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På vei mot minimumsstaten?

• Utvalget benytter ofte ord som økonomisk aktivitet, 
markedsaktivitet, næringsaktivitet.

• Dette er – etter min mening – ikke veldefinerte begreper

• Nesten alt det offentlige gjør, kunne vært en 
markedsaktivitet.



• Utvalget: «Et inntrykk er at det som EØS-rettslig 
karakteriseres som økonomisk aktivitet er relativt begrenset 
så lenge det er tale om aktivitet som drives innenfor det 
offentlige i egen regi»

• Dette er vagt.

• Sykehusparkering i dag, hjertekirurgi i morgen?

• Betyr organiseringen av offentlig sektor noe for denne 
dynamikken? Universitetene som foretak?



Hva er målet med konkurransepolitikken?

• Konsumentenes beste? Samfunnsøkonomisk effektivitet?

• Målet er ikke rettferdighet for private regnskapsbyråer eller 
«mest mulig konkurranse».

• Så hva er problemet med kommunalt drevne 
svømmebasseng? Kommunale parkeringsplasser?

• Samfunnsøkonomisk analyse av denne typen er nærmest 
fraværende hos utvalget.



Statsstøtteregler

• EØS-avtalen fordrer at de fire friheter blir respektert

• - og at vi unngår subsidiespiraler til nasjonal industri som på 
70-tallet

• Går ESA seg vill? Hva er problemet med 
leterefusjonsordningen? Gir samme fradrag til alle, uavhengig 
av initiell skatteposisjon. Har økt konkurransen på norsk 
sokkel. Har sluppet til mindre utenlandske selskaper. Lundins 
letesuksess antyder voldsom samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet.



• Konkurransepolitikk/statsstøtteregler kan bli kidnappet av folk 
med andre mål enn samfunnsøkonomisk effektivitet.

• Bellona er nok ikke først og fremst opptatt av de fire friheter?

• Og noen ønsker seg nok en minimumsstat?



Like vilkår

• Mulige problemer: Skattefritak/konkursrisiko

• Løsning: Regnskapsplikt, markedsaktørprinsipp – ikke 
nødvendigvis selskapsmessig utskillelse.

• Er det sikkert at like vilkår er det vi ønsker? Kafé med 
arbeidstrening? Svømmebasseng for folkehelsen?

• Og selv om vi skulle ønske like vilkår, kan det ikke bli veldig 
tungvint for mindre aktiviteter? Leie ut gymsalen i 
konkurranse med det lokale hotellet? Like godt la være?



Eget tilsyn

• Eget tilsyn med statsstøtteproblematikk lagt til KT.

• KS: ESA har fremdeles mandat til å overvåke dette. Hva er da 
poenget med nasjonalt tilsyn? 

• Får vi for streng tolkning av statstøtteregler? Hvis norsk tilsyn 
er strenge – så blir avgjørelsen stående. Hvis norsk tilsyn er 
slappe – så tar ESA saken?


