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KOMMUNALT HANDLINGSROM OG FORHANDLINGENE OM TTIP OG TISA  

 
Forslag til vedtak  
KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom CEMR og Regionkomitéen har 
vedrørende forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og fylkeskommunenes handlefrihet 
diskuteres åpent. KS ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra 
KS/kommunesektoren. 

KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å 
arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP. Det 
gjelder særlig: 

- Retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, 
redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og 
tiltak innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det omfatter lokale og 
regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale 
offentlige tjenester. 
 

- Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester (terskelverdier, egenregi, 
interkommunalt samarbeid, sektorer som er unntatt に vann eller redningstjenester). 
 

- At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det ordinære rettssystemet 
ikke begrenser regionale eller lokale myndigheters mulighet til å vedta restriksjoner/tiltak for 
å beskytte folkehelse og miljø innenfor rammen av nasjonal lovgivning.  

 
Saksframstilling  
Det pågår forhandlinger om en omfattende partnerskaps- og investeringsavtale mellom EU og USA, 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Forhandlingene startet i 2013 og forventes å 
fortsette til 2016. Dette er en såkalte andregenerasjons handelsavtale, som er meget omfattende og i 
tillegg til handel med varer og tjenester også dekker bl.a. offentlige anskaffelser og liberalisering av 
tjenester. 

Saken tar opp aspekter ved forhandlingene som er viktige for kommunal sektor og som KS bør ta 
stilling til.  Det redegjøres for hvilke posisjoner kommunal sektor i Europa har inntatt. 

I tillegg omtales de pågående forhandlingene mellom 51 land som er medlemmer i Verdens 
Handelsorganisasjon (WTO), deriblant Norge, EU og USA, om en multilateral avtale om handel med 
tjenester, Trade in Services Agreement (TISA) og dens forhold til TTIP.  
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Synspunktene bør tas opp med norske myndigheter, som er i løpende dialog med både USA og EU. 
Det bør arbeides for at regjeringen organiserer rådgivende grupper, med deltakelse fra KS/kommunal 
sektor. Synspunktene bør også tas opp med EFTA, som fremforhandler frihandelsavtaler på vegne av 
bl.a. Norge, og som følger TTIP-forhandlingene tett. Videre bør synspunkter bringes inn i de to 
europeiske paraplyorganisasjonene CEMR1 og CEEP2, samt i Europapolitisk Forum (kontaktforumet 
mellom staten og kommunesektoren om europapolitikk). 

Bakgrunn 

Forhandlinger om frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA omfatter handel med både 
varer og tjenester. Norges tilknytning til EU via EØS gjør saken relevant for KS. TTIP er interessant for 
norsk kommunesektor bl.a. pga. en ferdig avtale vil omhandle liberalisering av tjenester og offentlige 
anskaffelser. Endringer eller tilnærming av standarder og forskrifter for helse, arbeid og miljø kan 
også påvirke kommunene. Det samme kan gjelde beskyttelse av utenlandske investorers interesser 
overfor offentlige aktører. Disse forholdene utdypes i denne saken. 

TTIP antas å komme sterkere på dagsorden i Norge høsten 2015. Forhandlingene skaper politisk 
debatt og kommunal sektor i Europa har engasjert seg sterkt. Forhandlingene hittil beskrives som 
tekniske, mens de mer substansielle forhandlingene forventes å starte etter sommeren. Det er 
politisk sprengkraft i detaljene, dette kommer nå også til syne i Norge. CEMR understreker at TTIP 
kan gi positive resultater, men at potensielle negative resultater må diskuteres åpent.  

Liberalisering av tjenester  

De ambisiøse målene om handel med tjenester sikter mot en høy grad av liberalisering. Audiovisuelle 
tjenester er unntatt, mens offentlige tjenester som vann, helse og andre inngår i EUs 
forhandlingsmandat. Det kan medføre deregulering av markeder, og begrense myndighetenes 
kontroll. For kommunal sektor handler dette om at det gis økt markedsadgang for tjenester som i dag 
regnes som kommunale tjenester. 

