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Förord
Den svensk-norska gränsregionen har kännetecknats av
omfattande flöden av människor, varor och idéer. Gränsen kan i
detta sammanhang ses både som en resurs och en barriär.
Eftersom det i år är 100 år sedan unionsupplösningen känns det
särskilt angeläget att uppmärksamma det gränsregionala
samarbetet. Samtidigt som gränsen förenar finns det anledning att
påpeka de hinder som föreligger för ett utökat samarbete. Det är
kartläggningen av dessa hinder och i förlängningen möjligheterna
till förändring som fokuseras i denna rapport.

Uppdraget till Cerut, Centrum för forskning om regional
utveckling, vid Karlstads universitet kom under hösten 2004 från
Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo och Handelskammaren i
Värmland. Bakgrunden är ett projekt inom Interreg IIIA,
”Kommunal samverkan och näringslivsutveckling”, som bedrivs
av de båda handelskamrarna, och som syftar till att riva de hinder
som nu försvårar interkommunalt gränssamarbete. Cerut:s uppgift
har varit att dels inventera den lagstiftning i respektive land, som
berör kommunernas verksamhet, dels påvisa de reella möjligheter
som finns för ett utökat interkommunalt samarbete. Den nu
föreliggande rapporten har utarbetats av två forskare knutna till
Cerut, Gunnar Skomsøy och Alf Sundin.

Vi vill tacka uppdragsgivarna Björn Eriksen och Dan Snell för ett
inspirerande samarbete. Dessutom vill vi framföra ett tack till alla
dem som utsatts för intervjuer både på norsk och svensk sida och
delat med sig av sina erfarenheter. Det är vår förhoppning att
rapportens resultat ska kunna bidra till ett utökat samarbete och
därmed stärkt konkurrenskraft för såväl företag som kommuner i
gränsregionen.

Karlstad i april 2005

Sune Berger
Professor, föreståndare Cerut
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RAPPORTENS  DISPOSITION

Avrapporteringen av  uppdraget, som ”Centrum för forskning om
regional utveckling”, Cerut erhållit av Norsk-Svensk
Handelkammer i Oslo och Handelskammaren i Värmland, ägde
rum vid en konferens i Östersund to 27 januari 2005.  Uppdraget
Cerut fick  innebar att studera och analysera i vad mån norsk och
svensk lagstiftning möjliggör ett ökat kommunalt samarbete.
Föreliggande arbetsrapport  (20005:6)  ”Varför inte mer
samarbete när möjligheter finns?” utgör den skriftliga
redovisningen av uppdraget.

Rapporten består av  tre delar. I del I av rapporten  redovisas det
svenska perspektivet. Alf Sundin, Karlstads universitet är
författare till denna del.  I  del II  redovisas verksamheten utifrån
det norska perspektivet. Författare till del II   är Gunnar Skomsöy,
Oslo. Den tredje och avslutande delen av redovisningen - del III –
utgörs av en syntes av de två förstnämnda, då författarna
gemensamt analyserar och diskuterar gemensamma problem och
lösningar för att kunna åstadkomma ökad samverkan.  Den
sistnämnda delen syftar till att  belysa de legala möjligheter till en
ökad samverkan som föreligger mellan olika gränskommuner i de
två länderna.  Det gäller såväl inriktningen i form av olika
kommunala verksamhetsområden som formerna för ett
gemensamt agerande.

Vi kommer också att belysa de rättsliga svårigheter och problem
som föreligger – i ett långt och kort perspektiv. Vi framför också
tankar och idéer om vad som skulle kunna göras för att förbättra
förutsättningarna för att på sikt  få till stånd  ett väl fungerande
samarbete mellan gränskommunerna i den två grannländerna.
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 Del I

1.1  INLEDNING

1.1.1   SAMVERKAN MELLAN KOMMUNER

Samverkan mellan enskilda kommuner har ägt rum alltsedan 1862
års kommunalreform. Då kom grunden för de svenska
kommunernas styrelse att läggas för lång tid framåt. Reformen
innebar bl.a. att  fyra kategorier av själstyrelseorgan inrättades:
städer församlingar, kommuner och landsting. Formerna och
omfattningen  för samarbetet  har skiftat över tid
(Kommunallagarna I, Kaijser 1959).    Lagstiftaren har i huvudsak
haft en positiv syn på ökad samverkan på den kommunala nivån.
Se bl.a. SFS 1996: 638-641, prop. 1995/96:167, KU 34 för de
centrala principiella förändringar som genomfördes 1996. En
grundläggande tanke har varit att  mindre kommuner med
begränsade resurser   skall ha möjligheter att tillgodogöra sig den
kompetens som kan finnas hos näraliggande kommuner.

Låt oss inledningsvis konstatera att ett omfattande informellt
samarbete förekommer i dag över den norsk-svenska gränsen. Det
kan ta sig utryck i form av t.ex. information, erfarenhetsutbyte
och gemensamma aktiviteter och engagemang. Vid sidan härav
kan vi urskilja  fyra formella samarbetsformer. Dessa är följande:
interkommunala avtal (t.ex. i form av uppdragsavtal,
nyttjandeavtal, samarbetsavtal eller civilrättsliga avtal om köp av
tjänster och varor) interkommunala företag främst i bolagsform,
kommunalförbund och gemensam nämnd.   Valet av
samarbetsform är betingat av en rad faktorer såsom
verksamhetens art (obligatorisk, frivillig eller affärsverksamhet)
inriktningen, omfattningen, beslutsformer, insyn - och
inflytandemöjligheter, etc., vad gäller den verksamhet som är
aktuell för samverkan. En utgångspunkt hos lagstiftaren har dock
varit att den enskilda kommunen – med det ansvar den enligt lag
har att ansvara för – aldrig får undslippa sitt  politiska och
juridiska ansvar.    (Hilborn-Riberdahl, Kommunala
samverksansformer 2000)
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1.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN MELLAN

KOMMUNER I DE NORDISKA LÄNDERNA

Det har sedan lång tid tillbaks vuxit fram en gemensam grundsyn
på lokal nivå i de nordiska länderna, vilket medfört betydande
likheter inom det kommunala området. Några av de mest
grundläggande är den kommunala självstyrelsen, befogenheten att
hantera och svara för sina lokala angelägenheter, den egna
beskattningsrätten samt möjligheterna och rätten att samarbeta
med andra kommuner. Därtill kommer möjligheterna till en fri
och öppen kommunikation mellan kommuner inom den nordiska
gemenskapen, utan att behöva gå via utrikesdepartementet och
dess förvaltning.1 Det är så självklart för oss så att vi dagligdags
inte tänker på det. Det är dock ingen självklarhet betraktat i ett
vidare internationellt perspektiv. Sammantaget medför dessa
förutsättningar positiva möjligheter till ett ökat samarbete över
nationsgränsen.

I likhet med kommuner i övriga nordiska länder utgör de svenska
kommunerna särskilda rättssubjekt. Det innebär att de kan agera
och handla för egen räkning.2 Det innebär vidare att
regeringsformen inte lägger något hinder i vägen för en svensk
kommun att samarbeta med t.ex. en norsk kommun. Dock på
vissa villkor. Samarbetet med en utländsk kommun får inte
medföra att den svenska kommunen i något avseende avsäger sig
sin beslutanderätt till förmån för utländsk kommun om det inte
finns ett uttryckligt lagstöd för ett sådant agerande. Inte heller får
kommunen överlåta myndighetsutövningen i Sverige till kommun
i utlandet. (SOU 2002:84 s. 40 som i sin tur hänvisar till
prop.1977/78:44 s. 4).

Svenska kommuners befogenheter att samarbeta med utländska
kommuner såsom de norska kommunerna måste främst relateras
till den allmänna kompetensen i kommunallagen. Där stadgas att
kommunen själv får svara för sådana angelägenheter av allmänt

                                                            
1 I Helsingforsavtalet från 1962 uttrycks förhållandet på följande sätt:
”myndigheter i de nordiska länderna äga skriftväxla med varandra i andra
ärenden än sådana som till följd av sin natur eller av annat skäl böra
handläggas genom förmedling av utrikesförvaltningen (artikel 42)  

2  Om en svensk kommun skulle träffa ett avtal med exempelvis en norsk
kommun är det emellertid inte – i Regeringsformens mening - fråga om något
internationellt avtal. Svenska staten blir inte heller bunden av avtal som
svenska kommuner såsom särskilda rättssubjekt har möjligheter att träffa med
andra aktörer t.ex. kommuner inhemska eller utländska.
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intresse och som har anknytning till kommunen eller dess
medborgare. Det centrala är att verksamheten bedöms vara en
ändamålsenlig och lämplig angelägenhet för kommunen att ägna
sig åt (KL 2:1).(I övrigt angående kommunala kompetensen, se
nedan.)

1.1.3 INTERNATIONALE AVTAL

Såväl Norge som Sverige har ratificerat överenskommelsen om
kommunalt samarbete över nordiska riksgränser (Torshavn den
26 maj 1977, SL 1978:1 enligt SOU 2002:85 s. 29).
Överenskommelsen skall ses som en sanktion från statsmakternas
sida om att de nordiska kommunerna har rätt att på olika sätt
samverka med varandra. Det gäller företrädesvis
allmänna kompetensen d.v.s. den del av  verksamheten som
bedöms vara en ändamålsenlig och lämplig angelägenhet för
kommunen att ägna sig åt (KL 2:1). Speciallagstiftningen
 däremot är ofta av den karaktär – bl.a med inslag av
myndighetsutövning – att det inte är möjligt med nuvarande
rättsläge att bedriva samarbete över nationsgränsen. I förarbetena
till riksdagens godkännande av överenskommelsen anges det att
”problemen med speciallagstiftning får angripas allteftersom det
visar sig att den lagstiftningen hindrar eller försvårar ett önskvärt
samarbetet. Det sägs också att det kan bli nödvändigt att införa
dispensmöjligheter för att tillgodose angelägna samarbetsbehov i
gränsregionerna” (prop.1977/78: 44 s. 8)    

Detsamma gäller den europeiska ramkonvention om samarbete
över riksgränserna mellan regionala och lokala samhällsorgan
(Madrid den 21 maj 1980, ETC 106, SÖ1981:21, enligt SOU
2002:85 s. 29). Konventionen innebär – kortfattat uttryckt – en
folkrättslig skyldighet för berörda nationer att inta ett positivt
förhållningssätt till gränsöverskridande kommunalt samarbete.3

                                                            
3 Det kan tilläggas att det också finns ett avtal mellan Danmark, Finland, Norge
och Sverige om samarbete över nationsgränserna i samband med olyckor.
Avtalet syftar till att begränsa skador på människor och egendom. Som en
konsekvens av avtalet har det gjorts ett antal gränsöverenskommelse om
samarbete inom räddningstjänsten mellan svensk-norska kommuner  (SOU
2002:85 s. 32).
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1.2   Den kommunala kompetensen och dess utövare

1.2.1  Inledning
I den Europakonvention om lokal självstyrelse som Sverige
ratificerat har man förbundit sig att folkrättsligt respektera
bindande regler om kommunernas ställning i samhället:
kommunerna har ”rätt och möjlighet att inom lagens gränser
reglera ock sköta en väsentlig del av de offentliga
angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala befolkningens
intresse” (konventionens tredje artikel). Formuleringens generella
art leder till att preciseringen görs i den nationella lagstiftningen.
Kommunernas befogenheter har sin rättsliga grund i tre källor:
regeringsformen, kommunallagen och speciallagstiftningen.
(Pettersson 2000 s.77) Lagstiftningen kompletteras sedan löpande
genom den rättspraxis som successivt växer fram.

En presentation av den kommunala kompetensen kommer att
göras. Det innebär att vi fokuserar intresset på vad gränserna går
för kommunens behörighet att kunna befatta sig med för olika
typer av verksamheter.

Vi inleder med de principer   som ligger till grund för
kommunallagens tillämpning.  Därefter behandlar vi de så kallade
”smålagarna” och speciallagstiftningen. Vi avslutar med att
redovisa olika huvudmannaskap, d.v.s. vilken typ av organ som är
ansvarig för verksamheten och leder densamma.

1.2.2  KOMPETENS ENLIGT  KOMMUNALLAGEN (KL 1991:900)

1.2.2.1  ”ALLMÄNINTRESSET” UTGÖR FUNDAMENTET

Grunden den kommunala kompetensen utgörs av
”allmänintresset”, normen för   kompetensen. Är den verksamhet
kommunen väljer att ägna sig åt av allmänt intresse (till skillnad
från att tillgodose vissa enskilda intressen), kan den betraktas ingå
i den allmänna kompetensen. Annorlunda uttryckt: Det centrala är
att verksamheten bedöms vara en ändamålsenlig och lämplig
angelägenhet för kommunen att ägna sig åt (KL 2:1). Det gäller
även om den endast kommer en mindre andel av
kommunmedlemmarna tillgodo.
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1.2.2.2  PRINCIPER SOM BEGRÄNSAR KOMPETENSEN

A  Principer som begränsar kompetensen, det vill säga den
yttre ramen för kommunens

     handlingsmöjligheter.

- Lokaliseringsprincipen  innebär att kommunen får handha
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunen eller dess medlemmar. Det
skall tolkas så att de intressen  som kommunen vill
tillgodose skall ”vara knutna – lokaliserade – till
kommunen. Det är därför inte nödvändigt – ej heller
tillräckligt – att den verksamhet (min kurs.) man vill
främja bedrivs inom kommunens gränser, utan det
avgörande är att intresset (min kurs.) av den är knutet till
kommunen. Sålunda har kommun ansetts kunna engagera
sig i verksamheter inom annan kommuns område” (A.
Bohlin 2003 s.88-89).

- Inte hantera uppgifter som ankommer på ”annan” aktör.
Kommunen skall svara för sådana angelägenheter ” som
inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan” (KL 2:1). M.a.o. man
får inte ägna sig åt det staten skall sköta eller det landsting
och andra kommuner har att svara för.

- Förbud mot understöd till  enskild kommunmedlem
Det innebär att man från kommunens sida inte får
understödja enskilda medlemmar i kommunen om det inte
finns stöd i annan författning, tex Socialtjänstlagen. Det är
”allmänintresset” som gäller, inte vissa enskilda intressen,
som framgår ovan.

- Förbud mot spekulativ företagsverksamhet
Den primära utgångspunkten för kommunal
näringsverksamhet är att den skall vara ”allmännyttig”
(KL2:7). Den skall således inte i huvudsak bedrivas   för
att ge kommunen vinst. Det är således förbjudet för
kommunen att bedriva spekulativa företag.

- Förbud mot att understödja enskilda företag
Att med generella åtgärder främja näringslivet i
kommunen är kompetensenligt dvs
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helt i sin ordning ( KL 2:8 1 st). Däremot är det inte tillåtet
att understödja det enskilda
företaget, om det inte finns synnerliga skäl (KL2:8 2 st).
Finns det inte det  faller det
utanför den kommunala kompetensen.

B  Principer som begränsar kommunens handlingsmöjligheter
när man agerar inom ramen för sin kompetens.

- Självkostnadsprincipen
Principen medför att kommunen inte kan ta ut högre
avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de
nyttigheter i form av tjänster och varor man
tillhandahåller. Det är inte meningen att kommunen skall
utnyttja sin monopolsituation i vinstsyfte och härigenom
ytterligare ”beskatta” de kommunmedlemmar, som tar del
av dessa  nyttigheter.

- Likställighetsprincipen
Principen innebär att medborgarna i kommunen skall
behandlas lika. Det gäller såväl rättigheter som
skyldigheter. Det medför att ingen enskild medlem i
kommunen  varken  får  gynnas eller missgynnas dvs. alla
medborgare skall i en och samma situation behandlas lika.
Särbehandling av kommunmedlemmar kan dock ske om
det sker på saklig och objektiv grund enligt
Regeringsrättens praxis.4

Likställighetsprincipens tillämpningsområde; gäller endast
relationen kommunen och dess egna medborgare. I
relation till icke kommunmedlemmar är det fullt möjligt
att särbehandla dessa genom att t.ex. ta ut högre avgifter
för en tjänst.

- Förbud mot retroaktiva beslut
Enligt kommunallagen får kommunen inte fatta retroaktiva
beslut som är till nackdel för kommunens medlemmar (KL
2:3)

                                                            
4  Lagtexterna i sig utgör inte tillräckligt underlag för att kunna bedöma  vilka
befogenheter kommunerna har. En viktig grund utgörs av den praxis som
successivt vuxit fram genom de ställningstaganden som Regeringsrätten
(RegR) gjort. Dessa prejudikat är normerande vid bedömningen av vilka
befogenheter kommunerna har.
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1.2.3 TILLÄGGSKOMPETENS I FORM AV S.K. ”SMÅLAGAR”.

Man kan - om man så vill – betrakta denna lagstiftning som en
komplettering till den allmänna kompetensen. Det rör sig om
knappt ett tiotal kompetensutvidgande lagar. Ett exempel som är
av intresse för den här studien är lagen om Kommunal
tjänsteexport. Vi kommer längre fram i redovisningen närmare att
presentera denna.5

1.2.4 KOMMUNENS SPECIALREGLERADE  KOMPETENS.

En mycket stor del - uppskattningsvis ca 70-80% - av kommunens
verksamhet kan något tillspetsat betraktas som ”genomförandet
av den statliga politiken på lokal nivå.” Man kan - om man vill –
se kommunerna som statens ”förlängda arm”. Nämnds- och
förvaltningsorganisation, som hanterar speciallagstiftningens
ärenden och frågor, dominerar därför till stor del kommunernas
totala organisation. Lagstiftningen avspeglar detta förhållande:
Det gäller speciallagstiftning såsom t.ex. Miljöbalken (MB
1998:808),  Plan och bygglagen (PBL 1987:10), Skollagen (SkolL
1985:1100) och Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Den här
lagstiftningen är i allmänhet obligatorisk till sin karaktär d.v.s.
den gäller villkorslöst för samtliga kommuner i landet.

1.2.5 OLIKA TYPER AV HUVUDMANNASKAP

Det finns skäl att påminna om att kommunal verksamhet kan
bidrivas av andra aktörer än av kommunen själv d.v.s. i form av
politiska nämnder med tillhörande förvaltningar. Inom både det
fria och det specialreglerade kompetensområdet kan också
verksamheten bedrivas i bolagsform eller i form av stiftelse (eller

                                                            
5  Lagen om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
(2001:151) medför att den kommunala kompetensen utvidgas. Antingen kan
kommunen (alternativt det kommunala bolaget eller kommunalförbundet)
medverka som underleverantör till ett företag eller så kan man agera direkt mot
en presumtiv kund i utlandet. Det är dock  enbart fråga om tjänsteexport i form
av konsultverksamhet, i vilken man erbjuder   ”kunskaper” och ”erfarenheter”.
Exporten skall ske på affärsmässiga grunder dvs vid sidan av full kostnads-
täckning skall en rimlig vinst kunna tas ut.  I övrigt hänvisar vi till sid 39.
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i andra privaträttsliga former).6  I dessa har kommunerna ett
dominerande inflytande antingen i form av ett hel - eller
delägarskap. Beträffande offentlighetsprincipen gäller i dag
samma villkor för de kommunala bolagen som för den
kommunallagsreglerade förvaltningen.

 I princip kan alla kommunala verksamheter    anses vara öppna
för en bolagisering. Två undantag föreligger dock. Om det finns
en uttalad föreskrift om att den kommunala angelägenheten skall
handhas i särskild ordning. Inom speciallagstiftningen t.ex.
förskrivs det inte sällan att verksamheten skall handhas av en
nämnd. Förvaltningsuppgifter som inkluderar s.k.
myndighetsutövning får inte heller bli föremål för bolagisering.

Man kan också bilda s.k. kommunalförbund ( enl. KL 3:20-28)
för att lösa gemensamma uppgifter. Det innebär att två eller flera
kommuner bildar ett sådant förbund som grund för samarbetet.
Det kan gälla uppgifter inom såväl det allmänna
kompetensområdet som inom det specialreglerade området.
Förbundet utgör en juridisk person av offentligrättslig natur och
kan förenklat uttryckt betraktas som ett slags specialkommun för
de uppgifter som medlemmarna d.v.s.  kommunerna   kommit
överens om att man tillsammans skall lösa. Det innebär att
förbundet också kan bedriva myndighetsutövning det vill säga
fatta myndighetsbeslut, tvingande beslut gentemot enskilda.

1.3 KOMMUNALA SAMVERKANSFORMER

Möjligheterna till att förbättra och öka samverkansmöjligheterna
mellan kommuner har successivt förbättrats. Statsmakterna har i
grunden en positiv syn på denna utveckling. Vid valet av
samverkansform är det en rad aspekter som är avgörande. Syftet,
ambitionsnivån, verksamhetens art, omfattningen samt
möjligheter till inflytande och insyn utgör några av de aspekter
som är grundläggande vid valet av samverkansform.   

