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Forord 
Det er i år 20 år siden EØS-avtalen ble inngått. Avtalen er dynamisk ved at den stadig utvides med 

nye rettsakter fra EU. Konsekvensene av EØS-avtalen, og andre avtaler Norge har med EU, er de siste 

par årene blitt utredet av et offentlig utvalg, og «Europautredningen» NOU 2012:2 kom i januar. I 

utredningen får KS støtte for mange av sine synspunkter og innspill, særlig i forhold til regelverket om 

offentlige anskaffelser, både om kompleksiteten i regelverket og den norske 

«overimplementeringen» - at staten går lenger og setter strengere krav i det nasjonale regelverket 

enn det som kreves i EU-direktivet. Se nærmere omtale på s 4.  

På Gang i EØS gir en oversikt over noen utvalgte saker som diskuteres i EU/ EØS for tiden (våren 

2012), og som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. Det kan skje ved at eksisterende regelverk 

endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger (programmer), som 

norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i. Ønsker du mer utfyllende informasjon, kan du gå 

inn på www.ks.no/europa, eller ta kontakt med de relevante saksbehandlerne som står oppført i 

tilknytning til hver artikkel.  

Du kan også abonnere på det elektroniske nyhetsbrevet EU på norsk, som KS’ Europakontor i Brussel 

utgir månedlig. Påmelding til nyhetsbrevet gjøres ved å sende en mail til KS-Brussel@ks.no  

Hvis du ønsker mer kompetanse om EØS og EUs innvirkning i norske kommuner, fylkeskommuner og 

selskaper som leverer tjenester til det offentlige, kan du melde deg på Kompetanseprogrammet 

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis, som har oppstart 23. oktober 2012. Mer 

informasjon finner du på KS Agendas nettsider. 

 

 

Helge Eide 

Områdedirektør Interessepolitikk 

 

http://www.ks.no/europa
mailto:KS-Brussel@ks.no
http://www.kskonsulent.no/templates/KS/KS_ConferenceInfo.aspx?id=57358
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Krise, krise, krise 

2012 fortsatte slik 2011 sluttet; i økonomi- og finanskrisens tegn. Den politiske slitasjen krisen 
medfører, har materialisert seg i flere EU-land. Flere regjeringer har gått av; noen ved valg, for 
eksempel Spania, Nederland og Irland, mens to har råtnet på rot, som det uttrykkes av observatører i 
Brussel. I Hellas og Italia har teknokrater midlertidig tatt over styringen.  
 
Samtidig går EU-skuta for fullt. Rådet bekreftet på toppmøtet i mars de fem overordnede 
prioriteringene: forbedre mulighetene for innovasjon, forskning og utvikling; oppnå målsetningene 
på klima- og energiområdet; bedre utdanningsnivåene og fremme sosial inklusjon. I tråd med dette 
har Europakommisjonen lagt fram lovforslag og initiativer på en rekke politikkområder, bl.a. nye 
direktivforslag for offentlige anskaffelser, smart vekst (miljø, klima, velferd), nytt forsknings- og 
innovasjonsprogram. 
 

Tettere overnasjonalt samarbeid om finans-, budsjett- og pengepolitikken 

Mange skritt er tatt i retning sterkere overnasjonal styring på finans- og økonomiområdet i løpet av 
vinteren. På toppmøtet 1.-2. mars 2012 undertegnet 25 av de 27 EU-landene den nye fiskalpakten 
(Traktaten for stabilitet, koordinering og styring i den monetære unionen). Storbritannia og Tsjekkia 
valgte ikke å underskrive og står dermed formelt utenfor det nye, tettere samarbeidet. Fiskalpakten 
styrker det juridiske grunnlaget for samarbeidet som de 25 EU-landene allerede har innledet, bl.a. de 
seks forslagene om økonomisk styring (kalt «the six-pack»): strengere overvåkning og kontroll av 
fiskalpolitikken, innstramming av prosedyrene ved budsjettunderskudd, direktiv om rammeverk for 
nasjonale budsjetter, i tillegg til tre tiltak for å redusere makroøkonomisk ubalanse og stimulere 
konkurransedyktighet. 
 