Kommunal sektor i Europa etterlyser klargjøring av hva som ligger i EUs forhandlingsmandat om 
«offentlige tjenesteytelser». Slike tjenester kan være vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, 
redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak 
innen byplanlegging, byutvikling og utdanning. Regionkomiteen (EUs rådgivende komité for 
kommuner og regioner, som består av lokalpolitikere) ber om et sektorovergripende (horisontalt) 
unntak for alle forpliktelser til markedsåpning for offentlige tjenester. Regionkomiteen ber 
Kommisjonen avklare om dette er tjenesteytelser som er underlagt spesielle regler eller om det er 
tjenesteytelser der tjenesteyteren pålegges forpliktelser av nasjonale, regionale eller lokale 
myndigheter pga. hensyn til allmennheten.   

Lokale og regionale myndigheter i Europa er opptatt av hvilken metode som brukes for å definere 
tjenester som det skal gis økt markedsadgang for. To metoder brukes i frihandelsavtaler: en «positiv 

liste» over markedsåpning (der forpliktelsene til å liberalisere gjelder tjenester som nevnes 
eksplisitt), eller en «negativ liste» over markedsreservasjoner (der alle tjenester kan liberaliseres med 
mindre annet er eksplisitt utelukket gjennom reservasjoner). En såkalt «skralle-klausul» («bordet 
fanger»-klausul) er del av systemet med «negativ liste. Dvs. at liberalisering av en tjeneste ikke kan 
reverseres. Hvis negativ liste-metoden brukes, så vil det ikke være mulig å reversere en 
konkurranseutsetting av f.eks. kollektivtransport tilbake til egenregi, uten at dette er nevnt som et 
eksplisitt unntak i avtalen. 

Europeisk kommunesektor har gått sterkt i mot at et negativ liste-system benyttes. CEMR krever at 
eventuelle bestemmelser som kan hindre reversering av en liberalisering, ikke må gjøres gjeldende 
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 Council of European Municipalities and Regions 

2
 Center of European Employers and Enterprises proving public services. 
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for offentlige tjenester, inkl. forsyningsvirksomhet innen elektrisitet, gass, vann og sanitære 
tjenester.  

Offentlige anskaffelser 

EU-reglene om handel med tjenester og offentlige anskaffelser gjelder i Norge via EØS-avtalen. 
Eventuelle regulatoriske endringer som følge av TTIP vil derfor ha en direkte betydning for Norge. 
EUs Regionkomité krever at dagens unntak i EUs anskaffelsesregler (terskelverdier, egenregi, 
interkommunalt samarbeid, sektorer som er unntatt に vann eller redningstjenester) skal respekteres. 
CEMR viser til at eksisterende mulighetene til å unnta tjenester av allmenn interesse fra reglene for 
det indre marked og konkurranse, må opprettholdes. 

Standarder og forskrifter 

Gjennom TTIP legges det opp til å fjerne eller på ulike måter samordne regler, forskrifter, standarder 
og prosedyrer som hindrer handel. Slike virkemidler er svært forskjellige i EU og USA, selv om målene 
generelt er like: beskytte folk fra helserisiko, ivareta sikkerhet på arbeidsplassen og beskytte miljøet. 
De ulike måtene å regulere på i EU og USA, kan medføre hindringer for bedrifter som ønsker å prøve 
seg i nye markeder. Hvis forhandlingene lykkes, kan Norges mulighet til å påvirke relevant lovgivning i 
EU indirekte reduseres, fordi EU i økende grad må forholde seg til USA når nye regler og standarder 
utformes. 

Regionkomitéen er bekymret for at ulikhet i standarder for f.eks. miljø, arbeidstakerrettigheter, 
offentlig støtte og energi, kan få virksomheter til å flytte aktivitet fra EU-regioner til USA som følge av 
de lavere kostnadene for energi, støtte til fornybar energi, CO2-utsplipp og arbeidskraft.  

Hvordan beskytte utenlandske investeringer? 