                                                            
6 Det kan  bl.a gälla i form av ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk
förening, en idéell förening eller en stiftelse (se vidare KL 3:16)
 Det är dock inte helt oproblematiskt att kommunal verksamhet bedrivs av
andra  juridiska personer, typ kommunala bolag, som primärt lever under den
privaträttsliga lagstiftningen där den huvudsakliga regleringen avser relationen
mellan  kommersiella aktörer och deras ekonomiska intressen (Lindquist 2000
s. 80).
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1.3.1  INFORMELLT SAMARBETE, M.M.

Låt oss inledningsvis konstatera att mycket av det samarbete, som
i dag förekommer över nationsgränsen är informellt och inte
skriftligen (juridiskt) reglerat.   Det kan gälla t.ex. samråd,
information, marknadsföring, erfarenhetsutbyten, utredningar
eller gemensamma aktiviteter och evenemang. Det finns t.ex. inte
något formellt hinder att vägmyndigheterna eller
tullmyndigheterna på båda sidor gränsen – principiellt sett -
utbyter erfarenheter, samråder, diskuterar gemensamma frågor
och problem och i vissa fall också planerar tillsammans.
Det har också förekommit  att översiktsplaner och liknande
fysiska planer har skickats ut på informell remiss till kommuner
på andra sida riksgränsen. Samplanering inom naturvård och
miljöskydd i gränsregionen är ytterligare ett exempel på
samverkan.  Inom kommunikat ionsväsendet  har
gränsöverskridande projekt av olika slag inte varit ovanliga. Såväl
kommuner som länsstyrelser och landsting har medverkat i dessa
projekt. Många gånger har denna samverkan varit inriktad mot att
förbättra tvärkommunikationerna i berörda länder bl.a. Sverige-
Norge. Det kan t.ex. gälla utarbetandet av en gemensam
transportplan  eller att söka åstadkomma en gemensam
vägplanering.

Utöver ovannämnda samverkansformer kan också andra varianter
till samarbete vara möjliga.
Vanligt förekommande är olika former av kommittéer. Vad har de
för juridiska ställning? ”De har vanligen en sådan organisation att
de enligt svensk rätt kan tillerkännas ställning av juridiska
personer, kanske närmast då som ideella föreningar” (Ds 1994:67
s. 51).

1.3.2 INTERKOMMUNALA AVTAL

En grundläggande utgångspunkt för upprättande av avtal utgörs
av kommunens allmänna befogenheter, KL 2:1. Det måste
självfallet finnas ett ömsesidigt intresse för samarbete mellan
berörda kommuner. Insatser och engagemang måste fördelas
proportionellt till det intresse som respektive kommun har inom
det aktuella verksamhetsområdet. Det kan t.ex vara fråga om
gemensamt nyttjande av va-avloppsanläggning, sopstation eller
turistanläggning. Det är den kommun som är huvudman för en
viss anläggning som har ansvaret och fattar besluten för denna.
Den ”köpande” kommunens möjligheter till påverkan regleras i
avtalet, t.ex. om man vill ha en gemensam samrådsgrupp eller om
man vill ha insyn och kontroll av versamheten. Vill man däremot
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få till stånd i gemensamt beslutsfattande kommunerna emellan
bör man i stället välja kommunalförbund eller gemensam nämnd
som samarbetsform.

Innehållet i den här typen av avtal varierar naturligtvis med den
verksamhet som samverkan avser. Gemensamt är emellertid en
precisering av samarbetets innebörd, villkoren för ev.
kostnadsersättning och hur kostnader skall beräknas och
redovisas, avtalstider, samråds- och insynsvillkor, uppsägning och
hur ev. tvister skall hanteras.

Man kan genom avtal också åstadkomma ett  gemensamt
nyttjande av personal inom det frivilliga området. Den kanske
smidigaste modellen är dock att en kommun står som  huvudman
och därmed samtidigt fungerar som arbetsgivare (Hilborn 2000
s.20-21).

Det kan – utöver kommunallagen - dessutom finnas exempel på
speciallagstiftning, där det uttryckligen finns stöd för ett
avtalsförfarande som samarbetsform för att genomföra viss
verksamhet. Det gäller t.ex. skollagen och räddningstjänstlagen.
Det måste m.a.o. inom det obligatoriska området finnas ett
lagstöd för att avtalsreglera viss verksamhet mellan t.ex två
kommuner.7

Speciallagstiftningen anger ramarna för vilka uppgifter som kan
överlämnas för samverkan d.v.s.  till ett gemensamt agerande
mellan två eller flera kommuner. I de fall det är fråga om
”utlåning av arbetskraft” måste självfallet de arbetsrättsliga
lagstiftningen beaktas. Arbetsvillkoren för denna personal
regleras i övrigt i avtal.   

                                                            
7  Som exempel på ett gränskommunalt avtal kan vi nämna det samarbetsavtal
som finns mellan Haparanda och Torneå stad när det gäller räddningstjänsten.
Bl.a. regleras gemensam larmberedskap, gemensam utrustning vid oljesanering
och gemensamma utbildningsinsatser.  Av avtalet framgår att räddningshjälp
genomförs över nationsgränsen utan ersättning, då varje kommun svarar för
sina kostnader.  
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1.3.3 INTERKOMMUNALA FÖRETAG

Villkoren för kommunal företagsbildning – bl.a. bolagsbildning –
framgår av KL 3:16-19.
 I 16 § fastslås de grundläggande förutsättningarna för kommunal
företagsbildning:
- Det är ”vården av en kommunal angelägenhet” dvs det

kommunala företagetsverksamhet måste ligga inom det
kommunala kompetensområdet.

- Handhavandet av den kommunala angelägenheten får inte
ha föreskrivits i ”särskild  ordning”, dvs det gäller till stor
del den obligatoriska verksamheten, vilken regleras av
speciallagstiftningen.

-  Vården av en angelägenhet som omfattar
myndighetsutövning får överlämnas endast om det finns
lagstöd för detta. Det innebär att  tex beslut om
rivningslov eller bygglov inte kan föras över till ett
kommunalt bolag.8

De villkor som gäller för interkommunala företag d.v.s. företag
där två eller flera kommuner står för hela ägandet, framgår av KL
3:18. Där stadgas att fullmäktige skall tillse att den juridiska
personen, d.v.s. bolaget, blir bunden av de villkor som anges i 17
§ (se not ….) i ”en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt.”

Det som regleras vid bolagsbildningen är bl.a. hur
styrelseledamöter och lekmannarevisorer skall utses. Dessutom
bör man beakta hur   kommunstyrelsens uppsikt över bolaget (KL
6:1) och hur berörda politiska nämnder yttersta ansvar över
bolagen skall hanteras. När det gäller interkommunala bolag kan
denna reglering  ske via bolagsordning, konsortieavtal eller
ägardirektiv  (Hilborn  2000 s. 32).

                                                            
8 Beträffande villkoren för de helkommunala bolag som bildas skall
fullmäktige tillse
- att fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- att utse samtliga styrelseledamöter
- att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas ( KL 3:17).
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1.3.3.1 GRÄNSREGIONALT SAMARBETE I PRIVATRÄTTSLIG FORM

Formerna för gränsregionalt samarbete varierar. Det är inte
ovanligt med gemensamma kommittéer, informella
samarbetsorgan, etc.. Det förekommer också i olika privaträttsliga
former typ aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar. Men
det är inte problemfritt. Det finns juridiska och politiska
utmaningar. Ett bolag måste enligt svensk rätt ha säte enbart i ett
land. Det innebär att ett samarbete över nationsgränsen i form av
ett  bolag inte kan ha karaktären av en ”övernationell” eller  en
”dubbelnationell”  status. Det aktuella bolaget måste vara
registrerat i något av de involverade länderna (SOU 2002:84 s.
40). Om  två gränskommuner skulle besluta sig för att bilda ett
gemensamt bolag för att t.ex. stimulera näringslivets utveckling så
måste man således ta ställning vilken sida gränsen bolaget skall
ha sitt säte i.9

1.3.4 KOMMUNALFÖRBUND

Vi har tidigare pekat på att valet av samverkansform är avhängigt
det syfte man har med verksamheten, dess form, omfattning och
karaktär. Gäller verksamheten t.ex. myndighetsutövning utgör
kommunalförbundet10 som samarbetsform den  enda möjliga
formen om samverkan skall ske i en ny juridisk person. Ofta
förekommande motiv för bildandet av kommunalförbund är att få
till stånd en mer kostnadseffektiv verksamhet
 genom att söka skapa samordningsvinster tillsammans med andra
kommuner.

Man kan också bilda s.k. kommunalförbund ( enl. KL 3:20-28)
för att med hjälp av befintlig kompetens lösa gemensamma
uppgifter. Det innebär att två eller flera kommuner bildar ett
sådant förbund som grund för samarbetet. Det kan gälla uppgifter
                                                            
9 Skillnaderna civilrättsligt är relativt små länderna emellan, t.ex vad gäller
köplagar, aktiebolagslagar och annan civilrättslig lagstiftning. Inom
arbetsrättens område och inom skattelagstiftningen är dock skillnaderna mer
påtagliga.

10 Väljer man kommunalförbund som samarbetsform bör man vara medveten
om de arbetsrättsliga kraven. Det är fråga om sådan förändrig av verksamheten
att den primära förhandlingsskyldigheten MBL 11§  blir akuell för berörda
kommuner.
Då kommunalförbundet är en egen ny juridisk person och därmed ny
arbetsgivare krävs dessutom att aktuella kollektivavtal för verksamheten
tecknas med berörda personalorganisationer.
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inom såväl det allmänna kompetensområdet som inom det
specialreglerade området. Förbundet utgör en juridisk person av
offentligrättslig natur och kan förenklat uttryckt betraktas som ett
slags specialkommun för de uppgifter som medlemmarna dvs
kommunerna   kommit överens om att man tillsammans skall
lösa.

Det är numera kommunallagen som utgör den huvudsakliga
rättsliga grunden för kommunalförbundet.11 För att göra denna
samverkansform attraktivare har statsmakten förenklat reglerna
för bildandet av kommunalförbund. Samtidigt har man givit
ökade möjligheter att organisera förbundet utifrån de lokala
förutsättningar och behov som gäller.
De nya reglerna är dessutom mer flexibla. Förbundsmedlemmarna
har – om man inte kan komma överens -  en ovillkorlig rätt att
träda ur ett kommunalförbund.

1.3.4.1    ETT INTERNATIONELLT KOMMUNALFÖRBUND?

Är det möjligt att inrätta ett internationellt kommunalförbund
mellan två eller flera kommuner på båda sidor nationsgränsen?
Som rättsläget är idag är det inte någon framkomlig väg för ökat
samarbete över nationsgränsen. I en statlig utredning från 2002
(SOU 2002:84) studerades förutsättningarna att kunna bilda ett
offentligrättsligt organ i form av ett internationellt
”kommunalförbund”, då frågan hade aktualiserats av Haparanda
kommun i Sverige och Torneå stad i Finland.

Utredningen föreslår stiftandet av en ny lag som gör det möjligt
med ett gränskommunalt samarbete i offentligrättslig form.12

Samarbetet inom det föreslagna kommunalförbundet får ske i
enlighet med den internationella överenskommelse som måste
ingås mellan berörda länder och som föreslås ingå som bilaga i

                                                            
11  Tidigare fanns det en särskild lag som reglerade förhållandena ang.
kommunalförbund, 1985:894.

12  Enligt 8 kap. 5 § RF måste ett internationellt kommunalförbunds
verksamhet regleras i lag. Enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket RF krävs för att
kunna överlåta förvaltningsuppgifter till förbundet dessutom ett särskilt beslut
av riksdagen, utöver godkännandet av den internationella överenskommelsen .
Kommentar: Lagrummet i  regeringsformen (10 kap) skall – enligt vår tolkning
- ses mot bakgrund  av att det är fråga om  överlåtelse av offentligrättsliga
uppgifter till annan stat. Det skall ses som ett uttryck för att lagstiftningen
vanligtvis har en stark nationell fokusering



23

lagen.13 Av bilagan skall framgå överenskommelsens innebörd
bl.a. vilka som är medlemmar i kommunalförbundet och vilka
verksamhetsområden som omfattas av överenskommelsen.
Riksdagen har i skrivande stund, nov 2004, ännu inte tagit
ställning till ovannämnda utredningsförslag.

Utöver ovannämnda samverkansformer kan också andra varianter
till samarbete vara möjliga.
Vanligt förekommande är olika former av kommittéer. ”De har
vanligen en sådan organisation att ”de enligt svensk rätt kan
tillerkännas ställning av juridiska personer, kanske närmast då
som ideella föreningar” (Ds 1994:67 s. 51).

1.4   GENOMFÖRANDET AV  INVENTERINGEN

Beträffande det rättsliga läget inom de sakområden vi valt ut att
studera och analysera har utgångspunkten varit att genomföra  och
redovisa en översiktlig genomgång av gällande lagstiftning enligt
vad som framgår ovan. Det inkluderar gällande praxis enligt de
prejudikat som finns. Vi har också tagit del av  gällande avtal
mellan Sverige och Norge inom dessa områden. (Det gäller också
ev. avtal med de andra nordiska länderna, då vi i en framtida
diskussion ev.  kan hänvisa till ”analogitolkningar”.) Ytterligare
en utgångspunkt har varit redan fungerande samarbeten mellan
gränskommuner inom de aktuella områdena.  Erfarenheter från
dessa samarbeten har varit mycket värdefulla för oss. Det gäller
inte minst samarbetet mellan Haparanda och Torneå. Det är ett
mycket välutvecklat gränskommunalt samarbete, vars
erfarenheter kan vara värdefulla också för det norsk-svenska
kommunsamarbetet – inte minst som inspirationskälla.

 Denna   inventering och analys har resulterat i nedanstående
redovisning. Det är dock överoptimistiskt att tro att vi - på den
korta tid som vi haft till vårt förfogande – kan lägga några
genomarbetade, konkreta förslag till åtgärder. Däremot hoppas
och tror vi att vi genom en översiktlig kartläggning av rättsläget,
kan ringa in tänkbara, möjliga områden, som utgångspunkt för
fördjupade studier. Vi har dock inte haft möjligheter på grund av
tids- och resursbrist fullt ut koordinera våra resultat och slutsatser
angående de rättsliga förhållandena på båda sidor gränsen. Det är
i sig en betydande insats som krävs när det gäller den typen av
”kalibreringsarbete” och som omedelbart bör påbörjas efter den
här studiens genomförande. Man kan därför med rätta betrakta
                                                            
13 Den internationella överenskommelsen ”inkorporeras” därmed i lag och i
svensk rätt.
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studien som en ”explorativ” sådan, en förstudie om man så vill.
Samtidigt hoppas vi att vi i inventeringen skall kunna identifiera
de problem och den ”minerade mark” som finns och som kräver
mer långsiktiga insatser i ett framtida analysarbete.

.

1.4.1 FÖRSLAG TILL VALET AV KOMMUNALA

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vid valet av tillämpningsområden har följande utgångspunkter
varit vägledande:

-  Vi har valt att främst inrikta oss på det ”fria” allmänna
kommunala kompetensområdet och i mindre utsträckning
det specialreglerade området.  Svenska kommuners
befogenheter att samarbeta med utländska kommuner typ
de norska kommunerna kommer främst att relateras till
den allmänna kompetensen i kommunallagen. Där stadgas
att kommunen själv får svara för sådana angelägenheter av
allmänt intresse och som har anknytning till kommunen
eller dess medborgare. Det centrala är att verksamheten
bedöms vara en ändamålsenlig och lämplig angelägenhet
för kommunen att ägna sig åt (KL 2:1).(I övrigt angående
kommunala kompetensen, se ovan.)

-  Det specialreglerade området är mer komplext, då
lagstiftningen har kompletterats med förordningar
tillämpningsföreskrifter i form av bl.a. råd och anvisningar.
Vi har också undvikigt dessa verksamhetsområden, då olika
former av myndighetsutövning kan förekomma här. Det är
också svårare med avtalsreglering inom det specialreglerade
området om det inte uttryckligen har ett lagstöd.

- Vi har också undvikigt sakområden där flera huvudmän -
stat, landsting/fylkeskommun, kommun -  är involverade
och samtidigt har ett gemensamt delansvar. Det gäller t.ex.
hälso- och sjukvården. Den uppgift vi fått att hantera är
tillräckligt komplex ändå.

-  Vi har också bedömt det som viktigt   att välja för
kommunerna gemensamma samverkansområden, där
verksamheten handhas av respektive kommuns egen
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personal. Låt oss förtydliga och ta några exempel,
”Gemensam fjärrvärme”, Gemensam vattenförsörjning”
eller ”Gemensam vattenrening”. Kommunerna använder
dessa anläggningar tillsammans i enlighet med de villkor
berörda kommuner är överens enligt de avtal man ingått.
När det gäller villkoren för personalen, som svarar för
själva driften utgår vi ifrån att det är de villkor som gäller i
den kommun och i det land som verksamheten bedrivs.
Arbete och bosättning är med andra ord förlagda till
samma land. Det underlättar med tanke på de skillnader i
lagstiftning och andra regelsystem, som finns för de
anställda vad gäller arbetsrätten, skatter, sjukersättning,
föräldrarersättning , pensioner etc.14 Den här typen av

- gränshinder underlättar knappast möjligheterna att idag få
till stånd ett  friktionsfritt samarbete mellan kommunerna
över nationsgränsen. Det finns därför skäl att vänta något
tills en ökad harmonisering av aktuell lagstiftning skett
inom dessa områden.

Vi har också ambitionen att beakta vilken organisationsform som
är mest ändamålsenlig för ett eventuellt kommande samarbete. Är
det kanske så att ett interkommunalt samarbetsavtal är tillräckligt
för att lösa de gemensamma frågor som är aktuella? Eller är
ambitionen högre så att ett mer etablerat samarbete är att föredra?
Det gäller då att ta ställning till vilken organisationsform,
privaträttslig (t.ex. ett  kommunalt bolag ) eller i offentligrättslig
form (t.ex. i form av ett kommunalförbund), som är mest lämpad
för den här typen av samarbete.

Vilka ”politikområden” skall vi då  välja mot bakgrund av den
diskussion som förts ovan? Vårt val har blivit  följande:

- Gemensam energiförsörjning (fjärrvärme och kommunal
elförsörjning)

-   Gemensam upplevelseindustri, friluftsliv, turism
-   Gemensamt utnyttjande av idrottsanläggningar
-   Gemensam vattenförsörjning
-   Gemensam vattenrening

                                                            
14  För att få en så  ”rättvis” fördelning till stånd som möjligt kan man –
åtminstone principiellt – tänka sig att en svensk gränskommun och en norsk
gränskommun fördelar olika verksamheter mellan sig. Den ena tar på sikt hand
om ansvaret för t.ex. fjärrvärmen, medan den andra tar hand om ansvaret för
vattenförsörjningen, osv. (Jfr samarbetet Haparanda – Torneå)
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-   Gemensamma kommunala översiktsplaner
-   Kommunal kompetens för affärsverksamhet
-   Åtgärder som främjar näringslivet
-   Kommunal tjänsteexport
-   Samarbete inom räddningstjänsten

1.5  REDOVISNING AV OLIKA POLITIKOMRÅDEN

Inom såväl det fria/allmänna som det reglerade
kompetensområdet förekommer det att verksamhet bedrivs i
bolagsform likväl som i andra särskilda rättssubjekt.15 En mycket
ekonomisk stark grupp av kommunägda företag utgörs av dem
som finns inom verksamhetsområdet energi- och
vattenförsörjning. Bakgrunden härtill hänger bl.a. samman med
den avreglering som genomfördes 1996. Sammantaget har det
medfört att en stor del av de kommunala resurserna finns - i
förhållande till den kommunalreglerade  organisationen - i
fristående  rättssubjekt, typ kommunala bolag.
Det innebär i sin tur att dessa aktörer som juridiska personer i
huvudsak agerar civilrättsligt (privaträttens lagar) då de rättsliga
problemen många gånger har sin grund i relationen med enskilda
intressenter.

1.5.1 GEMENSAM ENERGIFÖRSÖRJNING (FJÄRRVÄRME OCH

KOMMUNAL EL-FÖRSÖRJNING)

1.5.1.1  LAGSTIFTNINGEN OCH GÄLLANDE RÄTTSPRAXIS

Dessa verksamheter ingår i kommunernas allmänna befogenheter.
Totalt utgör det rättsliga underlaget vid sidan av själva
kommunallagen av  gällande rättspraxis och av särskilda lagar. (I
det här fallet är också regleringen avhängigt om verksamheten
bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform.)
I regleringen görs en tydlig åtskillnad mellan produktion och
försäljning i förhållande till själva distributionen via nätet. De
förstnämnda funktionerna är konkurrensutsatta medan
överföringen via nätet har monopolkaraktär.

