kommittén

Enligt Maastrichtfördragets artikel 198 skall Regionala kommitténa
bestå 189 från regioner och kommuner. CEMR ochrepresentanterav
AER, på Kommissionens uppdrag har utarbetat förslag tillettsom
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stadga for Regionala kommittén, har föreslagit kommittén skall beståatt
valda för regionala och lokala inom Europeiskarepresentanterav organ

unionen. Ledamöterna skall fyra Ministerrådet förslagpå år påutses av
medlemsländemas regeringar.av
Vilka nivåer det blir får representation varierar från land tillsom

land. Från de tyska delstatemas sida missnöjd med kom-är attman
mittén skall bestå från regionalabåde än lokalarepresentanterav

Man hävdar kommittén endast skall bestå valdaattorgan. av represen-
från nivån under den nationella nivån, dvs. delstatsnivå,tanter trots att

medveten det finns länder där inteär har någonattman om man
mellanliggande administrativ eller politisk nivå När det gäller represen-
tationen i Regionala kommittén har dock de tyska kommunförbun-tre

Städtetag,den, Deutscher Deutscher Landkreistag och Deutscher Städte-
und Gemeindebund erhållit de 24 platser tillkommertre av som
Tyskland. Belgien i Regionala kommittén tolv regiona-representeras av
la/gemenskapliga ministrar.

När det gäller den danska representationen finns det ledamötertvå i
rådgivande CCLRAdet rådet Consultative Council of Regional and

Authorities,Local från vardera Kommunemes Landsforening ochen
Amtsrådsforeningen. princip bibehållitsDenna har det gäller Regio-när

kommittén.nala Där har Danmark 9 platser. Av dessa nominerat Kom-
Landsforening och Amtsrådsforeningen fyra ledamötermunemes var

Köpenhamns och Fredriksbergs kommuner ledamot.samt en
FrankrikeI har fördelat de 24 platserna i Regionala kommitténman

företrädare förså regionerna får 8 platser, departementen får 8att
platser och kommunerna 8 platser. Vilka regioner, departement och
kommuner skall beslutas efter samråd med de valdarepresenterassom
församlingarna olikapå de nivåerna.

I Nederländerna fördelathar landets 12 platser lika mellanman
kommunerna och provinserna. GreklandI har regeringen, jämte de åtta
borgmästarna i landet, fyra regionala företrädare till Regio-även utsett

kommittén.nala
.

StorbritannienI farms tidigare diskussion principerna for huren om
representationen i kommittén skulle De engelska kommunför-utses.

internationellabundens LGIB i hög grad aktivt inför Parla-organ var
behandling den relevanta lagstiftningen i fråga.denna Manmentets av

lyckades utverka tillägg till författningstexten med innebördenett att
ingen fick medlem i Regionala kommittén inte med-utses som som var
lem i folkvald församling. Något sådant stadgande isaknadesen reger-
ingens ursprungliga proposition eftersom ville ha full handlings-man
frihet vad gäller nominering medlemmar. LGIB har också engageratav
sig vad gäller nomineringen de 24 nationella medlemmarna i kom-av
mittén.
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7.4 Beredningen EG-frågor i Sverigeav

och landstingensKommunernas arbete med EG-frågor

Svenska Kommunförbundet har sedan 1991 särskild internationellen
enhet b1.a. samordnar förbundets EG/EU-bevakning. Enhetensom
bevakar b1.a. policyfrågor i till Kommunförbundetsanslutning deltagan-

i internationella organisationer CEMR,de Europarådet m.fl. samtsom
vissa östeuropafrågor. Dessutom bildar 20-tal formellett experter en
EG/EU-bevakningsgrupp.

Inom Landstingsförbundet finns EG/EU-programsärskilt medett
politisk ledning. Uppgiften initiativ till information och kompe-är att ta
tensutveckling och förbundets EG/EU-bevakning.samordna Pro-att
gramarbetet fram tillpågår folkomröstningen varefter EG/EU-frågoma
inordnas i internationell funktion. Inom kansliet finns iexpertgruppen
EG/EU-frågor inom varje landstingoch finns kontaktpersoner i EG/EU-
frågor.

Kommunförbundet Landstingsförbundetoch deltar med iexperter
organisationden med arbetsgrupper och referensgrupper finns inomsom

regeringskansliet. förbundenDe båda öppnade i januari 1993, till-
med det finska kommunförbundet, ikontor Bryssel. Dettaettsammans

nordiskled i satsning kring EG/EU-frâgoma.är Kon-ett en gemensam
informationskaraktär.har främst uppgifter Där anordnastoret t.ex.av

seminarier med deltagare från EG/EUzs institutioner, svensk statsför-
valtning m.fl.

De båda förbunden har också dokumentalist ären gemensam som
placerad på Kommunförbundet och knuten till biblioteketär närasom
och förbundens Förbunden publicerar olika skrifterexpertgrupper. om
konsekvenser för ochkommuner landsting EES-avtaletsåvälav som av

europeiskaden integrationen och eventuellt medlemskap i EG/EU.ett

Kommunförbundets krav

sambandI med den regeringensvenska presenterade kraven införatt
förhandlingarna medlemskap i EG/EU ställde Svenska Kommunför-om
bundet i skrivelse till regeringen vissa krav på b1.a. arbetsformer fören

bevaka kommunala intressen.att
Förbundet pekar i skrivelsen intresseorganisationemas tillgångpå att

till information varierar mellan olika medlemsländer. exempelvisI
Österrike har kommunerna lagstadgad till information. Förbun-rätten
det tycker det rimligt kommunerna,är med den samhällsorganisa-att att
tion vi har, får tillgång till information i tidigt skede. Det kräverett
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enligt förbundet har förgenerös tillmötesgå behovetatt staten atten syn
översättningar.av
Eftersom kommunerna förutsätts genomföra betydande delar EG-av

lagstiftningen det enligt förbundetär rimligt kommunerna ocksåatt
ideltar beredningsarbetet innan de svenska ståndpunktema fastlagda.är

Enligt förbundet stärks den svenska argumenteringen de förslagom som
läggs fram inom europasamarbetet innehåller bedömningar från samtliga
samhällsnivåer.