Nye EU-medlemmer 

21. januar sa et flertall av Kroatias befolkning ja til medlemskap. Kroatia blir dermed EUs 28. 

medlemsland, med virkning fra 1. juli 2013. Forhandlingene med Island går for fullt. På EUs toppmøte 

i mars 2012 fikk Serbia formelt status som kandidatland. Forhandlingene om medlemskap kan 

dermed starte.   

I mars 2012 ble belgiske Herman Van Rompuy gjenvalgt som president for Rådet for 2, 5 år, til 30. 

november 2014. Samtidig ble Van Rompuy valgt til president for euro-landenes toppmøter, som er 

en nyvinning av året. Van Rompuy har opparbeidet seg en solid posisjon både i EUs institusjoner og i 

EU-landene hovedsteder, og vist seg som en fremragende forhandler. Kritikken om at han er for grå 

og usynlig, har stilnet.    

   

Fagpersoner: Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 

   

 

Europautredningen 
Europautredningen «Utenfor og innenfor», NOU 2012:2 ble lagt frem 17. januar 2012. 

Utenriksdepartementet har sendt utredningen på høring med høringsfrist 6. mai 2012. Regjeringen 

mailto:Ase.Erdal@ks.no
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skal på bakgrunn av utredningen og høringen utarbeide en Melding til Stortinget som ventes fremlagt 

høsten 2012.  

Utredningen er en forskningsbasert gjennomgang av alle Norges avtaler med EU, der EØS-avtalen og 
Schengen-avtalen er de mest sentrale. Utvalget som har forestått utredningen ble ledet av professor 
Fredrik Sejersted. I mandatet sto det blant annet: ”utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering 
av politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser 
(herunder velferds- og distriktspolitiske) av EØS-avtalen”. 
 
Tre sentrale spørsmål for utvalget har vært: 

 Omfang og innhold av Norges avtaler med EU 

 Utvikling og drivkrefter i forholdet til EU 

 Konsekvenser for norsk politikk og samfunnsliv 

Utvalget har påpekt at EØS-avtalen og de andre avtalene har store innenrikspolitiske virkninger. 
Nesten alle samfunnsområder er påvirket, og EU-tilpasningen i lovverk og samfunnsliv er 
hverdagsliggjort. Omtrent 1/3 av norske lover er endret og Norge er anslagsvis med på 3/4 av EU-
samarbeidet.  
 

Kommunalt og regionalt nivå og EØS-avtalen 

Utvalget fastslår at EU/EØS har en betydelig påvirkning for det løpende arbeid i kommuner, 

fylkeskommuner og deres selskaper. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked. Dette 

skaper de samme mulighetene og legger de samme begrensninger på norsk kommunesektor som i 

EUs medlemsland, skriver utvalget. Kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men må også bære 

en stor del av byrdene med å gjennomføre og etterleve reglene. Dette kan være krevende oppgaver 

særlig for mindre kommuner.  

Offentlige anskaffelser er et av de områdene som berører kommuner og fylkeskommuner 

sterkest. Sejersted-utvalget sier EØS-reglene for anskaffelser ble «bygget ut» og supplert med egne 

norske krav og terskelverdier da de ble gjort til norsk lov. Resultatet er at norsk offentlig forvaltning 

er pålagt anskaffelsesregler som er betydelig strengere enn nødvendig, og at langt flere offentlige 

anskaffelser i Norge omfattes av regelverket enn det EØS-avtalen krever 

Utvalgets flertall skriver at det kan være klokt med en mer kritisk holdning til hvor langt man skal gå i 

å supplere EU/EØS-retten med ytterligere nasjonale krav. I tillegg anbefales generelt en 

gjennomgang av regelverket for offentlig anskaffelser med sikte på å forenkle dagens norske system 

innenfor de rammene som EU/EØS setter. Utvalget antar at lokalforvaltningen vil kunne nyte godt av 

en slik gjennomgang. 