                                                            
15  I princip är alla icke specialreglerade kommunala verksamheter öppna för
bolagisering med två undantag. Bolagisering av verksamheten får inte ske om
det uttryckligen anges att verksamheten skall handhas av en nämnd.
Förvaltningsuppgifter som omfattar myndighetsutövning får dessutom endast
bolagiseras om det finns lagstöd för en sådant förfarande. (Lindquist 2000 s.
81-82)
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Beträffande verksamheten med el och fjärrvärme är att den är
gemensam för alla  rättssubjekt typ kommun och företag, som
bedriver sådan verksamhet. El-lagen (1997:857) gör i princip
ingen skillnad med undantag för nätverksamhet och handel med
el, där man delvis upphäver kommunallagens restriktioner bl.a.
beträffande ”lokalisering” och ”självkostnad”. Det innebär att
kommuner som i bolagsform bedriver nätverksamhet inte behöver
beakta lokaliseringsprincipen enl. kommunallagen. Det
förekommer därför att kommuner samarbetar i bolag vad gäller
regional eldistribution, vilket är helt i sin ordning. Det innebär
vidare att de kommunala bolagets producerade el kan säljas i
princip till vem som helst och var som helst (inom eller utom
landet) så långt elnätens kapacitet tillåter. Såväl norska som
svenska el-leverantörer köper el till samma priser på den
gemensamma nordiska elmarknaden. I princip gäller samma
villkor (som för de kommunala elhandelsbolagen) för kommunala
bolag som svarar för distribution av fjärrvärme eller naturgas
(Lindquist 2000 s. 186-93).

1.5.2   GEMENSAM VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENRENING

1.5.2.1   LAGSTIFTNINGEN OCH GÄLLANDE PRAXIS

Va-lagen dvs. lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar
regleras båla relationen mellan den som är ansvarig för vatten-
och avloppsanläggningen d.v.s. huvudmannen och
fastighetsägaren, konsumenten av dessa nyttigheter.
Avgiftsreglerna spelar härvidlag en central roll i regelsystemet.

När det gäller vatten- och avloppsanläggning kan denna  drivas av
annan än kommunen själv om det finns behov av en sådan utifrån
hälsoskyddssynpunkt eller från ”annan allmän synpunkt”
(1998:820 31 §). Kommunen måste dock  – enligt Va-lagen (
1970:244, ändrad SFS 1998:820) –   ansöka hos länsstyrelsen för
att få den förklarad som ”allmän”. Det finns dock ingen – vad vi
har kunnat konstatera - rättspraxis på området vad gäller
tolkningen av ”annan allmän synpunkt”.16  Vi har anledning att
förmoda att det måste vara ett kommunalt allmänintresse att få till
stånd ett rationellt utnyttjande av befintliga kommunala
infrastrukturella investeringar, typ en vatten- och
avloppsanläggning.
                                                            
16 Vi har gått igenom 28 rättsfall, där förvaltningsdomstolarna hanterat va-
ärenden (tillämpat sökord: ”Va-lagen”). Inget ärende har haft med
huvudmannaskapsfrågan att göra.
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Såvitt vi kan bedöma finns det inga rättsliga hinder för en
kommunal samverkan i form av ett interkommunalt avtal   mellan
berörda gränskommuner när det gäller en gemensam vatten och
avloppshantering. Det förutsätts dock att huvudmannen uppfyller
kraven från miljö och hälsoskyddssynpunkt eller att man i övrigt
uppfyller sina åliggande enligt lag eller annan författning eller
enligt gällande avtal (Lag 1993:417).
I Haparanda och Torneå har man utnyttjat denna möjlighet och
driver sedan en tid tillbaks ett gemensamt reningsverk.

1.5.3  GEMENSAM UPPLEVELSEINDUSTRI, FRILUFTSLIV, TURISM

Kommunerna har sedan lång tid tillbaks haft möjligheter att
allmänt främja turistväsendets utveckling. Det gäller t.ex.
satsningen på turistbyråverksamhet och olika festivaler som
bedöms ha betydelse för turismen i kommunen.  Befogenheterna
kom att utökas  med ”turistbefogenhetslagen” (1968:131). Den
ger kommunerna möjligheter att stödja uppförandet och driften av
turistanläggningar för att främja turismen i kommunen. Det gäller
bl.a. hotell, campingplatser, stugbyar och anläggningar för
friluftslivet. Kommunens befogenheter gör det också möjligt att
införskaffa mark till dessa typer av anläggningar.  Av förarbetena
till lagen framgår att kommunen har möjligheter att också
engagera sig i verksamheter utanför kommungränsen. Det
förutsätts dock att turismen främjas i den egna kommunen.
(Bohlin 2003 s.129)

1.5.3.1   HOTELL OCH RESTAURANGER

Vad säger lagstiftningen och gällande rättspraxis?
Till följd av regeringsrättens domar och beslut har en rättspraxis
utformas som kortfattat innebär följande. Generellt sett bör
kommunerna vara restriktiva när det gäller engagemang inom det
här området. Det är endast i en situation där det saknas enskilda
aktörer alternativt där deras insatser är klart otillräckliga, som
kommunen har befogenhet att kunna agera. Det är fråga om ett
komplementärt förhållningssätt ifrån kommunens sida som krävs.
Erfarenheterna har visat att det i dag – utanför de större tätorterna
- har blivit relativt vanligt med kommunalt stöd inom
hotellnäringen.
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Stödinsatser inom det här området kan många gånger vara ett sätt
att bistå turistnäringen inom kommunen.17 Därmed är vi inne på
friluftsliv och turism.

1.5.3.2   FRILUFTSLIV OCH TURISM

Vad säger lagstiftningen och gällande rättspraxis?
Tillgång till mark för  att stimulera friluftslivet (och för att slå
vakt om naturvården) betraktas av hävd ingå i de kommunala
befogenheterna (Lindquist 2000 s. 194). Många kommuner har
också mycket riktigt under årens lopp säkrat mark för dessa
ändamål.

Att dessa markintressen kan sträcka sig över kommungränserna är
sedan lång tid tillbaks känt och  har också betraktats som legitimt.
Det finns ett antal domar och ställningstaganden från
Regeringsrätten redan under 1960-talet, som bekräftar detta.

En kommun får – enligt lagen om vissa kommunala befogenheter
inom turistväsendet (1968:131) – stödja uppförandet och driften
av en turistanläggning. Det förutsätts dock att det är angeläget för
att stödja turismen  i kommunen. Ett allmänt främjande av
turistnäringen har sedan länge betraktats som en del av den
kommunala kompetensen. Däremot är det otillåtet med
individuella stöd.18 Det anses inte tillhöra de kommunala
angelägenheterna. Enligt rättspraxis är det därför kompetensenligt
för en kommun att stödja   festivaler och andra evenemang, som
är av betydelse för turismen i kommunen.19

 Vi kan därför sammanfattningsvis konstatera att allmäninriktade
åtgärder för att främja turistväsendet i kommunen är tillåtet.
Däremot är det inte tillåtet med  satsningar för att stödja enskilda
intressen.

                                                            
17 Det kan också betraktas som ett generellt stöd till näringslivet i kommunen.
Kan det göras trovärdigt att så är fallet omfattas det av den kommunala
kompetensen enligt prejudicerande beslut av Regeringsrätten (RÅ,
Regeringsrättens årsbok, 1975 Ab 113).

18 Denna speciallag grundar sig på samma synsätt som kommunallagen vad
gäller normen om ”allmänintresset”.

19 Se ex RÅ 1956 I 27 (Himlaspelet i Leksand), RÅ 1958 I 225  (Visbyspelen i
Visby) och RÅ 1966 I 152 (Fästningsspelen i Varberg) (Lindquist 2000 s. 243)
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Vilka möjligheter föreligger att kunna att agera över
nationsgränsen?
Det är enligt vår mening fullt möjligt med ett sådant agerande.
Det skulle t.ex. kunna ha formen av en gemensam festspel eller ett
annat gemensamt evenemang inom två kommuner på båda sidor
nationsgränsen. Det förutsätts dock att det är fråga om en satsning
som är av betydelse för turistnäringen i den berörda kommunen.
Det skall också föreligga rimliga proportioner mellan den
ekonomiska uppoffring den enskilda kommunen gör och det
resultat och utfall som kan förväntas ske av en sådan satsning. Det
är en vanlig argumentation från Regeringsrättens sida och som
också  förekommer från rättsfall när det gäller kommunalt stöd till
andra områden.

Det finns också exempel på där intressesfärerna för att säkerställa
mark för friluftsliv kan sträcka sig över nationsgränsen. I
Öresundsregionen förekommer det ekonomisk kommunal
samverkan över sundet för att tillgodose mark i Skåne för det
rörliga friluftslivet (Lindquist 2000 s. 194)

Det är också flera kommuner runt om i landet som tagit fasta på
dessa möjligheter. Samarbetet tar ofta fasta på en gemensam
profileringen och marknadsföring för att stärka regionens
ställning inom turistområdet. Det har funnits och finns många
exempel härpå i såväl Skåne/Bornholm/Själland som
Bohuslän/Östfold och Värmland/Hedmark. Konkret kan det gälla
gemensamma turistbyråer, gemensamma turistbroschyrer och
turistkartor, produktutveckling, vandrings- och kanotleder och
gemensamma turistevenemang.  

1.5.4  GEMENSAMT UTNYTTJANDE AV IDROTTSANLÄGGNINGAR

Erfarenheterna under lång tid har vittnat om att kommunerna på
olika sätt ekonomiskt stöttat idrotts och fritidsanläggningar, som
primärt har varit avsedda för kommunmedlemmarna. Det har
enligt rättspraxis betraktats som en del av kommunernas
befogenheter.

Det finns inga rättsliga hinder för kommunerna på båda sidor
gränsen att söka samutnyttja de anläggningar som finns i
kommunerna. Ett interkommunalt nyttjandeavtal mellan berörda
gränskommuner är den mest naturliga vägen att gå för att kunna
realisera detta.
Så har också skett i Haparanda – Torneå. Där använder man
gemensamt befintliga idrotts – och fritidsanläggningar såsom
friidrottsstadion, fotbollsplan med konstgräs, ishall, konstfrusen
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bandyplan, friidrottshall, tennisbanor, golfbana, bowlinghall,
squashhall, elljusspår, travbana, motorcrossbana, gocartbana, etc.

I händelse av att idrottsföreningar och annan frivilliga insatser
görs på ”andra sidan gränsen”, förutsätter vi att bl.a.
försäkringsfrågan är löst för de medverkande för att gardera sig
mot ekonomiska konsekvenser i samband med eventuellt
olycksfall och skada.  I Haparanda – Torneå har man hanterat det
så att respektive kommuns föreningar som svarar för de insatser
som görs vid de olika idrotts- och fritidsanläggningarna.

1.5.5 GEMENSAMMA   REGIONPLANER  

1.5.5.1  LAGSTIFTNING

Plan- och bygglagen ( 1987:10) innebar en genomgripande
nyreglering av planläggning av mark och vatten samt om
byggandet. Lagen skall därför ses som nära relaterad till
Miljöbalken ( 1998:808)  3 och 4 kap, då dessa två kapitel skall
tillämpas vid planläggning enl. PBL. I plansystemet ingår numera
– vid sidan av översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser
och fastighetsplan – också regionplan. Den senare används för att
samordna flera kommuners planläggning ( 1 kap.3 § PBL).  

Det ankommer på kommunerna att planlägga användningen av
mark och vatten. Planläggningen är således en kommunal
a n g e l ä g e n h e t  och planerna beslutas i regel av
kommunfullmäktige. Länsstyrelsen svarar för tillsynen över plan
och byggärenden i länet, medan boverket  svarar för tillsynen av
plan-och byggfrågor på nationell nivå.

PBl:s regelsystem är mycket omfattande och komplicerat, där
förvaltningsrättsliga regler kombineras med civilrättsliga.
Eftersom vi i den här studien främst är intresserade av det
interkommunala samarbetet kommer vi i huvudsak att koncentrera
oss på regionplanen som plandokument.

Som ansvarigt regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt
kommunalförbund. Föreligger inte något sådant kan regeringen
alternativt förordna att de berörda
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kommunerna skall bilda ett särskilt regionplaneförbund, som skall
vara regionplaneorgan. För ett sådant organ skall reglerna om
kommunalförbund i kommunallagen (1991:900) kunna
tillämpas.

Beslutsfattandet följer det som gäller för regionplan:
”Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller
regionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och
upphävande av planen beslutas av fullmäktige”  (PBL 7:6).

1.5.5.2 RÄTTSPRAXIS,  AVTALSREGLERING OCH EVENTUELL

FÖRSÖKSVERKSAMHET.

Beträffande rättspraxis, avtalsregleringar, eller eventuell
försöksverksamhet har vad vi har  funnit inte varit aktuellt.
Bakgrunden härtill är att den här typen av tankar har - såvitt vi vet
- inte varit föremål för en seriös diskussion och behandling. Det
förutsätts att den politiska diskussionen och de politiska besluten
föregriper eventuella lagstiftningsinitiativ. Den fråga som idag
kan ställas är om det föreligger möjligheter att inom ramen för
befintlig lagstiftning  temporärt bedriva försöksverksamhet om
påtagliga behov föreligger på båda sidor gränsen .

1.5.5.3  ”REGIONPLAN” I ETT GRÄNSREGIONALT SAMMANHANG.
EN TÄNKBAR ANSATS.

Utgångspunkten för diskussionen nedan utgörs av ett
analogitänkande där tillämpningen av det nuvarande
regionplanebegreppet också på försök skulle kunna
implementeras i gränsregionala sammanhang, i de fall där ett
uppenbart behov föreligger från kommuner om båda sidor
nationsgränsen.

Regionplanen20 syftar till att söka samordna   flera kommuners
planläggning. Av PBL 1 kap:1 § framgår följande: ”Behöver
sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner utredas gemensamt
eller behöver flera kommuners översiktliga planering samordnas
och kommer utrednings- och samordningsverksamheten inte till
                                                            
20  För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner
antas. Lag (1998:839).
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stånd på annat sätt, får regeringen utse ett regionplaneorgan, som
under viss tid eller tills vidare skall ha hand om denna verksamhet
(regionplanering). I beslutet skall regionplaneorganets
huvudsakliga uppgifter anges. Implicit förutsätter lagstiftaren att
vid de tillfällen då behov av samordnad översiktlig planering
föreligger mellan berörda kommuner bör också någon form av
samordningsverksamhet ske.  Om så icke sker har – som framgår
ovan - regeringen möjligheter att agera i form av att utse ett
regionplaneorgan.   

Ambitionen med  regionplanen skulle vara att den kan tjäna som
ledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser. Planen skulle kunna, i den mån det har
betydelse för regionen, ange grunddragen för användningen av
mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av
bebyggelse och anläggningar
(jfr PBL 7 kap 4 §).

En inte alltför djärv tanke borde därför vara att synsättet om att
söka samordna sin planering med grannkommunerna också vid
behov skulle kunna gälla grannkommuner utefter nationsgränsen,
tex mellan Sverige och Norge. Det skulle ligga i linje med
intentionerna med regionplanebegreppet enl PBL, där
regionplanen skall tjäna som underlag och ledning för kommande
bes lu t  om övers ik t sp laner ,  de ta l jp laner  och
områdesbestämmelser. Den är i likhet med översiktsplanen dock
icke rättsligt bindande för myndigheter och enskilda. Däremot
skulle den kunna vara ett värdefullt politiskt ”handlingsprogram”
för berörda gränskommuner och på sikt innebära att
infrastrukturella investeringar på både sidor gränsen bättre skulle
kunna lokaliseras på ett mer ändamålsenligt sätt för berörda
gränskommuner, d.v.s.  där också grannkommunens behov
beaktas. I förlängningen medför det ett mer  rationellt nyttande av
samhälliga investeringar på båda sidor gränsen.

Synsättet ligger också i linje med den grundläggande tanken om
att det är allmänintresset som skall vara vägledande för det
kommunala agerandet.  ”Allmänintresset” utgör - som diskuterats
tidigare - normen för den kommunala kompetensen. Är den
verksamhet kommunen väljer att ägna sig åt av allmänt intresse
(till skillnad från att tillgodose vissa enskilda intressen), kan den
betraktas ingå i den allmänna kompetensen. Annorlunda uttryckt:
Det centrala är att verksamheten bedöms vara en ändamålsenlig
och lämplig angelägenhet för kommunen att ägna sig åt (KL 2:1).
Det gäller även om den endast kommer en mindre andel av
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kommunmedlemmarna tillgodo. Vi nöjer oss här att hänvisa till
PBL (2 kap 1 §) och de allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och vid lokalisering av bebyggelse, m.m.:  ”Mark-
och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. (vår kursiv.) Företräde skall ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.”

I  PBL 2 kap 2 §  understryks dessutom vikten av ta beakta
grannkommunernas situation: ”Hänsyn skall tas till förhållandena
i angränsande kommuner.” Imperativets styrka och trovärdighet
skulle förstärkas om det också gällde angränsande kommuner på
båda sidor nationsgränsen!
Lagstiftarens ambitioner att vid planläggning söka skapa goda
villkor för miljön förstärker ytterligare behovet av kunna
möjliggöra ett gemensamt planläggning mellan angränsande
kommuner även utefter nationsgränsen. Förhållandet uttrycks i
PBL enligt följande: ”Planläggning skall, med beaktande av
natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från
social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt
samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med
energi och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till
förhållandena i angränsande kommuner. Planläggning får inte
medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
överträds” (2 kap 2 §).

1.5.5.4  MÖJLIGHETER ATT AGERA ÖVER NATIONSGRÄNSEN?

Finns det ett uttalat politiskt intresse på den nationella nivån
borde förutsättningar finnas att utreda förhållandena och vidta
erforderliga  åtgärder för att kunna påbörja en försöksverksamhet.
Detta underlättas naturligtvis om det om det finns ett uttalat lokalt
och regionalt politiskt intresse på båda sidor riksgränsen om
vikten av en gemensam  regional planering. Finns  det? Kanske
inte i dag, men i framtiden  och att vara plan-juridiskt visionär
kan medföra framtida tempo- och resursvinster! Vi nöjer oss här
med att hänvisa till den gränsregionala diskussion  som pågår om
den ”nordiska triangeln” med tillhörande ”korridorer” mellan
Oslo-Göteborg och Oslo-Stockholm och med alla de direkta och
indirekta konsekvenser detta kan medföra i framtiden inte minst
för gränsregionerna!  Inför framtida behov skulle man därför
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initialt kunna pröva en  försöksverksamhet. Med denna som
utgångspunkt och genomförda utvärderingar som grund bör en
mer långsiktig lösning vara möjlig att på sikt kunna nå.

Skulle det föreligga formella betänkligheter när det gäller
planprocessen finns ju alltid möjligheten till ett informellt
agerande från båda sidor om gränsen, som skulle kunna utformas
enligt följande. Berörda kommuner tar fram ett gemensamt
program som uttrycker mål och visioner för framtida planering för
kommunerna .  Arbete t  med den  gemensamma
”utvecklingsplanen”  följer översiktsplaneringens
demokratiprocess, d.v.s. man  beaktar de olika krav på insyn och
inflytande som de båda nationella planprocesserna förutsätter. Det
är politiskt viktigt att dessa möjligheter till påverkan säkerställs
innan denna typ av strategidokument antas i de berörda
kommunerna. Dessa program antas sedan i tillämpliga delar av
berörda kommuner och utgör därefter underlag för det kommande
översiktsplanarbetet inom respektive gränskommun.21

1.5.6   KOMMUNAL KOMPETENS FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

När det gäller kommunernas möjligheter att engagera sig i affärs-
och näringsverksamhet uttrycks det i KL 2:7 enligt följande
”Kommuner och landsting får bedriva näringsverksamhet, om den
drivas utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen eller landstinget.” Enligt lagrummet är det således två
förutsättningar som gäller ”utan vinstsyfte” och allmännyttig
verksamhet för kommunens medlemmar.

Sedan lång tid tillbaks har det i rättspraxis fastslagits att
avgifterna för de kommunala affärsverkens tjänster inte
väsentligen får överstiga en på företagsekonomiska grunder
beräknad självkostnad för den aktuella verksamheten.

                                                            
21  Tanken har inspirerats från det planeringsarbete, som sedan ett antal år har
bedrivits mellan Haparanda i Sverige och Torneå i Finland.   Dessa kommuner
intensifierar sitt samarbete över nationsgränsen hela tiden. Visionen är en form
av en gemensam stad. Det viktigaste steget i denna utveckling är den
samordnade översiktsplanen ”På Gränsen – Rajalla”, som färdigställdes år
2002. Enligt den kommer städerna att fysiskt byggas ihop. En del av
byggnaderna kommer att vara på gränsen och användas av statliga myndigheter
som t ex polisen. Det kommer även att finnas företagsverksamhet och bostäder
i området.
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Det finns verksamheter som ses som oumbärliga för
medlemmarna i en kommun och som därmed kan betraktas som
varande av allmänt intresse. Dessa verksamheter har därför ett
starkt kommunalrättsligt stöd i lag och rättspraxis. Det gäller bl.a.
el-verk, va-verk, renhållningsverk, verksamheter inom
kollektivtrafiken. Många gånger är det fråga om verksamheter av
monopolkaraktär.  Inom det här området är det enligt rättspraxis
också möjligt att i vissa fall stödja verksamheten även om det är
ett enskilt företag som svara för verksamheten. Det kan t.ex. gälla
ett privat bussföretag som svara för kollektivtrafiken i kommunen
och där det gäller att gäller att förverkliga en låg och enhetlig taxa
(Lindquist 2000 s. 236-237)

1.5.7  ÅTGÄRDER SOM FRÄMJAR NÄRINGSLIVET

Inom det ”egentliga” näringslivets område har kommunerna inte
befogenheter att agera. Det är ett synsätt som varit förhärskande
under lång tid och har kommit till uttryck i rättspraxis. Åtgärder
av individuell natur d.v.s. att agera gentemot enskild
näringsutövare eller företag är i princip ej tillåtet. Det är
huvudregeln, men det finns undantag. I gällande lagrum KL 2:8
andra stycket uttrycks det på följande vis: ”Individuellt riktat stöd
till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga
skäl för det”. Det har tidigare gällt vid allvarliga
sysselsättningsproblem inom en kommen. Generellt kan vi dock
konstatera att Regeringsrätten konsekvent varit restriktiv när det
gäller kommuners stöd till enskilda företag.

