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Kommunerna och internationaliseringen
Sverige lämnar i dag in sin medlemsansökan till EG. Samtidigt pågår förhandlingarna om
det sk EES-avtalet, som ska föra in EFTA-länderna i den gemensamma marknaden från den
1 januari 1993.
Svenska kommuner kommer att beröras direkt och indirekt av internationaliseringen och i
synnerhet av Sveriges anpassning till EG.
Svenska kommunförbundet har sedan ett par år prioriterat området "Kommunerna och
internationaliseringen" och inrättade i mars 1991 en internationell enhet för samordning och
utveckling av det internationella arbetet. Enheten arbetar med fulltalig styrka från den 1
augusti 1991.
Sakansvaret för behandling av internationella frågor inom förbundet ligger även i
fortsättningen på respektive facksektion. Den internationella enheten samordnar och
utvecklar förbundets internationella arbete.
- Kommunförbundets intressebevakning gentemot regeringskansliet och EG-kommissionen
förändras och byggs successivt ut.
- I juli 1991 presenterar regeringskansliet en sk "grönbok" där konsekvenserna för Sverige av
EG-anpassning/medlemskap redovisas. Under hösten 1991 kompletterar
Kommunförbundet arbetet med konsekvensbeskrivningar för kommunal verksamhet.
Resultatet redovisas i en kommunal "grönbok" i mars 1992.
- Från augusti 1991 ger förbundet ut nyhetsbladet Kommunerna & EG med 11 nummer per
år. "Kommunerna & EG presenterar nyheter och fakta inom olika kommunala
verksamhetsområden från EG-kommissionen, regeringskansliet mm. Via nyhetsbladet
kommer förbundet löpande informera om utvecklingen och arbetet med internationella
frågor.
- Förbundet publicerar successivt skrifter, som mer utförligt behandlar EG-anpassningens
konsekvenser för svenska kommuner.
För information översänds härmed en rapport över Kommunförbundets aktuella
internationella kontakter och arbete - inför den förändrade och utvecklade verksamhet som
EG-anpassningen och kommunernas krav på service kommer att föranleda. Dessutom
bifogas tre skrifter - "EG och kommunerna" av Curt Riberdahl, UD:s årsrapport över det
västeuropeiska integrationsarbetet och en katalog över EG-informatörer inom statlig
förvaltning och i organisationslivet.

Därutöver kan regeringskansliets "grönbok" över konsekvenserna av EG- medlemskap
beställas på bifogade blankett.
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