Regelverket for offentlig støtte omfatter offentlige overføringer til privatøkonomiske aktører 

(eller til offentlige foretak på markedet), enten fra sentralt statlig hold eller kommunalt. Regelverket 

har vært utfordrende for lokalt og regionalt nivå fordi det har medført begrensninger i det 

lokalpolitiske handlingsrommet, sier utvalget. Samtidig understreker utvalget at det er rom for å 

innføre distrikts- og regionalpolitisk begrunnede tiltak og til å operere med offentlig støtte som er 

treffsikker og nødvendig for å nå målene. Det krever god innsikt og forståelse av regelverket.  
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Økt arbeidsinnvandring, særlig siden 2004, har ført til sterk befolkningsvekst i Norge. Utvalget 

sier at arbeidsinnvandringen er en av de størst fordelene, men også en av de største utfordringene 

for norsk arbeidsliv som følge av EØS-avtalen.  I 2011 hadde 409 av landets da 430 kommuner et 

innvandringsoverskudd. Arbeidsinnvandringen har bidratt til verdiskapning og kommet regioner med 

knapp tilgang på innenlandsk arbeidskraft til gode. Utfordringene knytter seg til faren for lagdeling i 

deler av arbeidsmarkedet og lavlønnskonkurranse som setter lønnsnivå og sosiale rettigheter under 

press. 

Regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen. Utredningen peker likevel på at betydningen av 

EØS har vist seg å være stor og økende for norsk distrikts- og regionalpolitikk.  Gjennom Interreg og 

andre EU-programmer er mange kommuner og fylkeskommuner engasjert i EU-samarbeidet. Det har 

utviklet seg til et omfattende programsamarbeid, og er en ikke ubetydelig del av norsk 

regionalpolitikk. Til tross for det omfattende norske Interreg-samarbeid, er det aldri inngått en noen 

formell rammeavtale for samarbeidet. 

Energi har vokst frem som eget politikkområde i EU i perioden 1992-2011. Utvalget mener Norge 

har vært flinke til å utnytte handlingsrommet i EU/EØS-retten og klart å videreføre hovedlinjene i 

norsk energipolitikk. Myndighetene har trolig vært flinkere her enn på mange andre områder. Norges 

interesser som energileverandør står i motsetning til EU-landenes interesser som store kjøpere av 

energi. EU har derfor utøvd press på Norge, særlig når det gjelder organiseringen av norsk 

energisektor. Gassforhandlingsutvalget (GFU) og hjemfallssaken er eksempler på at norsk 

energisektor er omorganisert som en konsekvens av EUs ønsker om endringer.  

Norsk klima- og miljøpolitikk er påvirket av EU/EØS. Utvalgets flertall bemerker at EU/EØS 

særlig har gjort seg gjeldende for utformingen av tiltak og virkemidler i norsk klimapolitikk. EU-retten 

har på noen områder innskrenket rammene for hvordan norske virkemidler kan utformes, men ikke 

lagt begrensinger på selve ambisjonsnivået. På miljøområdet er det mer detaljert regelverk, og Norge 

har overtatt mange EU-rettsakter. Videre har ESA i all hovedsak godtatt norske støtteordninger 

begrunnet i miljøhensyn. Det er et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter til å føre en 

nasjonal miljøpolitikk, men Norge har bare i begrenset grad benyttet seg av dette. Miljø er samtidig 

et av de områdene hvor norske myndigheter har en uttalt klar ambisjon om å føre en aktiv 

europapolitikk og påvirke beslutningsprosessene i EU.  

Andre EØS-EFTA land og Kommisjonens vurdering av EØS-avtalen 

Så lenge Islendingene forhandler om EU-medlemskap vil de antakelig ikke gjennomføre en 

selvstendig vurdering av EØS-avtalen.  

Liechtenstein har i 2012 bedt et uavhengig forskningsmiljø om en gjennomgang av EØS-avtalens 
betydning for Liechtenstein.  
EUs ministerråd foretar en vurdering EØS-avtalen, og planlegger å konkludere mot slutten av 
året. Rådet gjorde en slik vurdering også i 2010. 
 