Bilden har dock varit en annan när det gäller stödinsatser, som
allmänt främjar näringslivet och dess intressen. Till följd av
rättspraxis under lång tid har också innebörden av vad som skall
betraktas som allmänt företagsbefrämjande insatser kommit att bli
alltmer nyansrik. Det gäller bl.a. förutsättningarna att stödja
näringslivets möjligheter till representation i Bryssel. Som
exempel på näringsbefrämjande åtgärder enligt KL 2:8 och som
Regeringsrätten bedömt som kompetensenligt är bl.a. följande.
Stöd till olika evenemang i kommunen för att näringspolitiskt
marknadsföra kommunen, stöd till företagarföreningar och
handelskammare som bedriver marknadsföringsinsatser för
främjande av näringslivsklimatet i kommunen och stöd till
utställningar och mässor som befrämjar näringslivets utveckling i
kommunen. Att ge stöd till en bransch i form av allmän
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information och rådgivning utgör ytterligare ett exempel på vad
Regeringsrätten ser som kompetensenligt. 22

Detsamma gäller om kommunen driver en lågprisprofil vad gäller
markupplåtelse till näringslivet. Prissättningen måste dock vara
generell och konsekvent för den typ av markupplåtelse som det är
fråga om. Annorlunda uttryckt. Det får inte vara fråga om en
prispolitik som gynnar vissa företagare och missgynnar andra
nyttjare. På den punkten är rättspraxis tydlig. Samma förhållanden
råder när kommunen tillhandahåller lokaler t.ex. till
industriändamål. Man får inte ”skräddarsy” lokaler för enskilda
företag, utan kommunens lokalpolicy  skall ha en allmän
inriktning – öppet för alla som är intresserade

Lokaliseringsprincipen  innebär att kommunen får handha sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunen eller dess medlemmar. Det skall tolkas så att de
intressen  som kommunen vill tillgodose skall ”vara knutna –
lokaliserade – till kommunen. Det är därför inte nödvändigt – ej
heller tillräckligt – att den verksamhet som man vill främja
bedrivs inom kommunens gränser, utan det avgörande är att
intresset av den är knutet till kommunen. Sålunda har kommun
ansetts kunna engagera sig i verksamheter inom annan kommuns
område” (A. Bohlin 2003 s.88-89). Det centrala är således att
gjorda investeringar - oavsett vilken sida kommungränsen de har
satsats - är till nytta och glädje både för kommunen och dess
invånare.

1.5.7.1  .MÖJLIGHETER ATT AGERA ÖVER NATIONSGRÄNSEN?

När det gäller marknadsföringsinsatser av generell natur finns det
– enligt vår bedömning - inget som idag hindrar att så sker utanför
nationens gränser. Lokaliseringsprincipen (som diskuteras ovan)
skall tolkas så att  den v e r k s a m h e t t.ex. i form av
marknadsföringsinsatser man vill främja inte nödvändigtvis
bedrivs inom kommunens gränser, utan det avgörande är att
intresset   av den är knutet till kommunen. Ovannämnda

                                                            
22  Genom EES-avtalet gäller EG:s regelsystem om samhällsstöd till
näringslivet också i Norge. Huvudprincipen är att samhällsstöd som hotar att
snedvrida eller som de facto snedvrider konkurrensen inte är tillåten om det
påverkar handelsutbytet mellan medlemsstaterna. Huvudregeln har dock många
undantag . ”Kommunala medelstillskott till kommunala bolag faller in under
huvudregeln och det görs således inte undantag för kommunala företag” ( Ds
1994:67 s. 55).
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bedömning sanktioneras av nedanstående rättsfall, RÅ 1994 ref
23:

En kommun ville satsa resurser på medverkan i ett EG-kontor i
Bryssel. Medel togs upp i budgeten avseende Näringslivsfrågor.
Syftet med satsningen i Bryssel var bl.a. ”att följa och bevaka
EG:s utveckling inom områden som hade särskilt stor relevans för
regionen, marknadsföra regionen som en attraktiv lokaliseringsort
för EG-baserade företag och bygga ut ett effektivt kontaktnät i
EG-administrationen.”

Den av klaganden åberopade bestämmelsen i 1 kap. 4 §
kommunallagen gav utryck åt den kommunalrättsliga
lokaliseringsprincipen. Denna princip innebar i grunden att en
kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens område eller
dess invånare för att den skulle anses laglig. De överklagade
besluten innebar att den aktuella kommunen, tillsammans med
andra kommuner i regionen, ökade beredskapen inför framtida
händelser till nytta för kommunen, dess invånare och företag.
Besluten innebar inte något åsidosättande av
lokaliseringsprincipen. Enligt 1 kap. 4 § kommunallagen får
kommun och landsting själva vårda sina angelägenheter. -
Nämnda bestämmelse har fått en allmän formulering för att de
kommunala befogenheterna fortgående skall kunna anpassas efter
samhällsutvecklingens krav (se prop. 1990/91:117 s. 27).   I
bestämmelsen regleras en av de grundprinciper som begränsar
den kommunala kompetensen, nämligen lokaliseringsprincipen.
Den innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till
kommunens eget område eller dess invånare för att den skall
anses som laglig. I förarbetena till 1991 års kommunallag (prop.
1990/91:117 s. 149) har emellertid erinrats om att
lokaliseringsprincipen är försedd med viktiga modifikationer och
att inte ens riksområdet representerar någon undantagslös
geografisk begränsning för kommunala insatser  (vår kursiv.).

Med hänsyn härtill och det ovan anförda samt de befogenheter
som i praxis tillerkänts kommunerna såvitt gäller åtgärder av
allmänt näringslivsfrämjande slag och engagemang i t.ex.
utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring, finner
kammarrätten att ett beslut att i enlighet med samarbetsavtalet
inrätta en EG-representation i Bryssel och att anslå medel härför
inte (vår kursiv) kan anses utgöra ett överskridande av den
kommunala kompetensen. - Kammarrätten avslår överklagandena.
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När det gäller att genomföra marknadsföringsinsatser av generell
natur finns det således inget som i dag hindrar kommunen – om
det ligger i dess intresse - att så sker också utanför
nationens gränser.

1.5.8 KOMMUNAL TJÄNSTEEXPORT

Lagen om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt
bistånd (2001:151) medför att den kommunala kompetensen
utvidgas. Lagen utgör därmed ett exempel på de ”smålagar” som
redovisas nnomingsvis i den här rapporten.   Antingen kan
kommunen (alternativt det kommunala bolaget eller
kommunalförbundet) medverka som underleverantör till ett
företag eller så kan man agera direkt mot en presumtiv kund i
utlandet. Det är dock  enbart fråga om tjänsteexport i form av
konsultverksamhet, i vilken man erbjuder   ”kunskaper” och
”erfarenheter”. Det gäller endast nnom områden , nnom vilka
kommunerna i dag har verksamhet, typ miljöskydd, va-
energiförsörjning och brandskydd. nnom den typen av
verksamheter finns det kompetens och erfarenheter som kan vara
till gagn för den svenska exportnäringen.

Grundtanken är att när ett nnom företag exporterar produkter så
skall t.ex. vid installationen av denna utrustning i mottagarlandet
kommunal tjänsteexport vid behov vara möjlig. Tjänsteexporten
kan ta sig uttryck i form av en konsulttjänst nnom
utbildningsområdet. Man utbildar den utländska köparens
personal i t.ex. hur driften skall skötas av levererad utrustning.

 Exporten skall dock ske på affärsmässiga grunder  d.v.s. vid
sidan av full kostnadstäckning skall en rimlig vinst kunna tas ut.
Det får således inte vara fråga om någon kommunal
subventionering av denna verksamhet, som skulle kunna medföra
att konkurrensen nnom det aktuella området skulle hämmas.
Sedan några år tillbaks har även kommunala företag och
kommunalförbund möjligheter att bedriva tjänsteexport.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att den här typen av
kommunalt engagemang normalt sett faller utanför den
kommunala kompetensen enl. Kommunallagen. Med krav på bl.a.
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Därav
stiftandet av en för ändamålet särskild lag. Lagen ger ”med sina
många och tydliga restriktioner uttryck för att en verksamhet som
bedrivs på marknadens villkor och som inte gör halt vare sig vid
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kommun- eller nationsgränser är så annorlunda att den
verksamhet som kommuner och landsting i grunden är avsedda
för …… att man kan tala om artskillnad ”(våra kursiv.) (Linquist
2000 s. 241). Annorlunda uttryckt: Lagen kan ses som undantaget
som bekräftar huvudregeln när det gäller den kommunala
kompetensen, som den kommer till uttryck i den tidigare
redovisade kommunallagstiftningen!

1.5.8.1  MÖJLIGHETER ATT AGERA ÖVER NATIONSGRÄNSEN?

Självfallet finns i dag alla möjligheter  att i relation till de
nordiska länderna bedriva  tjänsteexport för de svenska
gränskommunerna i enlighet med den ovan presenterade
lagstiftningen och gällande rättspraxis.

1.5.9 Samarbete inom räddningstjänsten23

1.5.9.1   BAKGRUND OCH SYFTE

Föreliggande delstudie är inte primärt fokuserad på
legalitetsaspekten i den meningen att intresset främst är inriktat på
vad som är legat möjligt. Syftet är i stället att  försöka ”förklara
vilken betydelse gränser har för idkandet av interkommunal
samverkan inom räddningstjänsten” (Lisshammar, E. 2005 sid 1)
Ambitionen är således att studera vilken betydelse   statsgränsen
har  på bilateralt samarbete inom  räddningstjänsten   mellan
svenska och norska gränskommuner vid två tidpunkter, 1988  och
2004.  Valet av tidpunkter är avhängigt det bilaterala ramavtal
inom räddningstjänsten  som ingicks mellan de nordiska länderna
och som trädde i kraft 1989-01-20.24  Denna jämförelse mellan
två kommuner från båda sidor nationsgränsen, har sedan
kompletterats med en jämförelse angående  samarbetet inom
räddningstjänsten mellan två svenska kommuner.

                                                            
23  Underlaget till föreliggande delstudie utgörs av en C-uppsats i
statsvetenskap vid Karlstad universitet med Erik Lisshammar som författare.

24 Nordiskt ramavtal om samarbete inom räddningstjänsten: ”Avtal mellan
Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete över territorialgränserna i
syfte att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor eller
egendom eller i miljön.”  Ikraftträdande: 1989-01-20.
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Studien syftar således  till att jämföra villkoren för samarbete
mellan två kommuner  över  nationsgränsen med det
interkommunala samarbetet, det vill säga  samarbetet inom
räddningstjänstens område i ett och samma land. Annorlunda
uttryckt: Föreligger det skillnader vad gäller villkor och former
för samarbete inom det här politikområdet mellan kommuner i två
olika stater jämför med samarbete mellan två kommuner i samma
land. De gränskommuner som omfattas av studien är Strömstad
och Halden i den ena jämförelsen och Strömstads och Tanums
kommuner i den andra.25

De två forskningsfrågorna i studien lyder som följer:

-  Utgör statsgränsen mellan Strömstad och Halden ett mindre
hinder för att bedriva  samarbete mellan de gränskommunernas
räddningstjänster nu (2004) än 1988?

-  Utgör statsgränsen mellan Strömstad och Halden i nuläget
(2004) ett större hinder än kommungränsen mellan Strömstad
och Tanum när det gäller att bedriva mellankommunalt
samarbete inom räddningstjänsten?

Studien har genomförts i form dokumentanalyser, som
kompletterats med intervjuer. Det har varit berörda politiker och
tjänstemän i de tre utvalda kommunerna, som tillfrågats.

1.5.9.2  RESULTAT OCH SLUTSATSER

Studien visar att  1988 års relationer mellan Strömstads och
Haldens räddningstjänster knappast kan karaktäriseras som ett
regelrätt samarbete. Regelsystemen länderna emellan  lade hinder
i vägen för detta.
Bilden är dock en annan 2004. Resursutbytet mellan de två
kommunerna inom räddningstjänstens område är vid denna
tidpunkt betydligt större. Man kan nu tala regelrätt samarbete
baserad på en avtalsmässig grund. Utbytet är dock asymmetriskt.
Det är Strömstad som köper tjänster från Halden. Den norska
kommunen står för materiel och utrustning i kombination med
professionell personal. Som motprestation står Strömstad  för
finansieringen av dessa insatser.
Bakgrunden till denna radikala förändring är – enligt studien -
sannolikt att hänföra till förändrad lagstiftning. Andan i det
nordiska samarbetsavtalet i kombination med en liberaliserad
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lagstiftning har sannolikt betytt mycket. Till bilden hör också att
tullbestämmelserna de två länderna emellan har förenklats.

I studien konstateras att  interkommunala samarbetet mellan de
två svenska kommunerna, det vill säga i det här fallet mellan
Strömstad och Tanums kommuner är omfattande. I det här fallet
är det dock fråga om ett ömsesidigt utbyte av tjänster. Man köper
räddningstjänster av varandra beroende på de behov och den
kommunala  räddningstjänst som är mest rationell att använda sig
av vid ett givet tillfälle.   Resursutbytet de två svenska
kommunerna emellan är också betydligt större än vad som är
fallet mellan Strömstad och Halden.

Som förklaring härtill pekar författaren till studien på några
tänkbara aspekter:
Till viss del kan det  förklaras av att de svenska och norska
gränskommunerna saknar en gemensam standard för material och
utrustning inom räddningstjänstens område. Den främsta
förklaringen står dock - enligt studien - att finna i olika politiska
bedömningar. Kommunpolitikerna i Strömstads kommun tycks
vara mer positivt inställda till det ”inomstatliga samarbete” det
vill säga mellan kommuner inom det egna landet jämfört med vad
som i undersökningen betecknas som  ”statsgränsöverskridande
resursöverföringar”. Strömstadsföreträdarna tror att det kan bero
på  att kommunpolitikerna   upplever räddningstjänstsamarbetet
med Tanum som mer naturligt.  En indikation på att
beslutsfattarna i kommunen   uppskattar det inomstatliga
samarbetet framgår av att  en del av politikerna gärna vill fördjupa
den interkommunala relationen ytterligare. Däremot finns det
ingenting som tyder   på  att det inom den närmaste framtiden
finns  planer på att vidareutveckla räddningstjänstsamarbetet
mellan Strömstad och Halden mer än vad som idag föreligger.

Den första forskningsfrågan löd: Utgör  statsgränsen mellan
Strömstad och Halden   ett mindre hinder för att bedriva
samarbete mellan de gränskommunernas räddningstjänster idag
(d.v.s. 2004) än vad som var fallet 1988? Svaret i undersökningen
blev obetingat ja på den frågan. Bakgrunden härtill är - som
framgått ovan – att regelsystemet staterna emellan har möjliggjort
ett ökat samarbete. Till bilden hör sannolikt också, enligt vår
bedömning, att det i dag - jämfört med den politiska situation som
rådde i Europa innan Berlinmuren fall – finns ett större politiskt
gehör för samarbete över nationsgränser och mellan regioner. Det
räcker att peka på EU:s utvidgning och den politiska diskussion
som föregick denna.
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De  andra preciserade forskningsfrågan i studien löd: Utgör
statsgränsen mellan Strömstad och Halden i nuläget (2004)   ett
större hinder än kommungränsen mellan Strömstad och Tanum
när det gäller att bedriva mellankommunalt samarbete inom
räddningstjänsten?    Den frågan besvaras också jakande.  Som
skäl anges de skilda standarder i utrustning och materiel som
föreligger mellan de två nationerna. Det andra skälet som anförs
är väl så principiellt intressant, nämligen den politiska aspekten.
Vi har tidigare kunnat konstatera att det idag jämfört med 1988
finns ett ökat  politiskt intresse för ett samarbete över
nationsgränsen. Detta till trots är dock det politiska intresset för
att – om möjligt - finna samarbetslösningar inom det egna landet
(som i den här studien är Sverige) större jämfört med att finna
motsvarande samarbetspartner på andra sidan gränsen. Vi kan
sålunda konstatera att riksgränsen mellan Strömstad och Halden
utgör ett klart större hinder än vad kommungränsen mellan
Strömstad och Tanums kommun utgör.

Det är en utmaning, som får hanteras i framtiden. Flera frågor är
aktuella att studera i en kommande framtid.  Gäller  resultaten
från den här studien  också andra politikområden?   Vidare, är
resultaten från den här studien också representativa för andra
gränskommuner? Hur är förhållanden gentemot kommuner i
Finland och Danmark inom det här området?
Undersökningsuppgifter saknas knappast för dem som är
intresserade av det nordiska samarbetet inom det här
politikområdet.

1.6   ETT  FRAMGÅNGSRIKT GRÄNSKOMMUNALT

SAMARBETE

        -  HAPARANDA OCH TORNEÅ -

1.6.1  HISTORISK TILLBAKABLICK

Det mest påtagliga exemplet  på ett omfattande samarbete mellan
två gränskommuner i Norden är det som sedan lång tid tillbaks
äger  rum mellan Haparanda kommun i Sverige och Torneå stad i
Finland. Vi har valt att relativt utförligt redovisa det här exemplet,
då det tydligt vittnar om vilka potentiella möjligheter som
föreligger – om den politiska viljan finns – vad gäller
gränskommunalt samarbete.  Den historiska bakgrunden är
kortfattat följande.
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Städerna Haparanda i Sverige och Torneå i Finland ligger vid
riksgränsen uppe i nordligaste delen av Östersjöområdet.
Historiskt har Haparanda och Torneå varit en och samma stad
enda till år 1809.  Mellan städerna har genom åren funnits täta
kontakter mellan människor, men de första officiella
samarbetsavtalen  tecknades först på 1960 –talet. Det var då
Haparandas och Torneås ledning tog de första besluten om
samarbete med gemensam ekonomisk nytta. Samarbetet ledde till
bildandet av samarbetsorganet Provincia Bothniensis år 1987,
städernas gemensamma internationella organisation, vars
huvuduppgifter är bl. a. att utveckla gemensamma verksamheter
och arbeta för att avskaffa gränshinder.

Provincia Bothniensis har en egen ”regering” med fem ledamöter
från vardera sidan av gränsen, och en guvernör. Praktiska
samarbetet sker i arbetsgrupper som för närvarande är sju till
antalet, och täcker nästan alla kommunala verksamheter;
utbildning, kultur och ungdomsarbete, fritid, samhällsplanering,
tekniska sektorn, näringsliv och turism, social service och
hälsovård. Organisationen har också ett eget kansli med tre
anställda. Kansliet ligger på den svenska sidan av gränsen, men
det har även en finsk adress och ett finskt telefonnummer.  Ett av
de största problemen för PB är att den inte har någon
(offentligrättslig) juridisk status. Beslut som tas i
provinsregeringen är rådgivande, själva besluten tar  bägge
kommunerna för sig.  Nu håller man dock på regeringsnivå på
med att utreda möjligheterna till bildandet av ett internationellt
kommunalförbund, som förhoppningsvis blir verklighet under de
närmaste åren.

Konkret har samverkan mellan de två kommunerna inneburit att
samarbetsavtal föreligger inom följande kommunala
verksamhetsområden:

- samutnyttjande av Haparanda simhall i mitten av 1960-talet
- gemensamt avloppsreningsverk 1971
- gemensamt avfallsupplag 1976-85
- fri skolgång över gränsen i grundskolan 1978
- bildande av Provincia Bothniensis -samarbetsorganisation 1987
- gemensam språkskola 1989
- avtal om reningsverkets slamhantering 1990
- samarbete inom räddningstjänst 1993
- samarbete inom sjuktransport 1993
  (mellan Torneå stad och Norrbottens läns landsting)
- avtal om fjärrvärmeproduktion- och leveranser mellan
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  Haparanda Värmeverk Ab och Torneå stads energiverk 1993
- avtal om samanvändning av skylift 1994
- bolagisering av avloppsreningsverket 1996
- sammanslagning av  turistkanslierna 1998
- gemensamt Eurogymnasie-program 1998
- förskoleavtal 2002
- avtal om avfallshantering 2002

Mellan Haparanda och Torneå har det således funnits samarbete
och avtal på olika verksamheter sedan 1960 - talet.  När
samarbetsorganisationen bildades 1987, var den största skillnaden
jämfört med tiden innan att kommunerna förutom ekonomisk
nytta också strävar till en gemensam utveckling på bred front. Att
spara pengar genom att samarbeta är fortfarande en av
hörnpelarna i samarbetet, men lika viktigt är också en mer
omfattande och positiv syn på samarbete. För kommuner och
regioner i periferi vid en gräns är samarbetet en viktig
förutsättning för utveckling. Haparanda och Torneå har fått
mycket uppmärksamhet från andra tvillingstäder och delade
städer i hela Europa. Man tycker att denna samarbetsmodell har
varit mycket framgångsrik.