Kommunförbundet pekar vidare på framgångsrikt europeisktatt ett
samarbete förutsätter snabb nationell beredning. Det ställer storaen
krav regeringskanslietspå organisation berednings-, förslags- ochav
förankringsarbete för undvika det demokratiska inflytandet redu-att att
ceras.

Enligt förbundet erfarenhetär EES-avtalet breda myndig-atten av
hetsbemyndiganden, där korta avtalstexter kompletteras med föreskrifter

föregående remissbehandling, arbetssätt demokratisktärutan ett som
oacceptabelt.

Förbundet hänvisar i skrivelsen till det då pågående utrednings-
arbetet statsförvaltningen och EG. Utredningen förutsatte särskiltom

hur kommunernasöverväga möjligheter delta i beredningsarbete ochatt
samrådsförfarande kan tillgodoses med tanke implementeringenpå av
EG-lagstiftning.

förutsätterFörbundet regeringen kommunerna, Kom-att ger genom
munförbundet, möjligheter delta i integrationsorganisationens arbets-att

dvs. själva beredningsarbetet, i frågor där kommunerna direktgrupper,
berörs europasamarbetet. Inom andra områden berör kommu-av som

förutsätter förbundet kommunerna, Kommunförbundet,attnerna genom
möjlighet delta i integrationsorganisationens referensgrupper.attges

frågorI där kommunerna direkt berördaär EG-samarbetet förut-av
förbundetsätter kommunerna också möjligheter till samråd medatt ges

svenska i framtida arbetsgrupper inom "EG-representanter
kommittologin" Sverige kommer delta i inom för EG-attsom ramen
samarbetet. Förbundet förutsätter slutligen överläggningar skeratt
mellan regeringen och Kommunförbundet i frågor vikt innanstörreav
regeringen eller den myndighet bemyndigats handlägga fråganattsom
fattar beslut.

Enligt förbundet råder det i flera EG-länder oklarhet hur leda-om
imöterna Regionala kommittén skall Förbundet förutsätterutses. att

regeringen, innan svenskt medlemskap, klargör kommerett att attman
överlåta på kommunernas intresseorganisationer ledamöter iatt utse
kommittén och den svenska representationen skall bestå politisktatt av
valda ledamöter.
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Utredning statsförvaltningen och EGom

Kommunförbundet hänvisar i sin skrivelse till utredningsarbetet om
statsförvaltningen och EG. Utredningen förutsattes särskilt huröverväga

möjligheterkommunernas delta i beredningsarbete och samrådsför-att
farande kan tillgodoses med tanke införlivandet EU-lagstiftning.på av

Utredningens uppgift inom för gällande grundlagsbe-att,var ramen
stämmelser och med bibehållande förvaltningsmodellen,den svenskaav
analysera hur regeringen/departementen skall kunna samverka i EG-
integrationen. Utredaren skulle däremot inte förslaglämna rörande
regeringskansliets organisation arbetsformer vidoch EG-medlem-ett
skap.

Utredaren har redovisat sina bedömningar i betänkandet Statsför-
valtningen EG SOUoch 1993:80. Enligt utredaren regeringendetär

bestämmer hur underlaget för regeringens ställningstaganden skallsom
fram, frågan har anknytning till EG/EU eller ej. Det kantas oavsett om

ske arbete i departementen, i beredningsorgan,ståendeettgenom
särskild kommitté eller anfortros från departementengenom en annan

fristående uppdragstagare.
Utredarens bedömning för utredningsinsatserär att utrymmet av

kommittéer kommer minska vid EG/EU-medlemskap. Sannoliktatt ett
kommer i stället forvaltningsmyndigheterna anlitas för framatt att ta
beslutsunderlag. Enligt 2§7 kap. regeringsformen skall vid beredning

regeringsärenden behövliga upplysningar inhämtasoch yttranden frånav
berörda myndigheter. omfattningI den vidarebehövs skall tillfällesom
lämnas sammanslutningar och enskilda sig. Hur dennaatt yttra externa
beredning skall gå till angelägenhet for regeringen.är en

Utredaren behandlar inte kommunerna och landstingen explicit i
utredningen. Han emellertid frågan intresseorganisationemastar upp om
framtida roll i regeringens beredningsprocess. Enligt utredaren bör
berörda intresseorganisationer i stående beredningsorgan inom rege-
ringskansliet information beredas tillfälleoch lämnaattom syn-
punkter på hur svenska ståndpunkter skall utformas i frågorde som
kommer i EG/EU-arbetet. Det finns enligt utredaren också frånupp
regeringens sida behov allteftersom beslutsprocessen fort-ett attav
skrider inom EG/EU nationellt sinförankra ståndpunkt. Behov kan
finnas höra berörda intressenter under EG/EU:s olika berednings-attav
faser.

Ett sådant hörande kan enligt utredaren ske remiss-t.ex. ettgenom
forfarande, hearing med berörda myndigheter och intresseorganisa-en
tioner, inhämtande synpunkter inom regeringskansliets stående be-av
redningsorgan, det slag utnyttjats under EES-arbetet, ellert.ex. av som

hörande tillfälligt inrättad arbetsgrupp inom sakansvarigtgenom av en
departement.
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7.5 bedömningarVåra

Deltagande beredningsarbetei

Vi medvetna framgångsrikt europeiskt samarbete förut-är att ettom
snabb nationell beredning frågorna. finns frånsätter Deten av rege-

ringens sida behov allteftersom fortskriderbeslutsprocessenett attav
inom EG/EU nationellt förankra sina ståndpunkter. Detta förutsätter ett
fortlöpande samråd med olika intressenter under hela beredningsproces-
sen.