   

Fagpersoner: Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 

 Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 Knut Hjorth-Johansen knut.hjorth-johansen@ks.no 

   

mailto:Ase.Erdal@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
mailto:knut.hjorth-johansen@ks.no
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2. Indre marked 

Revisjon av anskaffelsesregelverket 

EU-kommisjonen la i desember 2011 ut forslag til reviderte anskaffelsesdirektiv og et forslag til nytt 

direktiv for konsesjoner (både bygge- og anleggskonsesjoner og tjenestekonsesjoner).  

Forslagene er kommet etter en offentlig høringsrunde gjennomført i begynnelsen av 2011 og en 

rekke utredninger foretatt etter oppdrag fra Kommisjonen.  

Det uttalte hovedformålet med revisjonen er å fornye og forenkle regelverket, blant annet ved at 

dette skal gi mer fleksibilitet og mindre byråkrati både for innkjøpere og leverandører.  

Forslaget til nye anskaffelsesdirektiv går blant annet ut på: 

 Opphevelse av skillet mellom A- og B-tjenester. Det betyr at også blant annet hotell-, 

advokat- og helse- og sosialtjenester vil bli omfattet av regelverket. Det foreslås dog et mer 

fleksibelt regelverk og høyere terskelverdier for helse- og sosialtjenester. 

 Krav om at medlemsstatene må opprette et eget overvåkings-, rådgivnings- og klageorgan.  

 En regulering av utvidet egenregi og offentlig-offentlig samarbeid.  

 En viss bedret fleksibilitet mellom tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav.  

 Ønske om å ivareta små og mellomstore bedrifter bedre.  

 Økt rapportering fra innkjøpsenhetene både til nasjonal myndighet og til Kommisjonen.  

Forslagene er nå til behandling i EU Parlamentet.  

KS kan ikke se at forslagene fra Kommisjonen ivaretar ønsket om enklere og mer fleksible regler. I 

særdeleshet er KS skeptisk til opphevelsen av skillet mellom A- og B-tjenester, reguleringen av 

offentlig-offentlig samarbeid og kravet til opprettelse av nasjonale overvåkingsorgan.  

Forslaget til konsesjonsdirektiv innebærer en første gangs regulering av tjenestekonsesjoner. 

Forslaget innebærer at regler tilsvarende en del av anskaffelsesdirektivene vil gjelde for konsesjoner. 

Dog er prosedyrereglene mer fleksible og enklere. 

 

   

Fagpersoner: Nina Ramstad Aatlo Nina.Ramstad.Aatlo@ks.no 

 Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 

   

 

mailto:Nina.Ramstad.Aatlo@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
mailto:Ase.Erdal@ks.no
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Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser 

I Kommisjonens forlag om nytt direktiv om offentlige anskaffelser, legges det til grunn at det 

offentlige kan ta sosiale hensyn i forbindelse med anskaffelser.  

I henhold til den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal det 

offentlige i sine kontrakter sikre at arbeidstakerne hos leverandøren/underleverandøren minimum 

skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjort- eller en landsomfattende tariffavtale. 

EFTA's overvåkingsorgan, ESA, har stilt spørsmål om denne forskriften er forenelig med 

utestasjoneringsdirektivet og fri bevegelse av tjenester. ESA peker i denne forbindelse på at 

begrunnelsen bak forskriften, om å ivareta de ansattes rettigheter, ikke er bred og reell nok da 

forskriften kun gjelder i offentlig sektor. Departementet har på bakgrunn av saken i ESA foretatt 

enkelte endringer i forskriften, og mener nå at den er forenelig med EØS-retten. ESA har ikke 

avsluttet saken mot Norge. 