Frihandelsavtaler har tradisjonelt inneholdt en tvisteløsningsmekanisme som gir utenlandske 
investorer adgang til kan gå til sak mot nasjonale myndigheter, utenfor det ordinære rettssystemet. 
ISDS3-mekanismer er blitt stadig mer kontroversielle, fordi selskaper innen bl.a. gruvedrift og energi 
bruker dem til å utfordre miljø-, folkehelse- eller andre tiltak, som bedriftene mener reduserer 
økonomiske resultater.  

Lokale og regionale myndigheter i Europa er bekymret for at hvis en slik tvisteløsningsordning blir del 
av TTIP, kan det begrense nasjonale, regionale eller lokale myndigheters mulighet til å vedta 
restriksjoner/tiltak for å beskytte folkehelse og miljø (selv om restriksjonene/tiltakene er innenfor 
rammene av nasjonal lovgivning). Både CEMR og EUs Regionkomité er svært kritisk til slike 
tvisteløsningsmekanismer, og mener dagens modell for slike kan undergrave kommuners frihet til å 
styre og gjennomføre sine offentlige oppdrag. 

En pågående rettsak mellom Hamburg by og det svenske selskapet Vattenfall brukes som eksempel. 
Vattenfall hevder at Hamburgs vedtak av strengere miljøkrav i den endelige byggetillatelsen som ble 
gitt for bygging av et kullfyrt kraftverk ved elven Elbe, er brudd på en internasjonal avtale som 
regulerer blant annet investeringer i energisektoren.  

Den massive motstanden i Europa mot en ISDS-mekanisme i TTIP, har fått EU og USA til å tenke nytt. 
I mai la partene fram forslag om å etablere en internasjonal handelsdomstol i stedet. Forslaget har 
fått blandet mottakelse. 

TiSA 

Norge er ikke part i forhandlingene om TTIP, men derimot i forhandlingene om TiSA, Trade in 
Services Agreement. Dette er et forhandlingsløp som springer ut av de mislykkede forsøkene på 
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1990-tallet på å få en global WTO-avtale om handel med tjenester. Den overordnede målsetningen 
med TiSA er å tilrettelegge for handel med tjenester i de landene som tar del i avtalen. Forhandlingen 
dekker alle tjenestesektorer med unntak av generell unntak for luftfartsrettigheter, samt tjenester 
som er helt og holdent offentlige, slik som justis, politi og forsvar. TISA bygger på den eksisterende 
WTO-avtalen om handel med tjenester (General Agreement on Trade in Services (GATS). 

Internasjonale handel med tjenester blir stadig viktigere i den globale økonomien og det er behov for 
å tilpasse internasjonale regler til utviklingen som har skjedd de siste par tiårene. 

Hvert land kan velge hvilke typer tjenester det velger å åpne for konkurranse. I det norske 
forhandlingsmandatet4, er det tatt ヴWゲWヴ┗;ゲﾃﾗﾐWヴ ﾏﾗデ Hﾉく;く たWS┌I;デｷﾗﾐ ゲWヴ┗ｷIWゲぐ┘ｴｷIｴ ;ヴW ヮ┌HﾉｷI 
service functions..», «public service functions, whether owned or operated or contracted out by 
local, regional or central government, for the following environmental services: sewage, refuse 
Sｷゲヮﾗゲ;ﾉが ゲ;ﾐｷデ;デｷﾗﾐが ﾐﾗｷIWくくざく VｷSWヴW さ“Wヴ┗ｷIWゲ ゲ┌ヮヮﾉｷWS ｷﾐ デｴW W┝WヴIｷゲW ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐmental authority or 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ ヮ┌HﾉｷI ┌デｷﾉｷデｷWゲ ;デ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ﾗヴ ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ﾗa Nﾗヴ┘;┞ぐざく 

Det er tette koplinger og mange paralleller mellom TTIP og TiSA. De fleste av punktene omtalt under 
TTIP, gjelder også for TiSA. Det anses som realistisk at en ferdig avtale om TTIP vil kunne kommer før 
TiSA. I så fall vil TTIP legge sterke føringer for TiSA. Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til 
Hovedstyret med vurderinger av TiSA når det eventuelt foreligger en avtale om TTIP. 

 

Lasse Hansen   
         Helge Eide  
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 Fremmet 15.11.2013, https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/trade-policy/tisa_offer/id746660/ 
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