När Kommissionens förslag till rättsakter till Rådetöverlämnats och
blivit offentliga finns möjlighet ordna sedvanligt skriftligt remiss-att ett
förfarande. Intresseorganisationer enskildaoch kan då synpunkter påge
förslaget och till känna vad de bör den svenska stånd-ge anser vara

i förhandlingarna ipunkten Bryssel. Under själva förhandlingarna innan
ibeslut Rådet kan behövliga upplysningar inhämtas från departementala

arbetsgrupper där berörda myndigheter och intressenter företrädda iär
referensgrupper.

Även det gäller införlivandet EG-direktiv det viktnär är storav av
berörda myndigheter hörs och intresseorganisationema till-att att ges

fälle sig. Formema för beredningen kan variera.att yttra
Vi Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, iattanser

beredningsorganstående inom regeringskansliet, bör få information om
tillfälleoch beredas lämna synpunkter hurpå svenska ståndpunkteratt

utformas i frågorskall kommunernas landstingensoch verk-rörsom
samhet. Den svenska argumenteringen får särskild styrka deen om
förslag läggs fram inom EG/EU-samarbetet innehåller bedömningarsom
från samtliga samhällsnivåer. Dessutom underlättas tillämpningen av
EG/EU-besluten sådant förfarande.ettgenom

Vi vill här särskilt framhålla behovet vid beredningensamrådav av
frågor berör kommuner och landsting självstyrelseorgan. Visom som

det också angeläget de samlade konsekvenserna för kommunerattanser
och landsting beslut inom skilda sektorer belyses vid beredningenav av
olika frågor och detta blir föremål för samråd. Lämpliga for-ävenatt

för samrådet bör utvecklas.mer
Med tanke på de statliga myndigheterna i Sverige kommeratt att

bemyndiganden från regeringen utfärda föreskrifter med anledningatt
EG-direktiv, detär också nödvändigt för kommunerna och lands-av

tingen få inflytande utformningen föreskrifter.över sådanaatt ett av
Enligt meningvår bör därför regeringen omfattningenöverväga av
myndigheternas föreskriftsrätt med inriktningen viktigare beslut iatt
stället i form förordningar eller underställs regeringens prövningtas av
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innan de läggs fast. fallI de bemyndiganden till de statliga myndig-ges
heterna bör skyldighet samråda med företrädare för kom-attanges en

och landstingen.muner

förPrinciper val ledamöter Regionala kommitténiav

I Maastrichtfordraget, artiklarna 198 "en kommitté,sägs be-atta-c,
stående för regionala och lokala bodies, skallrepresentanterav organ

med rådgivandeupprättas status." Av det nämnda förslaget tillovan
förstadgar kommittén framgår Kap. artikel 12 Regionala kom-att

mittén skall bestå valda från regionala och kommunalarepresentanterav
inom Europeiska Unionen.organ

Ministerrådet har i skrivande stund inte tagit ställningännu till
Kommissionens Förslag till stadgar för Regionala kommittén.

Enligt preliminära uppgifter kommer, med undantag,något samtliga
länder nominera folkvalda hög politisk nivå.på Somatt representanter
regel har medlemsländerna nominerat kombination regionala ochen av
lokala Vissa länder har nominerat företrädare förrepresentanter. sam-
arbetsorgan for lokala myndigheter.

Vid medlemskap i EG/EU kommer Sverige troligen få 10-12ett att
iplatser kommittén. Vi för vår del den svenskaatt representa-anser

tionen i Regionaladen kommittén, i likhet med representationen från
övriga länder, skall bestå politiskt valda ledamöter från lokal ochav
regional nivå.

En stark motivering varför Regionala kommittén skall bestå av
valda ledamöter denär kommer behandla och omfattandeatt att stora
politikområden. Av förslaget till stadgar kan utläsas kommittén kanatt
inrätta eller tillfälliga inom samtliga områdenpermanenta expertgrupper

intresse för regionala och/eller kommunala myndigheter. Följandeav
områden särskilt,nämns nämligen

regionalpolitik och ekonomisk utveckling, problem i tätorter
och landsbygd, finansiering lokal och regional beskatt-samt
"mg,

regional utveckling, kommunikations-nätverk,transporter samt

sociala frågor och hälsofrågor, konsumentskydd, räddnings-
tjänst, standardiseringsarbete, samt

medborgarnas Europa, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.
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RegionalaInrättandet kommittén kommer enligt uppfattningvår attav
innebära betydande framåt det gäller kommunernasnär ochett steg
regionemas inflytande EG/EU:s beslutsprocess. finnspå Det krav,
främst från de tyska delstatema, Regionala kommittén siktpåattom

utvidgas till bli regionalskall kammare inom Europaparlamentetatt en
vittgående befogenheter.med

Detta krav har hittills avvisats med strukturen i med-argumentet att
lemsländema alltför olika för skall kunnaär att utse representanterman
till sådant Men det visar ändå vilka förväntningar finnsett organ. som

kommitténs betydelse. Diskussionerna utvidgning kom-om om en av
befogenhetermitténs kommer därför med all säkerhet fortsätta.att
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8 Kommunerna, landstingen och
EG/EU sammanfattandeen-

bedömning

tid förDen längeär sedan förbi kommun- och landstingspolitikennär
inte påtagligt påverkades den internationella utvecklingen.mer av
Tvärtom präglar intemationaliseringen också den kommunala
verksamheten och Den västeuropeiska integrationen endastärmer mer.