   

Fagpersoner: Hanne Lyngstad Solberg Hanne.Lyngstad.Solberg@ks.no 

 Jorunn Leegaard Jorunn.Leegaard@ks.no 

   

 

Offentlig støtte 

Aktuelle saker for EFTA-domstolen:  

EFTA-domstolen har mottatt flere anker på offentlig støttevektak fattet av ESA; blant annet Asker 

kommunes eiendomssalg til Aker Brygge AS, Støtte til Hurtigruten, og offentlig finansiering av 

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA).  

EFTA's overvåkningsorgan (ESA):  

Narvik kommune og Narvik Energi AS: ESA åpnet 14. desember 2011 formell undersøkelse av en 

kontrakt der kommunens rett til konsesjonskraft ble overført til Narvik Energi til en fast pris. ESA er i 

tvil om kommunen har handlet i tråd med markedsinvestorprinsippet ved salg av rettighetene til 

konsesjonskraften.  

Nytt regelverk for støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI): 

ESA har utarbeidet nye retningslinjer for støtte i form av kompensasjon for tjenester av allmenn 

økonomisk betydning. Dette er tjenester som en antar ikke ville bli levert på en tilfredsstillende måte 

av markedet selv, og dekker felt som for eksempel post, energi, telekommunikasjon, sosiale 

tjenester, kulturelle tjenester mv. Siktemålet er et mer praktisk og lettanvendelig regelverk å 

forholde seg til. Retningslinjene innebærer at en vil legge mindre vekt på lokale tjenester som 

involverer relativt lave beløp, og fokus på tjenester som har en virkning på tvers av landegrensene. 

Retningslinjene er en språklig tilpasning av de tilsvarende retningslinjene som ble vedtatt av 

kommisjonen 20. desember 2011. De nye retningslinjene ble gjort gjeldende fra og med 31. januar 

2012. Som en del av endringene arbeides også med et forslag til en egen «de minimis-forordning» - 

bagatellmessig støtte – for dette området. Det er foreslått å sette grensen til 500 000 Euro over en 

tre-års periode. Dette forslaget skal sluttbehandles i løpet av våren.   

mailto:Hanne.Lyngstad.Solberg@ks.no
mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
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Aktuelt arbeid med annet regelverk:   

 Nytt regelverk for støtte til verftsindustrien: Kommisjonen vedtok nye retningslinjer 7. 

desember med virkning fram til 31. desember 2013.  

 Revisjon av regelverket for støtte til forskning, utvikling og innovasjon: En høring ble lansert 

20. desember 2011 med svarfrist 24. februar 2012. Kommisjonen vil deretter utarbeide 

reviderte retningslinjer.  

 

   

Fagpersoner: Jostein Selle Jostein.Selle@ks.no 

 Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

   

 

 

Regional støtte – differensiert arbeidsgiveravgift 

Ordningen som dekker blant annet investeringsstøtte, driftsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift i 

områder med lav befolkningstetthet er under revisjon. Planen er at nye retningslinjer skal vedtas i 

løpet av 2012 og tre i kraft 1. januar 2014.   

Norske myndigheter følger revisjonsarbeidet nøye. 

 

   

Fagpersoner: Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

   

 

mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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3. Arbeidsliv  

Arbeidstidsdirektivet – pågående forhandlinger 

I 2004 foreslo Kommisjonen endringer i arbeidstidsdirektivet 

Forhandlinger pågikk mellom medlemstatene over flere år uten at de kom til enighet, og arbeidet ble 

avsluttet i 2009. Det har ført til problemer for en rekke medlemsstater fordi reglene og rettspraksis 

knyttet til arbeidstidsdirektivet er uklar. Kommisjonen synes den nåværende situasjonen er 

utilfredsstillende og gjennomførte i 2010 og 2011 en omfattende gjennomgang av direktivet og ba 

partene i arbeidslivet på europeisk nivå å vurdere om de var villige til å innlede forhandlinger. Dette 

ønsket partene, og forhandlingene startet i desember 2011. CEEP, som er KS paraplyorganisasjon, 

skal deltar i forhandlingene sammen med BUSINESSEUROPE (NHO) og UAPME (Små og mellomstore 

bedrifter) på arbeidsgiversiden og ETUC som representerer arbeidstakersiden (LO, UNIO, YS).  