Det finns dock skäl att på peka   att huvudprincipen är att den
gemensamma kommunala  verksamheten handhas av respektive
kommuns egen personal. Det innebär att driften och skötseln av
den gemensamma kommunala verksamheten handhas av  den
personal som bor i kommunen. Låt oss förtydliga.  När det gäller
villkoren för personalen, som svarar för själva driften är det de
villkor som gäller i den kommun och i det land som verksamheten
bedrivs. Arbete och bosättning är med andra ord förlagda till
samma land. Det underlättar med tanke på de skillnader i
lagstiftning och andra regelsystem, som finns för de anställda vad
gäller arbetsrätten, skatter, sjukersättning, föräldraersättning ,
pensioner etc.    

Under den senaste tiden har även Finlands och Sveriges
regeringar börjat intressera sig mer för samarbetet mellan dessa
två städer. När både Finland och Sverige blev medlemmar i EU
var följden att många lagar och bestämmelser nu är likadana eller
nästan likadana vilket underlättar situationen för människor på
båda sidor om gränsen, även om det fortfarande finns  skillnader.
(Underlag för avsnittet i sin helhet: Informationsmaterial,
Haparanda kommun)
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1.6.2  MÅL OCH UPPGIFTER MED DAGENS INTERKOMMUNALA

SAMARBETE

Till grund för samarbetet ligger de gemensamma
ställningstaganden, som låg till grund för Provincia  Bothniensis.
Denna samarbetsorganisation som - enligt ovan - bildades 1987. I
takt med att samarbetet har ökat har ett övergripande avtal ingåtts
mellan kommunerna. Se bilaga II. Det är ett interkommunalt avtal
som har karaktären av ett huvudavtal, som bygger på  två
komponenter: För det första ett huvudavtal, som gäller för
organisationen av samarbetet i allmänhet och för det andra ett
antal avtal för det "branschspecifika" samarbetet, som gäller för
de olika kommunala verksamhetsområden, enligt ovan.

Syftet med samarbetet mellan Torneå stad och Haparanda stad –
som det kommer till uttryck i detta huvudavtal  är

- ett effektivt nyttjande av kommunernas resurser

-  en förbättrad service för att bredda kommunernas egen samt
den gemensamma servicen och den kommunala verksamheten
i övrigt till gagn för invånarna i de båda städerna

- att öka städernas attraktionskraft.

Uppgifterna för   verksamhetsorganet Provincia Bothniensis är att
i  samarbete  mellan Torneå och Haparanda svara för:

- koordinera samarbetet

- Provincia Bothniensis regering  leder och följer upp den
gemensamma verksamheten och

  projektens fortskridande. De enskilda enheterna och
projekten skall årligen lämna en verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse samt kopior på mötesprotokoll.

-  leda administrationen och samarbetet

- att förverkliga de mål som kommunfullmäktige och
stadsfullmäktige har ställt

- att bereda ärenden till Torneå och Haparanda
kommunstyrelser och genomföra deras beslut



47

- att fastställa mål för de gemensamma verksamhetsområdena
och förbereda och följa upp centrala planer

- besluta om resurser till den gemensamma verksamheten och
de olika projekten inom de ekonomiska och
verksamhetsmässiga ramar som kommunstyrelserna har
fastställt

- att ge riktlinjer för de olika verksamhetsenheterna och
projektgrupperna i Provincia  Bothnienis

- att utveckla och underhålla relationer och nätverk
gemensamma för Torneå och Haparanda

- att ge förslag på hur personalen i Torneå och Haparanda
kommuner kan arbeta för Provincia Bothniensis´bästa

- att motionera till kommunstyrelser i brådskande fall som
kräver samarbete

- besluta om avgifter för tjänster som erbjuds av Provincia
Bothniensis

Som synes är ambitionsnivån hög när det gäller samarbetet
mellan de två kommunerna. Den samverkansform man nästan
genomgående valt är det interkommunala avtalets.26

Innehållet i den här typen av avtal varierar naturligtvis med den
verksamhet som samverkan avser. Gemensamt är emellertid  -
enligt det huvudavtal som redovisats ovan – att avtalen inom de
gemensamma områdena skall innehålla följande:

- sammansättning av det gemensamma verksamhetsorganet
- mötespraxis
- befogenheter att ta beslut
- dess uppgifter (verksamhetsorganet och kansliet/enhet)
- kansliets (enhetens) personal
-  anställning av personal, juridisk arbetsgivare, arbetstid,

andra personalpolitiska ärenden, utbildning, arbetsskydd
mm.

                                                            
26  Det finns dock ett gemensamt bolag, Bottenvikens Reningsverks AB med
följande ägarstruktur: Torneå stad 65%, Haparanda kommun 25% och
bryggeriet Lapin Kulta 10%. Bolaget bildades 1995/96 i enlighet med svensk
bolagsordning, då reningsverket är lokaliserat till Haparanda. Notabelt är också
att Torneå stad är störste aktieägare och innehar ordförandeskapet i styrelsen
samtidigt som bolaget har sitt säte i Haparanda.
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-  kommunernas del av kostnader
- kansliets läge
-  vid behov uppgifter om vilket lands lag eller stadgar som

följs (beslut behövs åtminstone i personalärenden, kansliet
kan ha anställda från både Torneå och Haparanda

-  avtalets giltighetstid (Källa: Informationsmaterial, Haparanda
kommun)

                      Som tidigare har redovisats har de två kommunerna sedan länge
haft ambitionen att tillsammans bilda ett internationellt
kommunalförbund. Från svensk sida har frågan utretts och förslag
lagts men regeringen har inte lagt någon proposition i ärendet, då
juridiska svårigheter förelegat. Tydliga politiska signaler har dock
utgått från både svensk som finsk sida om det angelägna att få ett
sådant förbund till stånd. Ett sådant offentligrättsligt organ skulle
innebära att samverkan skulle ske inom en ny juridisk person med
möjligheter att bl.a bedriva myndighetsutövning. Det är inte är
möjligt inom de samarbetsorgan, som i dag finns mellan de båda
kommunerna. 

1.7 AVSLUTANDE KOMMENTARER

Låt oss inledningsvis konstatera att mycket av det samarbete som
i dag förekommer över nationsgränsen är problemfritt utifrån ett
juridiskt perspektiv. Det gäller t.ex. samråd, information,
marknadsföring, erfarenhetsutbyten, utredningar eller
gemensamma aktiviteter och evenemang. Det finns till exempel
inte något formellt hinder att vägmyndigheterna eller
tullmyndigheterna på båda sidor gränsen - principiellt sett –
utbyter erfarenheter, samråder, diskuterar gemensamma frågor
och problem och i vissa fall också planerar tillsammans.
Det har också förekommit  att översiktsplaner och liknande
fysiska planer har skickats ut på informell remiss till kommuner
på andra sida riksgränsen. Samplanering inom naturvård och
miljöskydd i gränsregionen är ytterligare ett exempel på
samverkan.  Inom kommunikat ionsväsendet  har
gränsöverskridande projekt av olika slag inte varit ovanliga. Såväl
kommuner som länsstyrelser och landsting har medverkat i dessa
projekt.. Många gånger har denna samverkan varit inriktad mot att
förbättra tvärkommunikationerna i berörda länder bland annat
Norge och Sverige. Det  kan till exempel gälla utarbetandet av en
gemensam transportplan  eller att söka åstadkomma en gemensam
vägplanering.
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Vi kan således konstatera att  svenska kommuner idag - enligt
gällande - lagstiftning - har rätt att  samarbeta med utländska
kommuner.  Dock på vissa villkor. Samarbetet med en utländsk
kommun får inte  medföra att den svenska kommunen i något
avseende avsäger sig sin beslutanderätt till förmån för utländsk
kommun om det inte finns ett uttryckligt lagstöd för ett sådant
agerande. Inte heller får  kommunen överlåta
myndighetsutövningen i Sverige till kommun i utlandet.

Av beskrivningen ovan  framgår att det  inte är möjligt att (ännu)
för svenska kommuner att tillsammans med utländska kommuner
samarbeta inom det offentligrättsliga området i form av ett
gemensamt  samarbetsorgan. Det är således inte möjligt att
tillsammans bilda ett ”internationellt kommunalförbund” för att
lösa gemensamma uppgifter. Det innebär självfallet en klar
begränsning när det gäller möjligheterna att få till stånd  en
fungerande samverkan mellan svenska och norska kommuner
inom många kommunala områden.  Däremot är det möjligt att
inom ramen för olika  privaträttsliga lösningar, exempelvis
aktiebolag eller stiftelser, samarbeta över nationsgränsen
kommuner emellan, enligt svensk lagstiftning.

Vi har konsekvent undvikigt att diskutera samverkan, där det kan
bli fråga om ett gemensamt nyttjande av personal från berörda
kommuner. De arbetsrättsliga aspekterna, skillnader i gällande
kollektivavtal, försäkringsvillkor, försäkringsvillkor, med mera,
utgör skälet härtill. Vad den gemensamma nordiska
arbetsmarknaden egentligen står för måste därför bli föremål för
en vidare analys.

Svenska kommuners befogenheter att samarbeta med utländska
kommuner så som de norska kommunerna måste främst relateras
till den allmänna kompetensen i kommunallagen. Där stadgas att
kommunen själv får svara för sådana angelägenheter av allmänt
intresse och som har anknytning till kommunen eller dess
medborgare. Det centrala är att verksamheten bedöms vara en
ändamålsenlig och lämplig angelägenhet för kommunen att ägna
sig åt (KL 2:1).

I del III av rapporten görs en gemensam avslutande analys, där de
båda ländernas förutsättningar beaktas, för att kunna se vilka
möjligheter till samverkan som föreligger mellan Norge och
Sverige.



50

DELRAPPORT 2

Kommunalt samarbeid og næringslivsutvikling
mellom Sverige og Norge

2.1 INNLEDNING

Dette er den andre av tre delrapporter i prosjektet ”Kommunalt
samarbeid og næringsutvikling” mellom Norge og Sverige.
Gunnar Skomsøy, Oslo, er forfatter av denne delrapporten som
belyser forholdene ut fra et norsk perspektiv. En tilsvarende
svensk delrapport, Delrapport I, utført av Alf Sundin, Karlstads
universitet, omhandler det tilsvarende svenske perspektivet. Den
tredje og avsluttende studie, Delrapport III, utgjør en syntese av
de to førstnevnte, hvor vi sammen analyserer og diskuterer felles
problemer og løsninger for å kunne oppnå øket samarbeid. Se for
øvrig innledning i den svenske studien.
En spesiell takk til rådmennene, Gunnar Helgesen - Aremark
kommune, Eva Hengerud - Marker kommune og Magne Barane –
Rømskog kommuen. En takk rettes også til Vidar Østenby –
Marker kommune og Arve Kato Skjerpen i Kommunal og Region
Departementet.

2.2 PROSJEKTBESKRIVELSE

”Kommunalt samarbeid og næringslivsutvikling er et Interreg III-
A prosjekt som belyser muligheten til å øke samarbeidet mellom
norske og svenske grensenære kommuner, innen de rammer som
lovverket tillater og gir muligheter for.
(for nærmere beskrivelse av prosjektets formelle eierforhold, se
samordnet studie (Studie III)).

Prosjektet går i korthet ut på å kartlegge de lovmessige
forutsetningene for et utvidet kommunalt samarbeid over den
svensk-norske grensen i hele det geografiske området Interreg. III
A, Sverige-Norge. Et utvidet samarbeide som kan resultere i
lavere kommunale servicekostnader samt være til støtte for det
lokale næringslivet som leverer varer og  tjenester  og som utgjør
en viktig del av den lokale kompetanse og arbeidskraft.
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I en innledende fase av prosjektet vil det bli fokusert på et
begrenset antall pilotkommuner med representasjon fra de ulike
delområdene. Deretter vil samtlige interesserte kommuner innen
Interreg III A Sverige – Norge kunne engasjeres og involveres.

En grunnleggende tanke har vært at mindre kommuner med
begrensede resurser skal ha mulighet til å godgjøre seg
kompetanse og resurser som kan finnes i nærligggende
kommuner.

2.3    BEGRENSNINGER I LOVVERKET

Studien om kommunalt samarbeide over riksgrensen viser at
samarbeidet i liten  grad er begrenset av Lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(Kommuneloven).

Sammenligner vi med svensk kommunelov, finner vi visse
forskjelder i struktur og myndighetsfordeling. Men også her synes
det å ligge  relativt få formelle begrensninger i forbindelse med
samarbeid mellom kommuner over riksgrensen.

I  henhold til norsk kommunelov (kapittel 5, Interkommunalt
samarbeid) heter det bl.a.:

”To eller flere kommuner eller en eller flere kommuner og en
eller flere fylkeskommuner , kan opprette et eget styre til løsning
av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv
vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan
kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering”.

”Et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er en del av
kommunen eller fylkeskommunen som kommunestyret eller
fylkesstyret har bestemt skal organiseres som kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak”.

Sammenlignbare organisasjonskart for kommunefullmektige i
Sverige og kommunestyret i Norge; ref. bilag 1.
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Vår oppgave er få frem en preliminær studie av hva som kan
gjøres innen lovverkets  rammer  hva angår å utvikle samarbeid
over grensen.
I denne sammenheng vil vi også til en viss grad berøre øvrige
rammebetingelser og forordninger som ikke formelt omhandles i
lovverket.

Det kan synes som at de svenske kommunalråder har større frihet
og handlekraft enn deres kollegaer på norsk side. Dette oppfattes
mer som en konsekvens av administrative og kulturelle
betingelser enn hva lovverket gir rom for. Mens det direkte
lovverket gir store muligheter for samarbeid, forårsaker de lokale
retningslinjer, påbud og forordninger praktiske hindringer som
kan være ødeleggende for praktisk samarbeid.
Vi skal i studie III belyse noen eksempler hvor lovverket ikke
skaper problemene, mens kultur, sedvane og forordninger skaper
hindringer som reduserer eller eliminerer et ellers fornuftig
samarbeid. Vi skal også komme med forslag til praktiske
endringer som kan bidra til å øke samhandelen over riksgrensen.

2.4 DEN YTRE RAMMEN FOR KOMMUNENES

HANDLINGSMULIGHET

Som tidligere hevdet (se punkt 3.0) finnes det få hindringer skapt
av lovverket. Ett punkt står imidlertid klart fast: En kommune
eller fylkeskommune kan ikke overføre eller delegere sitt ansvar i
henhold til norsk lovverk til en utenlandsk kommunal institusjon.
Videre kan kommuner ikke ta på seg oppgaver som  er bestemt
eller pålagt andre institusjoner.
Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og er
kommunens rettslige representant.

Vi vil nedenfor påpeke noen virkeområder som bør være naturlig
å starte med, tatt i betraktning tidshorisont og mulighet for å
oppnå konkrete og anvendbare løsninger. Kompliserte områder,
så som helse- og sykepleien har vi bevisst ikke tatt med i dette
prosjektet grunnet områdets komplisitet.

Dagens norske  kommuner har en organisasjonsform og en
sedvane som bidrar til konservatisme hva gjelder produktivitet og
global utvikling.
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Jevnt over synes det som kommunene har en tjenesteproduksjon
som blir unødvendig lang og kostbar, som en konsekvens at det
politiske system i for stor grad har vanskelig for å ta beslutninger.
Ofte blir beslutninger utsatt i tid, og flere timeverk  må legges på
saken før neste behandling. Dette til tross for at næringslivet
stadig presses fra alle hold, og hvor infrastruktur, stabil
arbeidskraft og økonomisk press er daglige utfordringer.

Teknologiske fremskritt hva gjelder innhenting og produksjon av
informasjon er nærmest revolusjonerende, men antallet små
kommuner i Norge medfører at det er vanskelig av så vel
resursmessig som økonomiske årsaker å henge med i den
teknologiske utvikling. Her burde det ligge vel til rette for felles
anvendelse av for eksempel ITK utstyr og know how, regnskap,
lønnsarbeid m.m.m.

Konkurranseutsetting kan, riktig planlagt og administrert, være en
god løsning for et stort antall kommuner, og er allerede tatt i bruk
i en rekke kommuner. Det er imidlertid essensielt at de
kommunevalgte representanter får tillit til at denne form for kjøp
av tjenester kan være fornuftig og besparende. Det må imidlertid
ikke være misforståelser om hvor ansvaret ligger, eller at
konkurranseutsetting ikke er et uttrykk for mistillit til de ansatte i
kommunen.

Utviklingen må ses som en tendens, da den ikke er basert på
faktiske opplysninger eller målinger.
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2.5 DYNAMIKKEN I KOMMUNAL

GRENSEOVERSKRIDENDE ARBEID

Å starte opp samarbeidsprosjekter er i utgangspunktet en
vanskelig og ofte tidkrevende prosess. Det er begrenset erfaring
på nyttig og kostnadsbesparende samarbeid  mellom norske
kommuner; mellom norske og svenske kommuner langt mindre.
Vi skal ikke gå dypt inn i noen analyse om hvorfor det er slik,
men vi tar det som et postulat.

Det synes imidlertid nyttig å se litt nærmere på de faktorer som
intervjuer med rådmenn bringer for dagen innen disse temaene.

Mandatet for denne oppgaven er å studere hvilke begrensinger og
muligheter det kommunale lovverket gir for samarbeide mellom
kommuner over riksgrensen. Denne består av det nasjonale
styrings- og lovverk for kommunene, som i prisnippet gir stort
rom for samarbeide. Opprinnelig var denne åpningen for
samarbeide myntet på samarbeide mellom norske kommuner,
men med dagens infrastruktur er det naturlig at slikt samarbeide, i
fremtiden også skjer over riksgrensen.
I bunnen ligger den nasjonale Grunnloven, som begrenser
mulighetene for avståelse av myndighet til ikke- norske
institusjoner. Dette vil i praksis si at det er muligheter for å kjøpe
tjenester av en svensk kommune dersom slike tjenester ikke
omfatter myndighetsutøvelse. Så vidt vi kan forstå samsvarer en
slik forståelse både med lokale og sentrale institusjoners
oppfattning.

I denne sammenheng er det flere forhold som burde vurderes og
som er viktige faktorer for samarbeide i tillegg til det lovverk som
direkte styrer kommunens plikter og oppgaver.
Disse lover synes primært ikke å være til særlig hinder for et
interkommunalt samarbeide over landegrensen.

Derimot blir det lovverk som primært skal styre forretningsmessig
aktiviteter, kompliserende for kommunen, da dette er nytt og
uklart hvordan det skal anvendes.

Tilsvarende problemer gjelder også arbeidsgiver og sosiale avgift.
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Ved gjennomgang av ”Kommuneloven” og samtaler med
rådmenn i grensekommuner på norsk side, finner vi at dette
lovverket ikke oppfattes som hindrende for samarbeid.
Derimot finnes det regelverk som er uoversiktlig og hvor det ikke
er tilstrekkelig praktisk erfaring med hvordan det skal virke i
forhold til kommunalt grenseoverskridende samarbeide. Denne
manglende erfaring fører til at oppgaver blir ekstra tids- og
ressurskrevende, og i en ellers travel hverdag vil man derfor velge
minste motstands vei. Denne dynamikken med mange
uoversiktlige faktorer fører til en betydelig tilbakeholdenhet i
norske grensekommuner. Eksemplene nedenfor underbygger
dette:

-  En kommune ønsket å etablere en felles
hjemmehjelptjeneste med nabokommunen på andre siden av
grensen. På grunn av at problemstillingen var ny, ble saken
sendt over til fylkesmannen som i sin tur sendte den videre
til Departementet. Svaret fra Departementet forelå først etter
vell et år og var delvis negativt, da svenske sykepleiere ikke
uten videre kunne godkjennes i Norge. Kommunen hadde i
mellomtiden ikke kunne vente så departementets svar og
hadde etablert en annen ordning.

- Felles friluftsanlegg for rekreasjon for innbyggerne på
begge sider av grensen ble besluttet utviklet. Anlegget
hadde dirrekte tilgang fra begge sider av grensen. Arbeidet
medførte at norske varer måtte krysse grensen. Tollvesenet
som ikke hadde kontroll stasjon i bygda krevde at biler med
materialer til anlegget ble transportert  en 60 km omvei for
registrering. Etter en tids forhandlinger aksepterte Toll
etaten at man i denne situasjonen kunne bruke skjønn for
utregning av moms, toll og eventuelle avgifter.