del den bredare intemationaliseringsprocess påverkar kom-en av som
och landsting i vårt land.muner

Vid analys EES- EG/EU-konsekvenseroch bör därför haen av man
i åtanke internationaliseringenbetydelsen generellt för kommu-settav

och landsting.ner
Magnus Jemeck skriver i maktstudie Malmö Lokal makt,en av

Lund University Press, 1993:

Det tycks genomgående observation lokalsamhälletsattvara en
starka kopplingar till världsekonomin blivit allt tydligare i takt med
den ökade intemationaliseringen. Det globala handelssystemets
funktionssätt och regelverk förutsättningarutgör för den nationella
välfärdsutvecklingen och därmed forockså kommunernas ekono-
miska styrka. Skiftningar i världsekonomin föranleder raden an-
passningsprocesser, särskilt i den lilla vilka seriestaten, genom en
kedjereaktioner får kännbara effekter för lokalmaktens handlings-
möjligheter.

Jemeck skiljer detpå ekonomiska omvärldsberoendet, det politiska
omvärldsberoendet "det gränslösa idéflödet". Citatet handlarsamt ovan

det ekonomiska beroendet omvärldens agerande.om av
En ekonomiskt omvärldsberoende handlar villkorentyp attav om

för kommunernas och landstingens upplåning kan förändras till följd av
internationella förändringar i valutakurser och räntelagen.

I kommuner och regioner där befolkningen för sin utkomst är be-
roende utlandsorienterade företag kommunalpolitikemaär ofta starktav
engagerade i näringspolitiska frågor enskildaoch företags utvecklings-
möjligheter. Tillsammans har kommuner, landsting näringslivoch ofta

intresse förbättra infrastrukturen iett regionen.gemensamt attav
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Öre-Projekt Mälardalsbanan, Västkustbanan, Inlandsbanan ochsom
sundsbron har alla stark regional uppbackning.en

Kommunerna och landstingen i ökande utsträckning själva initia-tar
tiv till kontakter och samarbete utanför landets Etableringgränser. av
vänortssamarbete har lång tradition inom efter kommunis-Norden;en

fall har vänortskontakter också etablerats i baltiskade ländernamens
Östeuropa. Äveni kontakter i syfte regionersutveckla helasamt att

näringsliv och ekonomiska betydelse inom Nordkalottenpågår ocht.ex.
Östersjöområdet.i

Lokaldemokratikomnrittén SOU 1993:77 har föreslagit kommu-att
landstingens möjligheter sälja tjänsteroch utomlandsatt samtnernas

i internationell biståndsverksamhet vidgas.delta skall
politiska omvärldsberoendeKommunernas och landstingens fram-

inte lika tydligt i Sverige i andra länder.står många I Danmarksom
uppfattar ledande danska företrädare för för-däremot kommunerna
till EG drivkraft för förändringarhållandet stark strukturellasom en

inom den kommunala sektorn, Klausen, bilaga 7.
anledning till Företrädare i Sverige inteEn ledande kommunalaatt

internationaliseringen relationerna till EG/EUuppfattar eller poli-som
förändringsfaktorer naturligtvis Sverigestiska kan medverkan iattvara

västeuropeiska integrationen inte fått påtagliga konse-den någraännu
för det regelverk och landstingenskvenser kommunernasstyrsom

beslutsfattande 1993. förefaller emellertid troligtJemeck, Det iatt
Sveriges tillsynnerhet närmande EG/EU, precis i Danmark, kom-som

uppfattas påtaglig faktor i den lokala och regionalaattmer som en mer
politiken.

Spridningen idéer olika politiska blir vanligaremellan alltsystemav
länder integreras olika politiska beslutsfattarepå plan; låter sig i alltnär

högre grad påverkas utländska erfarenheter på allt fler områden.av
gränslösa idéflödenDenna tydligt märkbara också i denärtyp av

kommunala världen. Den nuvarande starka marknadsorienteringen av
den kommunala verksamheten har förebilder i länderandra t.ex.
England. Det också vanligt statliga utredningarär på det kommunalaatt
området studerar erfarenheter i andra länder.

Exempel på hur intemationaliseringen i vid mening påverkar den
kommunala verksamheten i7 vårt land skulle kunna mångfaldigas. Detta
illustrerar faktumdet konsekvenserna den västeuropeiska integra-att av
tionen för kommuner och landsting måste bred internationellmotses en
bakgrund. Ett eventuellt medlemskap i EG/EU kommer få både olikaatt
direkta indirektaoch konsekvenser för kommunerna landstingen,och

dessa konsekvenser imåste in vidare sammanhang.sättas ettmen
l den föregående ianalysen detta betänkande har varit detemat

möjligheter begränsningaroch EG-samarbetet skapar för desom
svenska kommunerna landstingen.och I detta kapitel skall vi göra en
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Vi vill börjadåbedömning utifrån detta begreppspar.sammanfattande
positiva aspekterna.sammanfatta demed att

ochEG/EU-samarbete för kommunernaVilka möjligheter öppnar ett
landstingen

universitet harfrån OdenseKurt Klaudi KlausendenI rapport som
scenarier;kommunala denbilaga 7, beskriver han tvåutarbetat åt oss

proaktivaoch den kommunen.reaktiva kommunen
scenariot sig intereaktiva företar någotI det nytt, man serman

ingaoch etablerarvidareutbildar inte medarbetaretiden Manan.
koordineras.fram ochinformation nårrutiner för säkraspeciella att att

inrättar inga EG-speciell EG-kompetens,ingen medMan anställer
heller inledereller i utlandet. Intevarken hemmakontor sam-man-

potentiella i utlandet.ellermed grannkommuner vänorterarbete
försökerscenario Därproaktiva detär tvärtI Klausens om. man

situationen. Man analyserarstrategisk till densig aktiv ochhålla nya
gjort ochvad andrasidor, undersökersituationen, sina starka och svaga

skickarutifrån detta. Manstrategiplanerorganisations- ochutarbetar
for dis-och rutinervidareutbildning, etablerarmedarbetare på system