Partene har frist til september 2012 med å komme til enighet. Dersom partene kommer til enighet vil 

den fremforhandlete teksten kunne gjøres om til et direktiv som vil gjelde alle medlemsstater. Hvis 

det ikke oppnås enighet antas det at Kommisjonen vil fremme forslag til endringer i direktivet. 

   

Fagpersoner: Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

   

 

Vikarbyrådirektivet 

Vikarbyrådirektivet har som formål å sikre likebehandling av vikarer med fast ansatte, slik at en 

arbeidstaker i et vikarbyrå minst skal få lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt hos 

oppdragsgiveren. Videre skal innføringen av direktivet bidra til å styrke vikarbyråene som 

arbeidsgivere og gi dem økt anerkjennelse. Direktivet skulle vært implementert i EU-landene innen 5. 

desember 2011.    

Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men regjeringen gikk i mars 2012 inn for at direktivet 

skal tas inn i EØS-avtalen. I Norge var det store diskusjoner om implementeringen forut for 

regjeringens vedtak. Regjeringen sendt ut to høringer, en på hvordan direktivet konkret skal 

implementeres, og en annen med forslag til tiltakspakke som skal styrke vikarens muligheter til å 

ivareta sine rettigheter etter direktivet. I Norge har diskusjonen særlig dreid seg om bestemmelsen 

som sier at innleie kun er tillatt i det omfang loven åpner for midlertidig tilsetting (arbeidsmiljøloven 

§ 14-12), er lovlig eller et hinder av den frie flyten av tjenester. Fra enkelte hold er det også blitt 

hevdet at departementets foreslåtte tiltakspakke er et hinder for den frie flyten av tjenester, og 

dermed ulovlig.    

   

Fagpersoner: Hanne Lyngstad Solberg Hanne.Lyngstad.Solberg@ks.no 

   

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:DA:PDF
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
mailto:Hanne.Lyngstad.Solberg@ks.no
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Utsendelsesdirektivet 

Kommisjonen fremmet 21. mars2012 to forslag om nye regler til beskyttelse av arbeidstakere som 

midlertidig arbeider i et annet land, såkalte utstasjonerte arbeidstakere. Det ene forslaget skal også 

gi en klargjøring av regler om bruk av kampmidler og fri bevegelse av tjenester ved utstasjonering. 

Forslagene forsøker å imøtekomme behovet både for sikring av arbeidstakerrettigheter og rettferdig 

konkurranse. Begge er viktige elementer i EUs indre marked.  

Forholdet mellom de to regelsettene ble satt på prøve gjennom særlig to dommer i EU-domstolen i 

2007 (Lavhal og Viking-Line).  

Det ene forslaget som nå er fremmet er et direktivforslag som skal sikre gjennomføring av og kontroll 

med arbeidstaker rettigheter ved utstasjonering særlig innen for bygg- og anleggsektoren. Det 

foreslås blant annet. 

 Enklere og bedre regler for informasjon til arbeidstakere og virksomheter om deres 

rettigheter og forpliktelser. 

 Klargjøring av nasjonale myndigheters ansvar og regler for samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter i forbindelse med utstasjonering. 

 Bedre kontroll med begrepet utstasjonering for å klargjøre grensedragningen mellom 

midlertidig og permanent arbeid og bruk av «postboksselskaper».  

 Innføring av et solidaransvar i bygge- og anleggsektoren for arbeidstakeres lønninger. 

Det andre forslaget er en forordning som sier at reglene om fri etableringsrett og retten til å yte 

tjenester ikke har noen forrang i forhold til retten til å bruke arbeidsrettslige kampmidler som for 

eksempel streik, og det motsatte – streikeretten har ingen forrang i forhold til den frie 

etableringsretten. Dette forslaget kalles Monti II fordi Mario Monti foreslo en slik klargjøring i sin 

gjennomgang av tiltak for det indre marked i 2010. Forordninger må vedtas enstemmig av alle 

medlemslandene og har bindende direkte effekt. Forordningen skal ikke innvirke på nasjonale 

bestemmelser om streikeretten. 