Slike møter med sentrale maktstrukturer er ressurskrevende og
hindrer kreativitet og lysten til å utvikle felles prosjekter over
grense.

De kommunale representanter vi har benyttet for å kvalitetssikre
våre funn er entydige på at antallet grenseoverskridende
prosjekter er få og erfaringene er derfor spinkle. Det er også en
unison oppfattning av at svenske kommunalråder har større frihet
og handlekraft enn deres kollegaer på norsk side. Vår opplevelse
var at kommunene er på vei til å resignere i forhold til sentrale
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myndigheter, i alle fall er det ikke å gå for langt at de er frustrerte.
Den utøvende delen av byråkratiet hevder at det er langt flere
politiske festtaler, enn samarbeidsprosjekter, og festtalene skal
omsettes i handling er det alt for ofte  at man støter på problemer
med sideordnede maktstrukturer som skal ivareta egne oppgaver
”og som ofte har sin egen agenda”.

Når det gjelder de øvrige lovverk, er ofte den utøvende myndighet
utenfor linjen mellom Kommunal Departementet og kommunene.
Dette medfører at man får en annen kulturell dimensjonen inn i
arbeidet.

Å komme rundt slike hinder krever tid og ressurser som i mange
tilfeller ikke finnes i kommunene.

Det er derfor grunn til å anta at prinsippene for
grenseoverskridende samarbeide bør løftes opp på et
nasjonalpolitisk nivå, som forsterker de føringer som i dag ligger i
EU/EØS samarbeidet - interreg.

Interreg prosjektene er i realiteten gamle institusjonelle verktøy
som skal fremme samarbeide og bygge ned spenningene langs
kultur og landegrenser og har sine røtter helt tilbake til
Romatraktaten. Dette er verktøy som anvender økonomi som
motiver og det bekreftes fra kommunene at dette er svært nyttig
og lærerikt.

I tillegg kommer de overnasjonale føringer, hvorav Interreg-
systemet er av stor motiverende betydning for samarbeidet, i
denne sammenheng er også konvensjoner inngått i forbindelse
med Nordisk råd av betydning.
En full gjennomgang på dette området er meget krevende og
ligger langt utenfor de økonomiske rammer som dette prosjektet
har til disposisjon.

Vi ser av vår gjennomgang at det er mange områder som er av
betydning for et utvidet samarbeide over riksgrensen. Vi håper å
vise at det på dette området er behov for langt detaljerte studier,
enn det denne gjennomgangen omfatter.
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2.6 KULTUR OG TRADISJONER

Det er ulike organisasjonskulturer i de ulike kommuner, men
samtidig finnes det likheter som går igjen i de fleste kommuner.
Budsjetter er primært basert på kostnader (det er lite fokusert på
inntektsiden). Tildels er det preget av poster som ikke er kjent når
driftsbudsjetter settes, men hvor kommunene har forpliktelser de
ikke kan eliminere selv om busjettene ikke strakk til. Ballanse- og
budsjettregnskap, det viktigste styringsverktøy i
strategiutformingen, forefinnes ikke i vanlig forstand.

Oppsigelsesvernet har vært sterkere i kommuner enn privat
næringsliv, noe som har preget de ansatte, rettmessig eller ikke.
Lønnsforholdene har i noen grad også satt preg på kommunenes
kultur, mens vi i dag ser en bedring for de kommuneansatte, ikke
minst når man trekker pensjons- og andre fordelaktige og relativt
trygge forhold for øvrig inn i bildet.

En modernisering og innføring av mer forretningsmessig drift av
kommunene, vil bidra til en kulturendring som allerede er begynt
og  vil spre seg til  alle landets kommuner.

I likhet med  kulturen så har også tradisjoner innarbeidet seg i
norske kommuner. Kommunene har tradisjonelt vært oppfattet
som byråkratiske og lite servicepregete, men seriøse, solide og
jevnt over dyktige.

Både av budsjettmessige og bakgrunnsmessige årsaker har norske
kommunepolitikerne normalt sett vært mest opptatt av skoler,
sykehjem og annen sosial forpleining. Sjeldent har kommunene
(med noen positive unntak) vært engasjert i næringsutvikling, før
bedrifter truer med å flytte eller går konkurs. Markedsføring
overfor lokale og nasjonale bedrifter hører til skjeldenheten i
Norge, mens dette er viet en helt annen prioritering i Sverige.

2.7 PRAKSIS

Det har lett for at lokal kultur og tradisjoner gror fast og blir
praksis i de enkelte kommuner. Til tross for at det i noen grad
kommer nye personer inn i de kommunale kontorer, er det gjerne
for få personer og impulser til at det endrer den eksisterende
praksis.
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Et samarbeid kommuner i mellom, og spesielt over riksgrensen,
vil trolig gi alle involverte nye og fruktbare impulser, hvor også
representanter for det lokale næringsliv med fordel kan delta.

Et aktuelt virkemiddel for rasjonalisering kan være
konkuranseutsetting av tjenester. Mange norske kommuner
praktiserer dette innen ulike områder, så som renhold, vedlikehold
av veger, bygninger etc.
Til tross for at slike avtaler ofte blir møtt med sterke reaksjoner
fra de kommuneansattes side, viser det seg ofte fordelaktig for
alle parter.
Konkuranseutsetting kan like godt tenkes gjennomført med andre
kommuner som mellom kommuner og private organisasjoner.
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2.8 KONKLUSJON
Det norske lovverket er ikke utviklet for å støtte et
grenseoverskridende kommunalt samarbeide. Derimot er det få
hindringer for slikt kommunalt samarbeide i lovverket, når målet
er rasjonalisering og innsparing. Det er kun svake signaler i dette
lovverket for at kommuner skal øke samarbeidet for å bedre egen
konkurransekraft i forhold til å øke verdiskapningen i
næringslivet.

De øvrige betingelser er ikke tilpasset kommunene generelt, med
noen unntak. Disse øvrige betingelser er kompliserende for
grenseoverskridende samarbeid på flere plan, så som mva.,
arbeidsgiveravgift, toll og kontroll, ulike standarder, lovverket
knyttet til kjøretøy m.m.

Den til dels sterke norske sentralstyringen av kommunene har ført
til en beslutningsprosess som i liten grad er delegerende. Dette
kan skape spenninger og til dels frustrasjon og stimulerer ikke til
grensesamarbeid.
Men mye av disse problemene mener vi kan løses uten større
vanskeligheter. I studie III vil vi diskutere forslag til forenklinger
med sikte på økt grensehandel.

Erfaringsgrunnlaget for samarbeide norske kommuner seg i
mellom er i seg selv begrenset. Grenseoverskridende samarbeide
er svært spinkelt og oppleves som vanskelig på grunn av en
uoversiktelig ”skog” av lover og regler som i stor grad oppleves
håndtert firkantet av ulike institusjoner.
På dette område signaliserer kommunene en betydelig frustrasjon
og utsagn som: ”Hvorfor skal vi bruke resurser på å samarbeide
med svenske kommuner når sentrale myndigheter gjør det så
vanskelig”.

”Seeing is believing” sies det. Derfor er det viktig at det velges ut
og gjennomføres samarbeidsprosjekter som kan løses raskt og
effektivt, og oppfattes som nyttig for alle involverte parter. I
studie III vil vi presentere forslag til slike prosjekter, og hvordan
prosjektene kan organiseres.
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DEL III

3  INLEDNING

Den tredje och avslutande kapitlet utgör en syntes av de två
förstnämnda, då vi gemensamt analyserar och diskuterar
gemensamma problem och lösningar för att kunna åstadkomma
ökad samverkan.  Detta kapitel syftar till att konkret belysa de
möjligheter till en ökad samverkan som föreligger mellan olika
gränskommuner i de två länderna.  Det gäller såväl inriktningen i
form av olika kommunala verksamhetsområden som formerna för
ett gemensamt agerande.
Vi kommer också att belysa de rättsliga svårigheter och problem
som föreligger – i ett långt och kort perspektiv – som föreligger.
Vi har också några tankar och idéer om vad som skulle kunna
göras för att förbättra förutsättningarna för att på sikt  få till stånd
ett väl fungerande samarbete mellan den två grannationerna.

3.1  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN.

-  Förutsättningar för samverkan mellan kommuner i de
nordiska länderna har tidigare redovisats och diskuterats.
De är goda.  Här kommer en kort sammanfattning:

-  Den kommunala självstyrelsen, befogenheten att hantera
och svara för sina lokala angelägenheter, den egna
beskattningsrätten samt möjligheterna och rätten att
samarbeta med andra kommuner är likartade i de båda
länderna.

- Möjligheterna till en fri och öppen kommunikation mellan
kommuner inom den nordiska gemenskapen, utan att
behöva gå via utrikesdepartementet och dess förvaltning
utgör en klar tillgång.

- Kommunerna  utgör särskilda rättssubjekt. Det innebär att
de kan agera och handla för egen räkning.  Det innebär
vidare att lagstiftningen inte lägger något hinder i vägen
för en svensk kommun att samarbeta med t.ex. en norsk
kommun eller tvärtom.
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- Svenska kommuners befogenheter att samarbeta med
utländska kommuner såsom de norska kommunerna måste
främst relateras till den allmänna kompetensen i
kommunallagen. Där stadgas att kommunen själv får svara
för sådana angelägenheter av allmänt intresse och som har
anknytning till kommunen eller dess medborgare.
Motsvarande skrivning  finns i den norska lagstiftningen.

3.2  VALET AV KOMMUNALA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi har tidigare  redovisat och diskuterat   utgångspunkterna för
valet av politikområden, som vi valt att studera. Här följer en
kortfattad sammanfattning :

- Vi har –som framgår ovan - valt att  koncentrera oss på det
”fria” allmänna kommunala kompetensområdet och i det
här skedet och på något undantag när undvikigt det
specialreglerade området. Svenska kommuners
befogenheter att samarbeta med utländska kommuner typ
de norska kommunerna måste främst relateras till den
allmänna kompetensen i kommunallagen. Förhållandena
är likartade i Norge.27

-  Vi har undvikigt lagstiftning, som bl.a. omfattar  olika
former av myndighetsutövning och som försvårar för
kommunerna i de bägge länderna att samarbeta över
nationsgränsen.

- Vi har också undvikigt sakområden där flera huvudmän -
stat, landsting/fylkeskommun, kommun -  är involverade
och samtidigt har ett gemensamt delansvar. Det gäller
t.ex. hälso- och sjukvården. Den uppgift vi fått att hantera
är tillräckligt komplex ändå.

-  Vi har också bedömt det som viktigt   att välja för
kommunerna gemensamma samverkansområden, där

                                                            
27  Jämför också den politiska viljeinriktning som kommer till uttryck i
överenskommelsen mellan de nordiska länderna 1977angående kommunalt
samarbetet. Se Del I avsnitt 2.0.
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verksamheten handhas av respektive kommuns egen
personal.

-  Vi har också ambitionen att beakta vilken
organisationsform som är mest ändamålsenlig för ett
eventuellt kommande samarbete. Är det kanske så att ett
interkommunalt samarbetsavtal är tillräckligt för att lösa
de gemensamma frågor som är aktuella? Eller är
ambitionen högre så att ett mer etablerat samarbete är att
föredra? Det gäller då att ta ställning till vilken
organisationsform, privaträttslig (t.ex. ett  kommunalt
bolag ) eller i offentligrättslig form (t.ex. i form av ett
kommunalförbund), som är mest lämpad för den här typen
av samarbete.

- När det gäller det senare kan vi emellertid  konstatera att
den typen offentligrättsligt organ som ett
Kommunalförbund representerar inte anvendes i den
norska kommunallagstiftningen. Något ” internationellt
kommunalförbund” av den typ, som för närvarande
diskuteras mellan Sverige och Finland är därför i
dagsläget  inte är aktuellt.

-  Valet av politikområden blev – som framgår av
inventeringarna i Delrapportene I och II - följande:

 - Gemensam energiförsörjning (fjärrvärme och
kommunal el försörjning)

 -   Gemensam upplevelseindustri, friluftsliv, turism
 -   Gemensamt utnyttjande av idrottsanläggningar
 -   Gemensam vattenförsörjning
 -   Gemensam vattenrening
 - ”Gemensamma” kommunala översiktsplaner,

”regionplanering”
 -   Kommunal kompetens för affärsverksamhet
 -   Åtgärder som främjar näringslivet
 -   Kommunal tjänsteexport
 -   Samarbete inom räddningstjänsten
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3.4    REDOVISNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET

Nedanstående översikt skall ses som ett försök att sammanfatta
den empiriska inventeringen i studien. Vi redovisar för  olika
kommunala områden den legala situationen i de båda länderna,
tänkbar organisationsform vid en eventuell samverkan,
tillämpningar och aktuellt tidsperspektiv för samverkan mellan
kommuner i Norge och Sverige.
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OVERSIKT OVER KOMMUNALE PROSJEKTER SOM ER MULIG  LANGS DEN  NORSK/SVENSKE

Kommunale  virksomhetsområder      Lovgivning, prejudikan
Organisasjonsform      og praksis

     Sverige       Norge
Energiforsyning, fjernvarme
og El- forsyning

Ingen rettslige hinder
for samarbeide

Det er
ingenhindringer i
lovverket for
samarb. over
grensen, kravet er at
det må ha betydning
for innb. i komm.

Kan reguleres ved avtaler.
Felles eiet selskap

Opplevelsesindustri, friluftsliv og
turisme

Fult mulig. Felles
satsning på turisme
skal være av almen
interesse.

Fult mulig, det er
ingen hindringer i
lovverket

Avtalebasert

Felles vannforsyning og
vannrensing

Fult mulig. Man må
oppfylle krav til
godkjente standarder

Ingen hinder når
man tar hensyn til
kvalitetskravene.
Noe ulik
implementering av
nye forskrifter i de to
landene.

Interkommunale avtaler

Felles idretsanlegg Ingen formelle
hindringer

Ingen formelle
hindringer

Interkommunale avtaler

Felles regionplanlegging Ikke mulig. Krever
”kommunalforbund”

Beheftet med
myndighetsutøvelse

Forsøkvirksomhet kan være av
interesse

Næringsfremmende aktiviteter Mulig dersom det
allment fremmer
næringsliv og at det er
av kommunal
interesse.

Mulig, men arbeide
må ikke preferere
enkelte
næringsdrivende.

Avtalebassert

Kommunal tjeneste eksport Formelt og reelt mulig
og ønskelig, skjer på
markedsmessig grunn

Mulig om det gavner
kommunen

Avtalebassert
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 GRENSEN, INNENFOR RAMMENE AV  LOVVERKET

Tilpassninger og erfaringer               Kommentarer             Nasjoale avklaring  Tidsperspektiv Prioritet

             Sverige             Norge
Forekommer
allerede i dag

Forekommer
allerede i dag

Overføring via nettet.
Har visse monopol
karakterer

Små
vanskeligheter,
neppe behov for
store utredninger

Er pågående Høy

Forekommer
allerede i dag

Forekommer
allerede i dag

Ved utvikling av felles
anlegg må man påse at
øvrige
rammebetingelser som
avgfter oppfylles

Prosjekter på
regionalt nivå kan
klreve nasjonal
avklaring på norsk
side

Er pågående Høy

Forekommer mellom
Sv-Fi
(Happaranda-
Torneå)

Det fortusettes at
ansettelsesforhold
handteres nasjonalt og at
de to landene har felles
kvalitetskrav

Felles standard for
kvalitetssikring må
avklares på
nasjonalt hold

2 til 3 år Høy

Forekommer mellom
Sv-Fi
(Happaranda-
Torneå)

Kan starte
omgående

Middel

Forekommer
ikke i dag

Forekommer
ikke i dag

Analogitenkning med
nåværende
regionplanprosesser
Kommuneforbund.
Slike er ikke utviklet i
Norge.

Det må avklares
nasjonalt om det
kan avstås
myndighet.

Langsiktig Burde
være høy

Felles
markedsføring
forekommer til
en viss grad
i EU

Felles
markedsføring
forekommer til
en viss grad i
EU

Tjenesten kan være
politisk komplisert å
gjennomføre

Kan avklares
regionalt

Må vurderes,
muigens
nasjonalt

Burde
være høy

Forekommer til
ulike deler av
verden

Forekommer til
ulike deler av
verden

Kan kobles til
vareeksport. Liten
systematisk erfaring
med denne type eksport

Kan avklares
regionalt

Kan starte
ganske raskt

Middels
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3.5   ANALYS OCH DISKUSSION

Vi inleder med några synpunkter på vad som i princip är möjligt
att genomföra redan i dag för att sedan diskuterar det
gränskommunala samarbetets möjligheter på några års sikt. Vi
avslutar med några mer långsiktiga bedömningar och en
sammanfattning.

3.5.1  GRÄNSKOMMUNALT SAMARBETE, SOM I PRINCIP ÄR

MÖJLIGT ATT REALISERA REDAN I DAG.

De fyra översta kommunala områdena i översikten ovan
representerar de verksamhetsområden i kommunerna , där det
redan idag föreligger stora möjligheter att samverka mellan
kommuner på båda sidor gränsen. Det gäller utifrån ett juridiskt
perspektiv. Annorlunda uttryckt: Utifrån de regelsystem som
finns i de båda länderna finns det stora möjligheter att vid
regeltillämpningen få till stånd ett fungerande samarbete.
Inventeringen har i alla händelse inte givit vid handen att det finns
någon formell restriktion  som   lägger hinder i vägen för ett
sådant samarbete. Det som inte uttryckligen är förbjudet har vi
tolkat som tillåtet. Som framgår av redovisningen finns det också
redan i dag exempel på samverkansprojekt över nationsgränserna
inom dessa områden.

När det gäller formerna för samarbetet är det vanligtvis
avtalsreglerat. Insatser och engagemang   fördelas efter
förhandlingar mellan berörda kommuner utifrån  det intresse som
respektive kommun har inom det aktuella verksamhetsområdet.
Det kan t.ex. vara fråga om ett gemensamt nyttjande av en vatten
- avloppsanläggning, sopstation eller turistanläggning. Det är den
kommun som är huvudman för en viss anläggning, som har
ansvaret och fattar besluten för denna. Den ”köpande”
kommunens möjligheter till påverkan regleras i avtalet, t.ex. om
man vill ha en gemensam samrådsgrupp eller om man vill ha
insyn och kontroll av verksamheten. Vill man däremot få till
stånd någon form av gemensamt beslutsfattande bör man i stället
välja annan privaträttslig samarbetsform, t.ex. aktiebolag med säte
i en av kommunerna.

Innehållet i den här typen av interkommunala avtal varierar
naturligtvis med den verksamhet som samverkan avser.
Gemensamt är emellertid en precisering av samarbetets innebörd,
villkoren för eventuell kostnadsersättning och hur kostnader skall
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beräknas och redovisas, avtalstider, samråds- och insynsvillkor,
uppsägning och hur eventuella tvister skall hanteras.

Det är dock viktigt att tillägga att en central förutsättning har varit
att  verksamheten handhas av respektive kommuns egen
personal28. Låt oss förtydliga och ta några exempel, ”Gemensam
fjärrvärme”, Gemensam vattenförsörjning” eller ”Gemensam
vattenrening”. Kommunerna använder dessa anläggningar
tillsammans i enlighet med de villkor berörda kommuner är
överens om. När det gäller villkoren för personalen, som svarar
för själva driften utgår vi ifrån att det är de villkor som gäller i
den kommun och i det land som verksamheten bedrivs. Arbete
och bosättning är förlagt till samma land. Det underlättar betydligt
med tanke på de skillnader i lagstiftning och andra regelsystem,
som finns för de anställda vad gäller arbetsrätten, skatter,
sjukersättning, föräldraersättning , pensioner etc.  Den här typen
av gränshinder underlättar knappast möjligheterna – inom den
närmaste framtiden - att få till stånd ett  friktionsfritt samarbete
mellan kommunerna över nationsgränsen.   Det krävs därför   en
ökad harmonisering av aktuell lagstiftning om man på ett mer
enkelt och naturligt sätt skall kunna samarbeta i framtiden.

När det gäller samverkan inom den här typen av kommunal
verksamheter har självfallet en rad andra faktorer stor, för att inte
säga avgörande betydelse för om det överhuvudtaget skulle vara
intressant med ett gränskommunalt samarbete. Det gäller bl.a.
geograf i ska  och  befo lkn ingsmäss iga  aspekte r ,
kommunalekonomiska bedömningar och den politiska synen på
vad som möjligt och rimligt. Vi nöjer oss tillsvidare med att
konstatera, att finns den politiska viljan kan man komma länge i
realiserande av sitt samarbete än vad man vanligtvis tror och som
man vid en första bedömning tror är realistisk. Det räcker med att
hänvisa till de erfarenheter som gjorts i Haparanda och Torneå.