EG-specialister, etableraranställerEG-informaüon. Mantribution av
och i Bryssel.EG-kontor hemmatillsammans med andra,själv, eller

i samarbetestmkturfondema och försökeransöker medelMan om ur
i andra länder,regioner, hemma ochandra kommuner ochmed genom-

strukturfondsstöd. Andra ochprojekt möjliggörföra somgemensamma
frånbetraktas potentiella samarbetspartnersangränsande kommuner som

noll-summespelinte talföreställning det är utanettatt omomen -
ställe skapa intäkter påarbetsplatser på kantvärtom ett annatettatt-

synergi-i handeln tredje ställe, medställe och ökad omsättning på ett
effekter for hela området resultat.som

erfaren-baseras danskadessa scenarier, påVad tvåsäger oss som
i mycketenkelt, detEG-medlemskap ganskaheter Jo, storattettav -

på landstingen själva, hur deutsträckning ochberor kommunerna
EG-medlemskapvill utnyttja förvalta möjligheter svensktoch de ett

ger.
samverkan mellan denEnligt uppfattning ökadvår kommer en

näringslivet samverkanoffentliga och ochsektorn det lokala över
vikt för åstadkommakommun- och länsgränser bli stor attatt enav

utveckling, resursbasekonomiskt bärkraftig regional störreattgenom en
kan utnyttjas.

strukturfonderEG/EU-medlemskap innebära EG:sEtt skulle att
finns tillgängliga for vilket förutsätteransökningar, att ut-program

bilagavisar i sin studie 5arbetats. Lena Ramfelt och Karin Eckerdal
lokal, regional ochoptimalt drivasätt är attatt ett att programprocessen
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nationell nivå samarbetar. Vilka organisationer och vilka geografiska
områden beror på programarbetets karaktär. Det kan handlasom avses

kommuner, landsting, enskilda företag, handelskammare, intresse-om
organistioner, utvecklingsfonder. Det geografiska området kan bestå av

mindre eller antalstörre kommuner, hela eller delar län, ellerett av
regioner. EG:sstörre regelverk frihet och stimulerar valetstorger av

arbetsformer. De geografiska forgränserna regionsamarbetet be-nya
själv.stämmer man

Redan EES-avtalet innebär möjligheter för kommuner och landsting
kraftigt sänka kostnaderna för upphandling tjänsteratt ochav varor,

anläggningar. Men för dessa möjligheter skall kunna utnyttjas, speci-att
ellt mindre kommuner, det ofta till fördelär med samarbete överav
kommun- eller landstingsgränsema. uppfattningVår kommunernaär att

landstingenoch aktivt upphandlingsförfarande inledningsvisettgenom
kan sänka sina kostnader med 10 miljarder kronor.

Ett svensk medlemskap i EG/EU skulle också innebära kommu-att
och landsting fullt möjlighetfår delta i EG:s olika utveck-attutner

lingsprogram och projektarbeten. Programmen mycket omfattandeär
inom områden hälso- och sjukvård, forskning, infonnations-som
teknologi, utbildning och kultur. Indirekt innebär EG:s möjlig-program
het till ökade internationella kontakter och nätverk, för politiker, tjäns-

och kommunmedborgaretemän forskare, lärare, studerande, konst--
närliga mil.utövare

Vilka begränsningar EG/E förU kommuner och landstingger

Den kommunala självstyrelsen är grundsten i svensk demokrati.en
Det har i olika sammanhang framförts svenskt EG/EU-med-att ett

lemskap skulle kunna innebära försvagning den kommunala själv-en av
styrelsen.

EG:s rättsakter, förordningar och direktiv, skall vid svensktett
EG/EU-medlemskap införas i svensk rättsordning. Exempel EG-rättpå

överförs till svensk lagstiftning redan då EES-avtalet träder i kraftsom
reglerna offentligär upphandling och EG:s konkurrenslagstiftning.om

Reglerna offentlig upphandling har uppfattats krångliga, efter-om som
innehållerde alla i upphandling, denär välmomentsom en men an-

vänds kan de, enligt mening,vår bli viktigt verktyg för besparingar.ett
Möjlighet till laglighetsprövning kommunala upphandlingsbeslutav

försvinner och med besvärsrättersätts för leverantörerna. Besluten kan
i länsrätt.överprövas Om upphandlingen lagstridigär skall be-rätten

sluta den inte får avslutas innan rättelse sker ochatt eventuell upp-
kommen skada skall ersättas. EFTA:s övervakningsorgan respektive
Kommissionen både på hand och anmälningartaragerar emotegen om
brott direktivennär inte efterföljts. Jfr. bilaga 4
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via regeringen anmälas till EFTA:sStöd till näringslivet skall över-
vakningsorgan respektive till Kommissionen fortlöpande skallsom

befintliga former stöd. Regeringen kan upphävagranska alla ettav
ESA funnit det i strid med EES-kommunalt beslut stöd stårattom om

Jfr.avtalet. bilaga 4.
för upphandlingar och stöd tillSyftet med det utökade regelverket

snedvrider konkurrensen får ske.näringslivet inga åtgärderär att som
medföra svensk ramlagstiftningEG:s rättsordning kan också att

detaljinriktade sådant område miljö-med EG:s regler. Ettersätts ärmer
lagstiftningen.

får tydligastebedömning EG:s lagstiftning de konsekven-Vår är att
upphandling,för och landstingen inom områdenakommunernaserna

miljön exempel finns. Enligtstöd till näringslivet andraävensamt om-
emellertid begränsningar iuppfattning de kommunernas ochvår är