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har innvendinger mot forslaget. Direktivforslaget skal 

nå behandles i rådet og parlamentet. 

Mer om forslaget og lenke til dokumentene finnes på Kommisjonens side: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&lang

uage=EN&guiLanguage=en 

   

Fagpersoner: Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

   

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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Hvitbok om pensjon 

Kommisjonen la 16. februar 2012 frem en hvitbok (tilsvarende en melding til Stortinget) med forslag 

til initiativer for å støtte opp om EU landene sitt arbeid med å reformere pensjonssystemene sine.  

En aldrende befolkning representerer en stor utfordring for pensjonssystemene i medlemslandene. I 

2010 utgjorde antallet personer over 65 år 25 % av den yrkesaktive befolkningen (15-64 år). I 2050 vil 

denne andelen ha økt til 50 %. Virkningen av økt levealder blir ytterligere forsterket gjennom den 

økonomiske krisen. Pensjonsutbetalinger utgjør i dag en betydelig andel av offentlige kostnader i EU 

landene: i gjennomsnitt 10 % av BNP i dag. Dette forventes å øke ytterligere til 12,5 % i 2060.  

Utbetalingene til pensjoner utgjør en stadig større andel av de enkelte lands budsjetter. Dersom 

innbyggerne ikke står lengre i arbeidslivet og samtidig øker sparingen til pensjon, kan ikke dagens 

nivå på pensjonsutbetalingene lenger garanteres. Hvitboken inneholder en rekke initiativer og forslag 

for at de som ønsker det, skal kunne stå lenger i arbeid.  

Hvitboken ser på hvordan medlemslandene kan møte utfordringene med å skape en bedre overgang 

mellom rollen som yrkesaktiv og pensjonist.  

   

Fagpersoner: Anders Kleppe Anders.Kleppe@ks.no 

   

 

EUs år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner 
EU har besluttet at 2012 skal være det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom 

generasjoner. Andelen av den yrkesaktive delen av befolkningen synker og andelen som er over 60 år 

vil øke med 2 millioner hvert år. Året er en stor holdningskampanje i EU – regi, hvor det enkelte land 

har ansvar for egne aktiviteter.  

EU har definert tre hovedaktiviteter: 

1. Hvordan styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år. 

2. Hvordan motivere til aktiv samfunnsdeltakelse. 

3. Hvordan forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker. 

Norge har valgt å prioritere målsetting 1 og Senter for Seniorpolitikk er utpekt av 

Arbeidsdepartementet til å være nasjonal koordinator. Det betyr ansvaret for å koordinere de 

nasjonale aktivitetene som å etablere møteplasser, ha oversikt og formidle informasjon over de ulike 

aktiviteter og være en aktiv pådriver for å få etablert og gjennomført aktiviteter. Se lenke til Senter 

for Seniorpolitikks side om aktiv aldringsåret. http://www.seniorpolitikk.no/fakta/european-year-

2012 

   

Fagpersoner: Asbjørn Stavem Asbjorn.Stavem@ks.no 

   

mailto:Anders.Kleppe@ks.no
http://www.seniorpolitikk.no/fakta/european-year-2012
http://www.seniorpolitikk.no/fakta/european-year-2012
mailto:Asbjorn.Stavem@ks.no
mailto:Asbjorn.Stavem@ks.no
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4. Helse 

Pasientrettighetsdirektivet 

Direktivet ble vedtatt av EU-parlamentet og rådet i januar/februar 2011. Hensikten med direktivet er 

å lette adgangen for enkeltpersoner til trygge grenseoverskridende helsetjenester av høy kvalitet. 

Pasienter som benytter seg av helsetjenester i et annet land har rett til å få refundert kostnader inntil 

det behandlingen/tjenesten ville ha kostet i hjemlandet. Sykehusinnleggelse krever 

forhåndsgodkjenning i hjemlandet. Pleie- og omsorgstjenester omfattes ikke av direktivet.  