Låt oss avsluta det här avsnittet genom att kort kommentera  två
kommunala verksamhetsområden; ”åtgärder för att främja
näringslivet” samt ”kommunal tjänsteexport”.
Möjligheterna för den enskilda kommunen att stimulera
näringslivet måste  - som framgår ovan  - ske i form av generella
                                                            
28 Är det angeläget att inom det frivilliga, allmänna kommunala området
åstadkomma ett  gemensamt nyttjande av personal kommunerna emellan, kan
detta ske genom avtalsreglering. Den kanske smidigaste modellen är dock att
en kommun står som  huvudman och därmed samtidigt fungerar som
arbetsgivare (Hilborn 2000 s.20-21).
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insatser. Insatserna måste vara likartade för näringslivet i
kommunen för att undvika skevheter i konkurrensförhållandena.
På den punkten är förhållandena likartade i de båda länderna.

Samtidigt kan vi konstatera i det här sammanhanget att
statsmakterna i Sverige  tidigare valde att satsa resurser i form av
olika så kallade ”stödpaket” på olika utsatta ”krisregioner” och
”kriskommuner”. Liknande kommunalt stöd  till näringar med en
regional profil finner man också i Norge. Kommunalt stöd till
näringslivet i form av konsultstöd , genom engagemang och stöd
från näringslivschefer, kommunchefer (rådmann) och
kommunalråd (ordförer). Vid enskilda och mer krävande projekt
ställer ledningen för kommunstyrelse (formannskaet) och
kommunfullmäktige (kommunestyret) tillsammans med lokala
representanter för Stortinget tidvis upp för att gemensamt kunna
agera. Det är vid tillfällen då det krävs beslut i större projekt som
till sin karaktär och omfattning överstiger den enskilda
kommunens möjligheter och resurser att själv besluta om och ta
ansvar för. Det gäller i synnerhet vid större  infrastrukturella
investeringar som är nödvändiga för exportnäringen. Tilsvarende
gjelder større omstillingsprosjekter.

Vi har också tidigare konstaterat att näringslivsbefrämjande
åtgärder av olika slag – även över nationsgränsen - är att betrakta
som kompetensenligt d.v.s. ligger inom ramen för den
kommunala kompetensen. Det kan också tilläggas att utifrån  ett
EU-perspektiv får man inte gynna näringslivet, så att
konkurrensen gentemot näringslivet i andra EU-länder snedvrides.
Det är den huvudregel som gäller, även om det finns undantag.

Beträffande lagen om kommunal tjänsteexport kan den betraktas
som undantaget som bekräftar huvudprinciperna i den kommunala
lagstiftningen. Här gäller bl.a. varken lokaliseringsprincipen eller
förbudet mot att driva spekulativ företagsverksamhet. I detta fall
är det uttryckligen så att verksamheten skall drivas utifrån strikta
affärsmässiga grunder. Därför föreligger inga rättsliga hinder för
en kommunaltjänsteexport utanför nationens gränser. Tvärtom.
Det är själva idén bakom lagstiftningen, nämligen att med hjälp
av tjänster stödja varuexporten.
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3.5.2  GRÄNSKOMMUNALT SAMARBETE, SOM PÅ NÅGRA ÅRS SIKT

ÄR MÖJLIGT ATT REALISERA

Den fysiska planeringen det vill säga plan- och byggfrågor är ett
politikområde, som  är  av stort principiellt intresse, då det är
centralt för den gränspolitiska diskussionen. Vi tänker på den
diskussion, som förs inom ramen för begreppet ”Den nordiska
triangel”. Det gäller bl.a. länkarna mellan Oslo – Stockholm och
mellan Oslo – Göteborg, där förbättrade kommunikationer är
grundläggande för den framtida tillväxten i regionen. Det gäller
bland annat frågor om  stora infrastrukturella investeringar, som
direkt och indirekt påverkar samhällsbyggandet i många
kommuner i de båda länderna och som därför påverkar den
kommunala översiktsplaneringen och planeringen i ett  regionalt
perspektiv. Det är kortfattat bakgrunden   till vårt intresse för
regional  fysisk planering .

Som framgår ovan (kap. 1.5.5) så är det allmänna intressen som
skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse,
m.m.  Marken  skall användas till   de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till det behov som
föreligger.    Företräde skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning.
Man bör också ta hänsyn till de förhållanden som råder i
angränsande kommuner. Det borde   – enligt vår uppfattning –
också gälla även om grannkommunen råkar ligga på andra sidan
nationsgränsen! Kraven på en genomtänkt och långsiktigt
situationsanpassad miljö - med beaktande av bl.a.  natur- och
kulturvärden -  torde inte vara lägre bara för att kommunen
”råkar” ligga vid nationsgränsen.

Om det finns seriösa planer på  framtida stora infrastrukturella
investeringar i gränsregionerna, så torde en gemensam regional
planering vara ett  - bland flera - sätt att på ett ändamålsenligt sätt
hantera frågan. En gemensam försöksverksamhet baserad på
dispenser kan vara ett sätt att initialt gå till väga för att möjliggöra
en gemensam regional planläggning. Såvitt vi kan bedöma
omfattar själva regionplanläggningen inte några inslag av
myndighetsutövning,  då  den gemensamma ”Regionplanen”   i
likhet med översiktsplanen   icke är rättsligt bindande för
myndigheter eller enskilda. Däremot skulle den kunna vara ett
värdefullt ”handlingsprogram” för berörda gränskommuner. På
sikt skulle en sådan planering kunna  innebära att infrastrukturella
satsningar - med tillhörande direkta och indirekta investeringar -
på både sidor gränsen bättre skulle kunna lokaliseras på ett mer
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ändamålsenligt sätt för berörda gränskommuner, d.v.s.  där också
grannkommunens behov beaktas. I förlängningen medför det ett
mer  rationellt nyttande av samhälliga investeringar på båda sidor
gränsen. Huruvida beslut som inte är rättsligt bindande och som
mer har karaktären av ett beslut om ”handlingsprogram” är att
betrakta som en ”avsägelse av sin beslutanderätt” till förmån för
utländsk kommun, underlåter  oss vår bedömning.

Skulle det föreligga formella betänkligheter när det gäller
planprocessen finns ju alltid möjligheten till ett informellt
agerande från båda sidor om gränsen, som skulle kunna utformas
enligt följande. Det förutsätter emellertid att det föreligger  ett
politiskt intresse på båda sidor nationsgränsen.
Tillvägagångssättet skulle kunna vara följande. Berörda
kommuner tar fram ett gemensamt program som uttrycker mål
och visioner för framtida planering för kommunerna. Arbetet med
den gemensamma ”utveckl ingsplanen”  föl jer
översiktsplaneringens demokratiprocess, d.v.s. man  beaktar de
olika krav på insyn och inflytande som de båda nationella
planprocesserna förutsätter. Det är politiskt viktigt – inte minst av
demokratiska legitimitetsskäl - att dessa möjligheter till påverkan
säkerställs innan denna typ av strategidokument antas i de berörda
kommunerna. Dessa program antas sedan i tillämpliga delar av
berörda kommuner och utgör därefter underlag för det kommande
översiktsplanarbetet inom respektive gränskommun.29

3.5.3  DET GRÄNSKOMMUNALA SAMARBETE SOM I ETT  MER

LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV  VORE ÖNSKVÄRT ATT

REALISERA.

Det finns såväl kommunala verksamhetsområden som former för
samverkan som kräver en lång framförhållning. Ett gemensamt
offentligrättsligt organ som motsvara det som i Sverige benämns
som ”Kommunalförbund”  skulle kunna utgöra en viktig form
                                                            
29  Tanken har inspirerats från det planeringsarbete, som sedan ett antal år har
bedrivits mellan Haparanda i Sverige och Torneå i Finland.   Dessa kommuner
intensifierar sitt samarbete över nationsgränsen hela tiden. Visionen är en form
av en gemensam stad. Det viktigaste steget i denna utveckling är den
samordnade översiktsplanen ”På Gränsen – Rajalla”, som färdigställdes år
2002. Enligt den kommer städerna att fysiskt byggas ihop. En del av
byggnaderna kommer att vara på gränsen och användas av statliga myndigheter
som t ex polisen. Det kommer även att finnas företagsverksamhet och bostäder
i området.
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som grund för ett framtida samarbete mellan de båda länderna.
Bl.a. skulle kommunala verksamheter som också omfattar olika
former av myndighetsutövning kunna ingå i samverkan över
nationsgränsen.

För att illustrera den komplexitet av bildandet av ett gemensamt
offentligrättsligt organ redovisar vi kortfattat den hantering av
bildandet av ett ”internationellt kommunalförbund mellan Finland
och Sverige som pågått under senare år. Är det  möjligt att kunna
inrätta ett  ”internationellt kommunalförbund” mellan två eller
flera kommuner på båda sidor nationsgränsen? Som rättsläget är
idag är det inte någon framkomlig väg för ökat samarbete över
nationsgränsen. I en statlig utredning från 2002 (SOU 2002:84)
studerades förutsättningarna att kunna bilda ett offentligrättsligt
organ i form av ett internationellt ”kommunalförbund”, då frågan
hade aktualiserats av Haparanda kommun i Sverige och Torneå
stad i Finland.

Utredningen föreslår stiftandet av en ny lag som gör det möjligt
med ett gränskommunalt samarbete i offentligrättslig form.30

Samarbetet inom det föreslagna kommunalförbundet får ske i
enlighet med den internationella överenskommelse som måste
ingås mellan berörda länder och som föreslås ingå som bilaga i
lagen.31 Av bilagan skall framgå överenskommelsens innebörd
bl.a. vilka som är medlemmar i kommunalförbundet och vilka
verksamhetsområden som omfattas av överenskommelsen.
Regering och
Riksdag  har i skrivande stund, mars. 2005, ännu inte tagit
ställning till ovannämnda utredningsförslag, då frågans lösning
sannolikt kräver en grundlagsändring.

Av vår inventering framgår att ett gemensamt offentligrättsligt
organ också mellan Sverige och Norge på ett radikalt sätt skulle
underlätta det framtida samarbetet mellan de två länderna. När
formerna för hur ett ”Internationellt kommunalförbund” mellan

                                                            
30  Enligt 8 kap. 5 § RF måste ett internationellt kommunalförbunds
verksamhet regleras i lag. Enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket RF krävs för att
kunna överlåta förvaltningsuppgifter till förbundet dessutom ett särskilt beslut
av riksdagen, utöver godkännandet av den internationella överenskommelsen.
Kommentar: Lagrummet i  regeringsformen (10 kap) skall – enligt vår tolkning
- ses mot bakgrund  av att det är fråga om  överlåtelse av offentligrättsliga
uppgifter till annan stat. Det skall ses som ett uttryck för att lagstiftningen
vanligtvis har en stark nationell fokusering

31 Den internationella överenskommelsen ”inkorporeras” därmed i lag och i
svensk rätt.
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kommuner i Sverige och Finland lösts, föreslår vi att frågan blir
föremål för utredning också när det gäller relationen mellan
kommuner i Norge och Sverige.32 Det är ett förslag som borde
ligger väl i linje med den ”gränslösa dialog” som utgör grunden
vid olika evenemang i Norge och Sverige år 2005 och som
inspirerats av händelserna 1905.

3.6   SAMMANFATTNING

Vi kan inledningsvis konstatera att kommunerna i de båda
länderna idag enligt gällande lagstiftning har rätt att  samarbeta
med utländska kommuner. Kommunernas befogenheter att
samarbeta med   kommunerna på andra sidan gränsen    måste
främst relateras till den allmänna kompetensen i de båda
ländernas kommunallagstiftning. Där stadgas att kommunen själv
får svara för sådana angelägenheter av allmänt intresse och som
har anknytning till kommunen eller dess medborgare. Det centrala
är att verksamheten bedöms vara en ändamålsenlig och lämplig
angelägenhet för kommunen att ägna sig åt.

Formerna för samarbetet kan skifta. Förutom informella former är
avtalsreglerade lösningar vanliga. Det är också möjligt att inom
ramen för olika  samverkansområden, där verksamheten handhas
av respektive kommuns egen  personal.   Det underlättar med
tanke på de skillnader i lagstiftning och andra regelsystem, som
finns för de anställda i de båda länderna vad gäller arbetsrätten,
skatter, sjukersättning, föräldraersättning, försäkringsvillkor,
pensioner etc.  Den här typen av gränshinder underlättar knappast
möjligheterna i dag att få till stånd ett  friktionsfritt samarbete
mellan kommunerna över nationsgränsen.

Vid sidan av dåliga kommunikationer finns det också geografiska
och befolkningsmässiga hinder för att en samverkan över
nationsgränsen skall kännas ändamålsenlig och meningsfull. Men
det är inte hela sanningen, eftersom det i vissa områden
geografiskt kan vara både smidigare och mer ändamålsenligt att i
vissa kommunala frågor ha ett närmare samarbete över gränsen än
inom respektive land, då avstånden där kan vara mycket större.
Det leder tankarna över till ”Den mentala kartan ” och dess
betydelse i form av invanda kontaktmönster samt hur sättet att
uppfatta riksgränsen kan variera. ”Man ser först till den egna
                                                            
32 Frågan kompliceras av det faktum att det i Norge idag inte finns praktiserte
motsvarigheter, det vill säga någon typ av  ”kommunalförbund”.
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organisationen , därefter till den egna kommunen  länet och
slutligen riket. Det gäller såväl enskilda människor som
kommuner, landsting och länsstyrelser samt inte minst den
centrala nivån” ( Ds 1994:67 sid. 82). Förhållandet är sannolikt
likartat på båda sidor gränsen får vi förmoda.

Bakgrunden härtill är sannolikt att det finns   olika historiska
erfarenheter och skilda kulturella traditioner inom de båda
länderna , som  stundtals kan skapa mentala hinder för samverkan
och  ambitionen att finna gemensamma lösningar på
gemensamma problem. Åtminstone kan vi inte helt utesluta att det
i kommunikationen mellan företrädare för de två  nationerna kan
finnas  sådana inslag. Den  politiska viljan som uttryck för vad
som är politiskt möjligt måste under alla omständligheter
betraktas utifrån den politiska opinion som finns i respektive land.
Vi hoppas och tror att 2005 års markering och firande skall kunna
utgöra en politisk plattform för främjandet av det framtida
samarbetet mellan de två länderna.

Förutom de möjligheter och hinder som vi haft anledning att
belysa i den här studien , finns det en rad andra faktorer som
påverkar möjligheter till en gemensam utveckling i
gränsregionerna. Några exempel som har stor betydelse, men som
inte legat inom ramen för vår uppgift är följande: handelshinder
och tullrestriktioner, bristande kommunikationsmöjligheter,
organisatoriska och tekniska skillnader i standard och utformning,
etc.

Samtidigt måste vi emellertid  respektera att det är två
självständiga nationer som genom demokratiskt fattade beslut i
två skilda parlament valt att hitta olika lösningar på politiska och
administrativa problem, även om en del av dessa till sin karaktär
är gemensamma för de båda länderna. Det kan vara lätt att
glömma, men är centralt för den politiska demokratins legitimitet.

Vi kan således konstatera att det finns stora möjligheter till ett
ökat gränskommunalt samarbete. Men varför tillvaratas denna
möjlighet  inte i större utsträckning av kommunföreträdarna på
båda sidor nationsgränsen? Det finns en rad faktorer som påverkar
samspelet mellan kommunerna i de båda länderna. Nedan
redovisas några aspekter som sannolikt har haft och fortfarande
har  en stor betydelse i det här sammanhanget.
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Det finns  fortfarande  ett antal formella restriktioner:

-  Samarbetet med en utländsk kommun måste dock ske på
vissa villkor. Det får inte   medföra

   att berörda kommuner i något avseende avsäger sig sin
beslutanderätt till förmån för

  utländsk kommun om det inte finns ett uttryckligt lagstöd för
ett sådant agerande

-  Kommunerna på båda sidor gränsen får inte heller   överlåta
myndighetsutövning till

    kommun på andra sidan gränsen.

-  Av beskrivningen ovan  framgår att det  inte är möjligt att
(ännu) för  kommuner att tillsammans med utländska
kommuner samarbeta inom det offentligrättsliga området i
form av ett gemensamt  samarbetsorgan. Det är således inte
möjligt att tillsammans t.ex. bilda ett kommunalförbund eller
motsvarande för att  lösa gemensamma uppgifter. Det innebär
självfallet en klar begränsning när det gäller möjligheterna till
en fungerande samverkan mellan svenska och norska kommuner inom
många kommunala områden.

-  Det är inte heller ändamålsenligt att anställda i t.ex. en svensk
kommun arbetar i den norska grannkommunen eller tvärtom
med tanke på de olika regelsystem som finns i de båda
länderna. Det är därför bättre  att välja gemensamma

3.7   AVSLUTNING

Låt oss inleda avslutningen med en kort redovisning av de
likheter och skillnader som föreligger mellan de båda länderna.
En sådan jämförelse kan utgöra en av utgångspunkterna för det
framtida arbetet med att stimulera en ökad samverkan mellan
kommun och näringsliv i de båda länderna.
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3.7.1  LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DE BÅDA LÄNDERNA

-   I förhållande till övriga Europa har kommunerna i såväl Norge
som Sverige en relativt stark ställning.33 Större delen av den
offentliga verksamheten på lokal nivå svarar kommunerna för i
de båda länderna. Detta har förstärkts av den decentralisering
som varit påtaglig under de senaste decennierna. Den
kommunala självstyrelsen har en lång tradition i de båda
länderna.

-   Den kommunala organisationen i de båda länderna är likartad.
Vid sidan av fullmäktige/kommunestyret, som är folkvald,
finns ett styrande organ. Om man så vill kan man betrakta
dessa organ som kommunens ”riksdag” respektive kommunens
”samlingsregering”. Den senare kallas för ”formanskap” i
Norge och för ”kommunstyrelse” i Sverige. Under dessa
styrande organ  finns i de båda länderna ett antal facknämnder
med tillhörande förvaltning. Se bilaga I.

- Mål- och resultatstyrningen har ersatt den tidigare
regelstyrningen. Lagstiftningen har allt mer karaktären av
ramlagar i de båda länderna. Det har påverkat arbetet på den
kommunala nivån. Detta är särskilt påtagligt i Sverige. I det
här sammanhanget finns det också skäl att nämna att de
svenska kommunerna har ett större ansvar för sin ekonomi än
vad som är fallet med de norska kommunerna. Ett tydligt
exempel på detta är den kommunala beskattningsrätten, där de
svenska kommunerna har möjligheter i princip att själva
fastställa skattesatsen även om möjligheterna till
skattehöjningar på senare år varit begränsade. I Norge är det i
praktiken  inte heller möjligt att sänka nivån på
kommunalskatten under den skattesats som Stortinget
fastställt, då överföringarna från staten – i händelse av att så
skulle ske - skulle reduceras i motsvarande grad.

-   Avregleringen i kombination med inslag av ökad konkurrens
också på kommunal nivå finns i varierande grad i de båda
länderna. Privatiseringen har tilltagit även om den i många
kommuner fortfarande är relativt blygsam. Man talar om New
Public Management. Innebörden härav har medfört att
marknaden som styrsystem har expanderat på det politiska
styrsystemets bekostnad.

- I Norge finnes i större omfattning en ministerförvaltning än i
Sverige, d.v.s. en stor del av förvaltningen är underställd

                                                            
33  I många av de europeiska staterna på kontinenten har däremot den regionala
nivån en starkare ställning än vad som är fallet i de nordiska länderna.
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departementschefen. Dock finns i Norge ett antal direktorat
som har en relativt självständig ställning –  fristående central
organ som  går under benämningen ”ytre etater”.  I Sverige har
ämbetsverken en friare ställning att kunna agera.
Förvaltningsmyndigheterna lyder formellt sett inte under den
enskilde ministern utan under regeringen som kollektiv.
Berörd minister kan i enskilda ärenden inte agera varken mot
enskild kommun eller enskild medborgare vid tillämpning av
lag eller vid myndighetsutövning. Vi kan dock på senare tid
skönja en tendens till ökad likhet mellan de båda ländernas
förvaltningssystem.

-   Beträffande den rättsliga kontrollen av förvaltningen (inklusive
den kommunala förvaltningen) skiljer sig denna i de båda
länderna. I Sverige finns ett system med separata
förvaltningsdomstolar, där den högsta instansen utgörs av
Regeringsrätten. I Norge däremot kan det allmänna
domstolsväsendet pröva olika förvaltningsbeslut. Det gäller
också det kommunala beslutsfattandet. På senare år har
emellertid successivt särskilda besvärsinstanser introducerats i
den norska statsförvaltningen.

- Det finns också kulturella skillnader inom olika regioner i de
båda länderna och mellan de två nationerna. Det kan i sin tur
leda till olika ”cognitiva stukturer” , föreställningar eller
tankemönster om man så vill, vilka således är kulturbetingade

     (se kapi. 2.5). Dessa skillnader eller olikheter behöver
nödvändigtvis inte vara till nackdel för möjligheterna till
utveckling i gränsregionerna. Tvärtom kan de olika synsätten
vara ”befruktande” alternativt ”komplementära” med positiva
konsekvenser för båda synsätt och framtida förändring! Det
kan i sin tur på sikt både påverka möjligheter till tillväxt,
välfärd och livskvalitet.