EG-rätten intelandstingens självbestämmanderätt följer denavsom av
självstyrelsen iinskränka den kommunalakaraktären de kanatt anses

iavgörande Motsvarande regelverk finns redan kommu-någon grad. nu
till näringslivet ocheller i frivilliga reglementen vad stödnallagen avser

främstupphandling med mycket färre detaljer. Det är såledesänom-
vidgas,möjligheten till granskning kommunala beslut som genomav

inte snedvrids.EG:s regelverk, för konkurrensensäkraatt att
Begränsningen kommunmedlemmarnas överklaga kommu-rätt attav

nala upphandlingsbeslut kan enligt bedömning inte någonvår anses vara
försvagning demokratin; vi vill peka de för-den kommunala på attav

upphandlingsprocessen tillgodo-troendevaldas insyn i och kontroll över
demokratisk förankring.det grundläggande kravet påser

möjlig-Med enbart EES-avtal har Sverige mycket begränsadeett
förordningar, direktivheter påverka arbetet inom EG/EU med ochatt

allmänna rekommendationer. Som EG/EU-medlem skulle Sverige där-
få och möjlighet direkt EG:s lagstiftningrätt påverka och denemot att

innebärprocedur det arbeta fram regler, respektiveattsom nya om-
arbeta eller viss lagstiftning.upphäva För närvarande pågår ett om-
fattande arbete med EG:s direktiv bakgrundöveratt motse av an-
tagandet subsidiaritetsprincipen och dess tillämpning.av

Även för innebärkommuner och landsting EES-avtalet mycket
begränsade möjligheter påverka EU:s arbete. Vid svenskt med-att ett

ilemskap EG/EU däremot möjlighet föröppnas kommuner ochen
landsting få i den Regionala kommittén, har inrättatssäteatt som

Maastrichtfördraget för diskussion mellan EG:settgenom som organ
olika och de lokala och regionala nivåerna inom EG/EU-omrâdet.organ

ekonominDet har farhågor för den kommunala finansie-rests att -
ringen kommunal verksamhet och därmed indirekt den kommunalaav -
välfárdsservicen skulle bli lidande vid EG/EU-medlemskap.ett
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Enligt vår bedömning kommer den allmänna intemationaliseringen
och dess inverkan på den inhemska ekonomiska situationen, främst
ambitionen återställa balansen i budget,att spela långtstatens att en
större roll for finansieringen den kommunala verksamheten underav
1990-talet EG/EU-samarbetetsän direkta och indirekta krav.

Ansvaret för reducera underskottet i de offentligaatt ñnansema -
Fördelningen mellan och kommunerna är nationellstaten poli-renten-
tisk fråga, avgörs riksdagen.ytterstsom av

Vi således inte kommunernas och landstingens finansieringattanser
påverkas i någon avgörande grad EES-avtalet eller EG/EU-ettav av
medlemskap.

Indirekt skulle EMU:s konvergenskriterier, innebär med-attsom
lemslandets finansiella situation skall bedömas samlat kunna komma att

sikt fåpå betydelse for kommunernas finansiella situation. Vilka konse-
kvenserna blir för kommunerna och landstingen emellertidär mycket
svårt bedöma i dag; frågaavgörande den offentligaatt är sek-en om

finanser i balansär den dag Sverige skall inträda itorns EMU-sam-
Ävenarbetet. i denna situation blir det nationell fråga hur ansvareten

mellan och kommunerna skall fördelas.staten
Ett medlemskap i EG/EU innebär inte det totala skattetrycketatt

behöver minska. Några EG-regler dettagör nödvändigt finns näm-som
ligen inte. Däremot kan naturligtvis eventuell harmonisering vissaen av
skatter inom EG på sikt leda till viss omstrukturering mom deten
svenska skattesystemet. Det skulle kunna innebära trögrörligaatt mer
skattebaser ökar sin betydelse, medan lättrörliga skattebaser främstmer
den indirekta beskattningen får begränsad roll. Enligt vår be-en mer
dömning berörs inte möjligheterna finansiera den kommunala verk-att
samheten med inkomstskatt EG:s regler.av

Vilken roll kan kommuner och landsting spela uppbyggandeti detav
Europanya

Vi har i detta betänkande visat de lokala och regionala nivåernaatt
alltägnas större uppmärksamhet inom EG/EU. Inrättandet denav

Regionala kommittén det tydligasteär uttrycket för detta.
Även i övrigt förefaller EG/EU på väg grundsyn imotvara en som

viktiga avseenden ligger i linje med allmänt omfattande värderingar i
land.vårt Det gäller exempelvis:

Subsidiaritetsprincipens betoning beslut inte skall fattas påattav en
högre nivå än nödvändigt.

Den ökade medvetenheten allmänheten skall ha insyn i viktigaattom
berednings- och beslutsprocesser.



landstingen och EG/EU 185Kommunerna,SOU 1994:2

kompletteras med starka sociala skydds-En marknadsekonomi måste
nät.

Med tanke utveckling sker inom EG/EU borde detpå den som nu vara
naturligt uppmärksamhet riktas Sverige och de övrigaökad motatt en
nordiska länderna det organisera offentligt finans-gällernär sättet att en
ierad verksamhet i fri marknadsekonomi. Vi övertygadeär atten om

nordiska formen regional nivåden självstyrelse på lokal och kommerav
intressant studieobjekt i det Europa.att ettvara nya
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Bilaga 1

Kommittédirektiv
1993:49Dir.

vid formerför landsting olikaKonsekvenser kommuner och
integrationeni västeuropeiskadeltagande denav

1993:49Dir.

1993-04-29vid regeringssammanträdeBeslut

statsrådet Davidson, anför.Chefen för Civildepartementet,

förslagMitt

särskild tillkallas med uppdrag analyseraföreslår utredareJag attatt en
vid olika former medver-konsekvenserna för kommuner och landsting av

i västeuropeiska integrationen.kan den

Bakgrund

inledde Sverige förhandlingar ifebruari 1993 medlemskap EG. För-I om
Österrike,i möjligastehandlingarna kommer mån föras parallellt medatt

och Finland, också har ansökt medlemskap.Norge omsom
våren 1993 förhandlingarna ske utifrån Romtraktaten,Under kommer att

sekundärlagstiftning. Enligt nuvarande tidtabell be-enhetsakten och EG:s
årsskiftet 1993/94.räknas förhandlingarna avslutade vid Om Maast-vara

richtfördraget ratiñceras samtliga medlemsländer till kommersommarenav
förhandlingarna därefter utifrån avtal. Benämningen kommerske dettaatt
då Fortsättningsvis används därförEuropeiska unionen EU.att vara
EG/EU beteckning framtidaför det samarbetet.som

sitt"Grundlagsutredningen inför har nyligen betänkandeEG" avgett
1993:14 våra fråga för utredningen harSOU EG och grundlagar. En

varit för framtida iåtaganden, inom medlemskapstatens ettom ramen
Europeiska unionen genomföra viss politik eller vidta vissattatt en en

principenåtgärd, kan komma i konflikt med den grundlagsfästa kom-om
munal självstyrelse.

ställningkommunala självstyrelsen i Sverige ha stark iDen ettenanses
internationellt perspektiv. Vår självstyrelse kan sägas utgörahöga grad av

vår framgårkarakteristiskt drag för demokrati. redan portalpa-Denett av
folkstyrelsenragrafen i regeringsfomien RF. Där sägs den svenskaatt
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förverkligas representativt och parlamentariskt statsskickett ochgenom
kommunal självstyrelse.genom
bedömningDen "Grundlagsutredningen inför EG" gör är desom att

förpliktelser Sverige kan komma på sig inom för EG--att tasom ramen
samarbetet knappast kan riskera inskränka den kommunala självstyrel-att

i sådan utsträckning den inte längre verkligt förhållan-attsen motsvarar ett
de. EG-samarbetet gäller enligt utredningen än så länge avgränsade om-
råden och berör endast i marginell utsträckning områden omfattassom av
den fria kommunala sektorn.

Utredningens slutsats är det inte föreligger några skäl föreslåatt att
ändringar i 1 kap. l § vad gällerRF den kommunala självstyrelsen. Ut-
redningens betänkande remissbehandlas för närvarande.

viktigEn utgångspunkt för diskussion den kommunala självstyrel-en om
i europeiskt perspektiv är Europarådets konventionett kommunalsen om

självstyrelse. Konventionen, syftar till stärka och utveckla denattsom
kommunala självstyrelsen i Europa, bygger i hög grad subsidiaritets-
principen, den s.k. närhetsprincipen. Denna allmänna princip i besluten
inte skall fattas på högre nivå än vad är nödvändigt för verk-atten som
samheten skall kunna skötas på ändamålsenligt och effektivt sätt.ett

MaastrichtfördragetI har subsidiaritetsprincipen givits betydelsen vidatt
valet åtgärd skall utföras EG gemenskapen eller medlems-om en av av

skall den utföras medlemsstaten den intestaten, bättre kan utförasav om
gemenskapen.av

Nyligen har inom EG fattats väsentliga beslut hur subsidiaritets-om
principen skall tillämpas. Förslag har lagts fram återföraattom gemen-
skapsbeslut till medlemsländemas beslutskompetens.

konventionenI kommunal självstyrelse slås fast vissa grundläggandeom
principer när det gäller förhållande till kommunerna. Vidare sägsstatens

de principer kommunal självstyrelse finns fastlagdaatt i grundlagom som
eller nationell lagstiftning skall respekteras.annan

Samtliga EG-länder, Storbritannien och Irland, ihar ratificeratutom eller
undertecknat konventionen. Det innebär de har förbundit sig följaatt att
konventionens grundläggande intentioner. Svensk lagstiftning på området,
främst bestämmelserna i l kap. 1 och 7 8§§ kap. 5 § och i 2RFsamt
kap. 1 § kommunallagen 1991:900, har bedömts uppfylla de krav som
konventionen ställer.

CivildepartementetInom utarbetades i början år 1992 departements-av
promemorian 1992:10Ds EG och den kommunala självstyrelsen en-
institutionell analys. Under våren 1992 färdigställde Svenska kommunför-
bundet och Landstingsförbundet skrifterna Kommunala konsekvenser av
medlemskap i EG respektive Landstingen och EG.

Lokaldemokratikommittén har i uppdrag göra principiell bedöm-att en
ning tänkbara konsekvenser för den svenska kommunala självstyrelsenav

svenskt närmande till EG/EUett dir. 1992:12. Kommitténs arbeteav
skall avslutat den l oktober 1993.senastvara

Regionberedningen har i uppgift utforma förslag den offentligaatt om
verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå. uppdragetI
ingår överväga konsekvenser deatt samarbetsmönster mellan poli-av nya
tiska och administrativa institutioner i tillEuropa följd det ökadeav euro-
peiska samarbetet dir. 1992:86. l

l
l
Il111l
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1993 års budgetproposition 1992/93:100I bil.l4 anförs:prop. "De
internationella frågorna har fått ökad betydelse. Vid EES-avtalets ikraft-en
trädande kommer långtgående krav inteställas, bara på statliga myndig-att
heter, också på landsting.kommuner och gäller tillämpningenDetutan av
EES-avtalet områden, irad fråga offentlig upphandling."t.ex.en om