3.7.2  FRAMTIDA AGERANDE

Avslutningsvis redovisas några framtida funderingar. Vad skulle
t.ex. ett norskt EU-medlemskap betyda för intresset och
möjligheterna för ett ökat samarbete mellan kommunerna på båda
sidor gränsen?  Kommer 2005 års aktiviteter och politiska
deklarationer från de båda huvudstäderna att kunna utgöra någon
plattform för ett utvecklat framtida samarbetet? Ytterst är det
fråga om den politiska viljan föreligger från olika håll och på
olika politiska nivåer i de båda länderna och i så fall vilka
uttrycksformer den tar sig!  Hitintills har vi inte - som tidigare
påpekats - kunnat uppfatta några tydliga signaler från politisk
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nationell nivå om ett närmare politiskt samarbete mellan de båda
länderna. Det har inte - så vitt vi har kunnat bedöma - inte funnits
med som prioriterat område på den politiska dagordningen under
senare tid. Från svenska sida har intresset bland annat  varit
inriktat mot Bryssel och EU samt mot  Östersjöregionen. Från
norsk sida har bl.a. intressebevakningen av vad sker inom EU
prioriterats.

Samtidigt måste vi emellertid  respektera att det är två
självständiga nationer som genom demokratiskt fattade beslut i
två skilda parlament valt att hitta olika lösningar på politiska och
administrativa problem, även om en del av dessa till sin karaktär
är gemensamma för de båda länderna. Det kan vara lätt att
glömma, men är centralt för den politiska demokratins legitimitet.
Om den politiska viljan finns från de berörda huvudstäderna,
måste det dock finnas möjligheter att inom ramen för de båda
staternas nationella identitet och politiska integritet finna
gemensamma politiska lösningar på de problem som uppstår vid
en ökad integration – inte minst i gränsregionerna -  de två
staterna emellan. ”Lösningarna” kan ha formen av
försöksverksamhet, dispenser, tidsbegränsningar etc. På sikt kan
det leda till inrättandet av offentligrättsliga organ typ
”Internationellt kommunalförbund” för att möjliggöra
överförandet av beslutskapacitet och myndighetsutövning.

Om vi därtill för ett ögonblick lyfter blicken och tänker bort
nationsgränserna – tänker ”gränslöst” öppnar sig nya möjligheter
och potentiella resurser, som ofta reduceras till ett problem eller
ett hinder med bibehållna gränser.34 Det marginaliserade
gränsområdet får då i många fall  plötsligt en mer ”central
position” med helt andra förutsättningar och villkor att utvecklas
och att möta framtiden! Det som tidigare var specifikt och av
undantagskaraktär blir generellt och likvärdigt med de villkor som
gäller för de två länderna i övrigt. Vi nöjer oss här med att
hänvisa till förhållandena i Haparanda – Torneåregionen.   

Vi vill därför understryka betydelsen av att man  i den framtida
reformarbetet och i den kommande lagstiftningen generellt sett
beakta de specifika villkor som gäller i  gränstrakterna i de
nordiska  länderna. Mer eller mindre omedvetet beaktar vi inte de
konsekvenser som blir följden av en ”kompromisslös” politisk-
administrativ gränsdragning inom både nytillkommande och
tidigare politikområden. Detta blir särskilt påtagligt i

                                                            
34 Vi är självfallet medvetna om att riksgränsen kan ses som en viktig resurs.
Detta synsätt har till stor del sin grund i de olika ekonomiska villkor som gäller
på olika sidor om gränsen. Den omfattande gränshandelns framväxt är kanske
det  tydligaste exemplet härpå.
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gränsområden och regioner som har en mer eller mindre stark
funktionell natur. Vi har mycket att lära av det  transnationella
samarbete mellan regioner, som under senare år kommit att
utvecklas mellan tyska, holländska och belgiska regioner. Många
av regionerna är offentligrättsligt upprättade i enlighet med
Benelux- och Anholtavtalen, men många Euroregioner är också
privaträttsligt reglerade (Tallberg P. 2003 )

Det är också i det här perspektivet som man på sikt måste
undersöka förutsättningarna   för  kommuner att tillsammans med
utländska kommuner samarbeta inom det offentligrättsliga
området – vid sidan av det privaträttsliga området -  i form av
gemensamma  samarbetsorgan. Det är idag inte möjligt – som vi
påpekat tidigare -  att tillsammans t.ex. bilda ett offentligrättsligt
organ för att  lösa gemensamma uppgifter. Det innebär självfallet
en klar begränsning när det gäller möjligheterna till en fungerande
samverkan mellan till exempel nordiska kommuner  inom
gemensamma kommunala verksamhetsområden

Om vi därför för ett ögonblick ”tänker bort”  nationsgränserna –
tänker ”gränslöst” öppnar sig nya möjligheter och potentiella
resurser,(som ofta reduceras till ett problem eller ett hinder med
bibehållna gränser.) Det marginaliserade gränsområdet får i
många fall  plötsligt en mer ”central position” med helt andra
förutsättningar och villkor att utvecklas och att möta framtiden!
Det som tidigare var specifikt och av undantagskaraktär blir
generellt och likvärdigt med de villkor som gäller för landet i
övrigt.   

Hur man skall kunna gå vidare i hanteringen med de
gränsregionala frågställningarna när det gäller relationen mellan
Sverige och Norge. Vad  bör fortsatta studier inrikta sig på och på
vilket sätt? Nedan följer några exempel.

- En utvidgning av antalet kommunala verksamhetsområden så
att verksamheter också inom speciallagstiftningens  områden
studeras närmare.

-  En fördjupning av analysen inom några områden med
konkreta fall som utgångspunkt.

- En vidareutveckling av  kommun-näringsliv: Vilka konkreta
kommunala åtgärder och insatser krävs och är möjliga att
genomföra för att stimulera och utveckla näringslivet i
gränskommunerna?
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-    En specifik fråga som aktualiserats under utredningens gång
har varit möjligheterna till en ökad samordning av  offentlig
upphandling på   kommunal nivå. Det gäller   att få till stånd
en likartad tolkning av EU-direktivet om vilka verksamheter
detta omfattar bl.a.  för  vad som gäller för kommunala bolag.
Det skulle kunna leda till stora besparingsmöjligheter för
samtliga berörda, då den offentliga upphandlingen omfattar
cirka 1000 miljarder NOK i de nordiska ekonomierna.35

-  Avslutningsvis en from förhoppning: Att de initiativ och
förslag till ökat samarbete,  som tagits på regional och
lokalnivå av exempelvis Hedmarks Fylkeskommun,
ommunernas Sentralförbund i Hedmark  och Region
Värmland hanteras på ett seriöst sätt, inte bara på lokal och
regional nivå, utan även på nationell nivå av den norska och
svenska regeringen. Att från centralt håll i det läget enbart
hänvisa till lokala tolkningar och lösningar kan synas vara ett
sätt att enkelt att hantera frågorna. Det skulle sannolikt vara
ett bra och  ändamålsenligt sätt att hantera olika politiska
frågor, förutsatt att beslutskapaciteten samtidigt delegerades
till regional alternativ lokal nivå inom de politiska sakfrågor,
som kan vara aktuella. Rättigheter och skyldigheter bör som
bekant alltid åtföljas.
Om så  sker finns det möjligheter till ökad utveckling och
välfärd i hela Skandinavien.

                                                            
35  I övrigt hänvisar vi till Norsk – Svensk  Handelskammers rapport (Björn H
Eriksen) ”Grensehindere for naeringslivet i Norden” maj 20004. Där redovisas
olika konkreta exempel på aktuella  gränshinder och förslag på tänkbara
åtgärder.
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Bilag II

HUVUDAVTAL FÖR SAMARBETET MELLAN
TORNEÅ OCH HAPARANDA

1. Provincia Bothniensis´verksamhetsidé

Syftet med samarbetet mellan Torneå stad och Haparanda
stad är

• ett effektivt nyttjande av kommunernas resurser
• en förbättrad service för att bredda kommunernas egen

samt den        gemensamma servicen och den
kommunala verksamheten i övrigt  till gagn för
invånarna i de båda städerna

• att öka städernas attraktionskraft.

Provincia Bothniensis är verksamhetsorganet för det
frivilliga samarbetet mellan Haparanda kommun och
Torneå stad. Dess verksamhetsområde består av nämnda
kommuner.

2. Språk

De officiella språken som används i verksamheten är
finska och svenska.

3. Organisation

Provincia Bothniensis` organisation består av provinsens
regering, regeringens arbetsutskott, verksamhetsorgan
inom respektive förvaltningsområde med sina
verksamhetsenheter, samarbetssekreterare, kansliet med
medarbetare och projektgrupper.

                     Provincia Bothniensis´ regering består av fem
representanter och fem ersättare valda av Torneå
stadsfullmäktige och fem representanter och fem ersättare
valda av Haparanda kommunfullmäktige.

Provincia Bothniensis´ regering väljer turvis bland sina
ledamöter en ordförande och en viceordförande för två år i
rad, de måste under perioden vara från olika städer.
Ordföranden kallas för guvernör och viceordföranden för
viceguvernör.
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3.1 Regeringens uppgifter

Provincia Bothniensis´ regerings uppgifter i samarbetet
mellan Torneå och Haparanda är att:

koordinera samarbetet

- Provincia Bothniensis regering leder och följer upp de
gemensamma verksamheten och projektens
fortskridande. De enskilda enheterna och projekten
skall årligen lämna en verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse samt kopior på mötesprotokoll.

leda administrationen och samarbetet

- att förverkliga de mål som kommunfullmäktige och
stadsfullmäktige har ställt

- att bereda ärenden till Torneå och Haparanda
kommunstyrelser och genomföra deras beslut

- att fastställa mål för de gemensamma
verksamhetsområdena och förbereda och följa upp
centrala planer

- besluta om resurser till den gemensamma
verksamheten och de olika projekten inom de
ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar som
kommunstyrelserna har fastställt

- att ge riktlinjer för de olika verksamhetsenheterna och
projektgrupperna i Provincia Bothnienis

- att utveckla och underhålla relationer och nätverk
gemensamma för Torneå och Haparanda

- att ge förslag på hur personalen i Torneå och
Haparanda kommuner kan arbeta för Provincia
Bothniensis´bästa

- att motionera till kommunstyrelser i brådskande fall
som kräver samarbete

- besluta om avgifter för tjänster som erbjuds av
Provincia Bothniensis

3.2 Sammanträden

Regeringen sammanträder så ofta som ärendena kräver.
Sammankallande är guvernören eller vid hans förfall
viceguvernören.
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Provincia Bothniensis´ verksamhetsorgan är beslutsmässig
när minst hälften av representanterna från Torneå och
hälften av representanterna från Haparanda samt
ordföranden eller viceordföranden är närvarande. För
beslut behövs enkel majoritet. Vid möten har varje
representant en röst. Om rösterna faller lika avgör lott vid
val, i övriga ärenden har ordföranden utslagsröst. Avtal,
förbindelser och övriga dokument som träffas utifrån
beslut av gemensamma verksamhetsorgan undertecknas av
ordföranden i gruppen, om ej annat beslutats.

Avtal, förbindelser, och övriga dokument som träffas
utifrån beslut av Provincia Bothniensis´ regering
undertecknas av regeringens ordförande om ej annat
beslutats.

Båda kommunerna betalar sina egna representanter enligt
gällande praxis för mötesarvoden som gäller för Provincia
Bothniensis´ verksamhetsorgan.

4. Verksamhetsmål och budget

Torneå stadsfullmäktige och Haparanda
kommunfullmäktige beslutar  vart fjärde år med likadana
beslut om långsiktiga (minst 4 år framåt) mål för
samarbetet som bedrivs inom Provincia Bothniensis.

Stadsstyrelsen i Torneå och kommunstyrelsen i Haparanda
presenterar senast den 30.10 en årlig ekonomisk ram för
budgeten och de gemensamma verksamhetsmålen för
Provincia Bothniensis´ samarbete samt för varje
gemensam verksamhet för sig. Torneå stadsstyrelse och
Haparanda kommunstyrelse ger riktlinjerna för ekonomin
och verksamhetsmålen för de två följande åren.

Provincia Bothniensis´ regering gör en budget för de
gemensamma verksamhetsområdena och en
verksamhetsplan för de två följande åren enligt de ramar
som stadsstyrelsen i Torneå och kommunstyrelsen i
Haparanda har gett. Budgeten och verksamhetsplanen
måste göras årligen senast den 31.12. och den måste
delges Torneå och Haparanda.
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5. Ekonomi

  Torneå stad och Haparanda kommun svarar i regel för
hälften vardera av utgifterna i Provincia Bothniensis. När
det gäller samarbete mellan de enskilda förvaltningarna
eller i de olika projekten skall man i varje enskilt fall
komma överens om de båda kommunernas del av
kostnaderna.

Kommunens förhandsinbetalning av den egna
kostnadsdelen, baserad på Provincia Bothniensis´
fastställda budget, skall betalas senast den 15 januari,
förutom den del av kostnaderna som är personalens löner
eller andra personalomkostnader, som skall betalas
månadsvis senast den 15 i respektive månad, om inte
kommunerna kommer överens om annat.

När en gemensam verksamhet eller service startas mitt i
budgetåret kommer Torneå stadsfullmäktige och
Haparanda kommunfullmäktige alltid överens om
tidtabellen för betalningarna innan verksamheten påbörjas.

Provincia Bothniensis räkenskapsår är kalenderår.

Provincia Bothniensis´ hela bokföring sköts som en
enskild bokföring med ett eget bokslut. Denna bokföring
är juridiskt sett en del av både Torneås och Haparandas
bokföringar. Bokföringen sköts av ekonomikontoret i
någon av kommunerna.

Vardera kommun tar i sin budget upp endast
verksamhetsbidraget/sin del av kostnaderna till Provincia
Bothniensis. Utgifterna tas upp som nettoutgifter i
kommunernas budgetar. En del av bidraget kan betalas
genom personalens löner.

Provinsens bokföring och bokslut görs efter
bruttoprincipen. Bokslutet tas med i städernas bokföring
enligt gällande lagstiftning i respektive land.

Båda städerna skall ha revisionsrätt till den separata
bokföringen.

Provincia Bothniensis´ över- eller underskott kan flyttas
över till nästa år eller intäktsföras årligen.
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6. Gemensamma utvecklingsprojekt

Gemensamma utvecklingsprojekt flyttas under Provincia
Bothniensis´regering, och de behandlas som egna
utgiftsposter i Provincia Bothniensis´ bokföring och
bokslut.

För gemensamma projekt gör Provincia Bothniensis´
regering alltid vid projektansökan ett förslag på vem som
har det juridiska ansvaret för genomförandet av projektet (
Torneå eller Haparanda).

Respektive kommun utser en ledande tjänsteman för samordning
av de projekt som bedrivs under Provincia Bothniensis´ regering.

6.1 Verksamhetsenhet och verksamhetsorgan

För varje verksamhetsområde som organiseras gemensamt
(en enhet  av flera olika tjänster som produceras) kan
kommunstyrelserna i Torneå och Haparanda med ett
gemensamt beslut inrätta en verksamhetsenhet, som leds
av en gemensam verksamhetsorgan bestående av flera
medlemmar. Medlemsantalet bestäms av
kommunstyrelserna. Verksamhetsenheterna ha de
anställda som de behöver.

Medlemmarna i de gemensamma verksamhetsorganen
utses av Provincia Bothniensis´ regering, lika många från
både Torneå och Haparanda. Verksamhetsorganet väljer
en ordförande och en viceordförande bland sina
medlemmar enligt samma praxis som vid tillsättandet av
Provincia Bothniensis´ regering.

Verksamhetsorganet har som uppgift:

- att utveckla det gemensamma verksamhetsområdet
- att sätta upp målen för verksamhetsenheten
- att följa upp verksamhetsenhetens arbete och resultat
- att leda verksamhetsenhetens arbete och planering
- att genomföra de mål som de gemensamma organen

har ställt, förbereda ärenden, planera, genomföra och
besluta inom de givna befogenheterna

- upprätthålla och utveckla
verksamheten

- att följa upp branschens utveckling, forska om
framtiden, skapa visioner och presenterna strategiska
alternativ som behandlas av verksamhetsorganet



90

- att följa upp och utvärdera resultat samt dra
slutsatser

Verksamhetsorganet förbereder årligen för Provincia
Bothniensis´ regering en budget och en ekonomisk
plan för tre år framåt (kontofördelning, första året)
samt en verksamhetsberättelse och ett bokslut.

6.2 Avtalet för ett enskilt verksamhetsområde

Avtalet som gäller den gemensamma verksamheten
skall innehålla följande punkter:

- sammansättning av det gemensamma
verksamhetsorganet

- mötespraxis
- befogenheter att ta beslut
- dess uppgifter (verksamhetsorganet och

kansliet/enhet)
- kansliets (enhetens) personal
- anställning av personal, juridisk arbetsgivare,

arbetstid, andra personalpolitiska ärenden,
utbildning, arbetsskydd mm.

- kommunernas del av kostnader
- kansliets läge
- vid behov uppgifter om vilket lands lag eller

stadgar som följs (beslut behövs åtminstone i
personalärenden, kansliet kan ha anställda från
både Torneå och Haparanda

- avtalets giltighetstid

7. Provincia Bothniensis´ kansli och personal i gemensamma
projekt

Provincia Bothniensis har ett eget kansli med både
ordinarie anställda och personer med kortare
anställning enligt kommunstyrelsens och
stadsstyrelsens beslut.

Personalens arbetsuppgifter bestäms av
kanslireglemente som Provincia Bothniensis´
regering har godkänt.
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Kansliets personal och annan personal som anställs
till det kommunala samarbetet inom Provincia
Bothniensis anställs av kommunstyrelsen i
Haparanda eller stadsstyrelsen i Torneå med
utgångspunkt av förslag från  Provincia
Bothniensis´ regering beträffande person och
anställningsvillkor. Kansliets personal anställs
gemensamt av respektive styrelse.

8. Avtalets giltighet

Huvudavtalet träder i kraft så fort
kommunfullmäktige i Haparanda och
stadsstyrelsen i Torneå har godkänt det.
Huvudavtalet kan förändras med likadana beslut
från båda kommunstyrelserna.

Huvudavtalet gäller t o m 03-12-31 och ska sägas
upp minst ett år innan avtalstidens slut. I annat fall
förlängs avtalet med tre år.

Avtalet för ett enskilt verksamhetsområde träder i
kraft så fort kommunstyrelserna i Haparanda och
stadsstyrelsen i Torneå har godkänt det. Avtalet för
ett verksamhetsområde kan förändras med likadana
beslut av båda kommunstyrelsen i Haparanda och
stadsstyrelsen i Torneå.

För Torneå stad                    För Haparanda stad
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Varför inte mer samarbete när möjligheter finns?

Kommunal samverkan och näringslivsutveckling mellan Norge
och Sverige

Under hösten 2004 gav Norsk-Svensk Handelkammer i Oslo och
Handelskammaren i Värmland  ett uppdrag till Centrum för
forskning om regional utveckling, Cerut, vid Karlstads universitet
att genomföra en studie om förutsättningarna för samverkan
mellan norska och svenska kommuner. Uppdraget innebar att
studera och analysera i vad mån norsk och svensk lagstiftning
möjliggör ett sådant samarbete.

Det har sedan lång tid tillbaks vuxit fram en gemensam grundsyn
på lokal nivå i de nordiska länderna, vilket medfört betydande
likheter inom det kommunala området. Några av de mest
grundläggande är den kommunala självstyrelsen, befogenheten att
hantera och svara för sina lokala angelägenheter, den egna
beskattningsrätten samt möjligheterna och rätten att samarbeta
med andra kommuner. Därtill kommer möjligheterna till en fri
och öppen kommunikation mellan kommuner inom den nordiska
gemenskapen, utan att behöva gå via utrikesdepartementet och
dess förvaltning. Det är så självklart för oss så att vi dagligdags
inte tänker på det. Det är dock ingen självklarhet betraktat i ett
vidare internationellt perspektiv. Sammantaget medför dessa
förutsättningar positiva möjligheter till ett ökat samarbete över
nationsgränsen.

I studien konstateras vidare  att det finns större möjligheter till ett
ökat gränskommunalt samarbete än vad vi vanligtvis tror. Det
gäller såväl ett formellt som informellt samarbete.  Men varför
tillvaratas denna möjlighet  inte i större utsträckning av
kommunföreträdarna på båda sidor nationsgränsen än vad som
faktiskt görs? Det finns en rad faktorer - såväl juridiska som
informella -  som påverkar samspelet mellan kommunerna i de
båda länderna. I rapporten redovisas - vid sidan av olika
lagstiftning och regelsystem - några aspekter som sannolikt har
haft och fortfarande har  en stor betydelse i det här
sammanhanget.

I rapporten    analyseras och diskuteras gemensamma problem
och lösningar för att kunna åstadkomma ökad samverkan.
Författarna avslutar med att   belysa de legala möjligheter till en
ökad samverkan som föreligger mellan olika gränskommuner i de
två länderna.  Det gäller såväl inriktningen i form av olika
kommunala verksamhets-områden som formerna för ett
gemensamt agerande.