I propositionen anförs vidare: "Sveriges tillnärmande EG innebär att
analyser behöver EG-lagstiftningensgöras effekter för den kommunalaav
sektorn. samband med utarbetandet kommunallagen 1991:900I gjor-av

dendes allmänna bedömningen EG-integration inte påverkar de inreatt en
arbetsformema i kommunerna landstingen.och EG:s betydelse för den

självstyrelsenkommunala demokratinoch kommer dock behöva belysasatt
ytterligare."

principiell diskussion kringEn den kommunala självstyrelsen och dess
förhållande till Sveriges åtaganden enligt bestämmelserna offentligaom
stödåtgärder i EES-avtalet förekommer i förarbetena till lagen 1992:1317

europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES-lagen. 8I § EES--ettom
lagen finns nämligen bestämmelse i vissa speciella fallen som ger rege-
ringen möjlighet upphäva kommunala beslut stödåtgärder. Rege-att om
ringens slutsats, vilken Lagrådetgodtogs och riksdagen, bestäm-attav var

intemelsen kunde utgöra inskränkningoacceptabel i den kommu-anses en
nala självstyrelsen, l99l/92:170,prop. bil. 162, bet. 1992/93:EUl,s.
rskr. 1992/93:18.

kommunförbundetSvenska har i skrivelse till regeringen 29denen
januari 1993 tagit rad frågor berör kommunerna vid ettupp en som even-
tuellt medlemskap i EG/EU.

Avsikten medborgarnaär skall beredas tillfälle ställning tillatt att ta
medlemskapsförhandlingamas resultat i folkomröstning under år 1994.en

betydelseDet år innebörden medlemskap i EG/EU be-stor att ettav av
lyses så allsidigt och grundligt möjligt före folkomröstningen.som

Regeringen därförhar tillsatt flera utredningar uppgiftmed belysaatt
konsekvenserna olika former för deltagande i den västeuropeiska in-av
tegrationen således även konsekvenserna stå utanför. gällerDetattav-
bl.a. frågan överlåtelse beslutsbefogenheter och tillämpningenom av av
den s.k. närhetsprincipen, förkonsekvenser samhällsekonomin, utrikes-
och säkerhetspolitiken, miljön, välfärden och jämställdheten.

Också på det kommunala området behövs bildsamlad vad etten av
svenskt medlemskap i EG/EU kan komma föra med sig. särskildEnatt
utredare därförbör tillkallas med uppgift sådangöra samlad analys.att en

har iJag detta samråttärende med statsrådet Dinkelspiel.

Uppdraget

Genom Maastrichtfördmget förstärks utvidgasoch gemenskapens sarnar-
betsområden. Gemenskapssamarbetet kommer därmed beröra betydligtatt
fler samhållsområden hittills.än sig självtDet säger åtskilliga beslutatt

fattas på gemenskapsnivå kan komma på eller påver-sättatt ett annatsom
ka kommuner och landsting vid svenskt medlemskap. fortfarandeMenett
kommer mycket ligga utanför, familje- och fastighetsrätt ochatt t.ex. stora
delar den sociala och kulturella sektorn. Utredarens huvuduppgift börav
därför analysera och beskriva inom vilka områden och i vilkenattvara
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utsträckning kommunernas och landstingens verksamhet kan komma att
påverkas svenskt medlemskap i EG/EU.ettav

skallUtredaren vidare kartlägga och beskriva hur EU:s regler sekre-om
påverkar möjligheterna till insyn i kommunal verksamhet.tess

ocksåUtredaren skall analysera vilka ekonomiska återverkningar i form
översättningsarbete och administrativa kostnader med-t.ex. ettav som

lemskap i EG/EU kan få för kommunerna och landstingen hur de i såsamt
fall skall finansieras.

Vid Europeiska rådets möte i Maastricht i december 1991 fattades beslut
regioner och kommuner skall ha avsnitt i fördraget. harDetatt ett egetom

lagts in under artiklarna 198 Där sägs kommitté Regionalaatta-c. en -
kommittén med rådgivande skall inrättas bestående 189status av repre--

för regionala och lokala myndigheter i medlemsländerna. Densentanter
skall konsulteras i alla frågor berör regionerna ställningoch deras isom
gemenskapen.

Utredaren bör lämna förslag hur det kommunala och regionala in-om
flytandet skall kanaliseras och institutionaliseras i Sverige vid eventuelltett
framtida medlemskap i EG/EU.

Arbetets bedrivande

Utredaren bör samråda med de utredare och kommittéer och andra som
arbetar med angränsande frågor. gäller de konsekvensanalyserDet som
görs den s.k. närhetsprincipens tillämpning, samhällsekonomin, utrikes-av
och säkerhetspolitiken, miljön, välfärden och jämställdheten liksom de
ytterligare utredningar kan bli aktuella. ocksågäller Lokaldemo-Detsom
kratikommittén Regionberedningen.och

förFöreträdare kommuner och landsting skall medverka i utrednings-
arbetet.

Regeringen beslutade februariden 4 1993 till det samlade utrednings-att
arbetet med konsekvensanalyser knyta parlamentariskt sammansatten
referensgrupp företrädaremed för politiska partier uppgiftmed följaatt
utredningsarbetet. Utredaren bör lämna referensgruppen fortlöpande in-
formation sitt arbete inhämta synpunkter på vilka prob-samtom gruppens
lem särskilt bör analyseras.som

Utredaren skall beakta vad i regeringens direktivsägs angåendesom
utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5.

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den 31 decembersenastav
1993.

Hemställan

hänvisningMed till jagvad har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Civildepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976: 119 för analysera konsekvenserna för kommuner och landstingatt-

olika former medverkan i den västeuropeiska integrationen,av av
besluta sakkunniga, sekreterare och biträde åtatt experter, annatom

kommittén.
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Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
trettonde huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hennes hemställan.

Civildepartementet
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