Direktivet skal gjennomføres i EU innen 25. 10.2013. Direktivet omfatter fri bevegelse av tjenester 

som omfattes av reglene for det indre marked, og direktivet skal derfor også tas inn i EØS-avtalen. 

Direktivet skaper ingen nye rettigheter, men bygger på praksis fra EU-domstolen. I Norge er 

mange av kravene i direktivet allerede ivaretatt, for eksempel vern av personopplysninger, 

klageordninger og mulighet for pasientskadeerstatning, og godkjenning av resepter fra andre 

EØS-land.  

Norge har også innført en refusjonsordning for utgifter pasienter har hatt til helsehjelp i andre 

EØS-land, begrenset til ikke-sykehusbehandling. De nødvendige lovendringer ble vedtatt ved 

lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for 

refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land). Refusjonsordningen trådte i 

kraft 1. januar 2011. 

Det antas at Helse- og omsorgsdepartementet på forsommeren 2012 vil sende forslag om 

lovendringer i forbindelse med implementering av direktivet i norsk rett på høring. 

   

Fagpersoner: Anne Gamme Anne.Gamme@ks.no 

 Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

   

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
mailto:Anne.Gamme@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no


14   KS | På gang i EØS  

5. Utdanning 

Agenda for nye ferdigheter og arbeidsplasser (Agenda for new skills and jobs) 

Dette initiativet ble lansert i 2010, og utfyller Ungdom på vei. Strategien tar sikte på å øke 

sysselsettingen i EU til 75 % blant de mellom 20-64 år i 2020.  

Erasmus for alle (Erasmus for all)  

I Kommisjonens arbeidsprogram for 2012 understrekes det at det nye programmet «Erasmus for All» 

er et viktig bidrag for å modernisere utdanningssystemene i Europa. Programmet fokuserer på 

ungdom, utdanning og praksis. Programmet understøtter strategiske partnerskap mellom høyere 

utdanning og arbeidsliv for i større grad å sikre studenter læringsutbytte i tråd med arbeidslivets 

behov.  

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring  

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) ble fastsatt i 2011, og arbeidet er i gang med å koble dette 

til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (European Qualification Framework, 

EQF). Henvisningsprosessen ferdigstilles i løpet av 2012. Hensikten er å gjøre det enklere å 

sammenligne kvalifikasjon i alle EU/EØS-land. EU fremhever 3 viktige formål med EQF; å fremme 

mobilitet mellom land gjennom likelydende beskrivelser av kvalifikasjoner og definisjoner av nivåer, 

styrke muligheter for livslang læring både i utdanningssystemene og gjennom anerkjennelse av 

kvalifikasjoner oppnådd utenfor det formelle utdanningssystemet, samt bidra til øke kvalitet i 

nasjonale utdanningssystemer.  

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet  

Kommisjonen la fram lovforslag om endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet 19.desember 2011. 

Endringsforslagene er basert på grønnboken om modernisering av direktivet og høringsprosessene i 

fjor. Hovedhensikten i lovforslaget er å forenkle mobiliteten for yrkesutøvere innen EU/EØS gjennom 

å innføre et europeisk yrkespass (European Professional Card) som vil gjøre det enklere og raskere å 

anerkjenne kvalifikasjoner på tvers av landegrenser. I direktivforslaget er det også foreslått en ny 

bestemmelse om varsling dersom fagfolk innen helsesektoren har fått forbud mot å praktisere i et 

land.    

   

Fagpersoner: Jorunn Leegaard Jorunn.Leegaard@ks.no 

   

 

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
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6. Miljø, klima, energi og transport 

Avfall og gjenvinning 

EU-kommisjonen har satt i gang arbeid knyttet til kriterier for «end-of-waste», dvs. når avfall slutter å 

være avfall, og igjen blir en råvare som kan selges uten å være omfattet av regelverk for avfall. Hittil 

er kriterier på plass for jern, stål og aluminium. I tillegg er det kommet kriterier for returpapir og 

glass. For tiden arbeides det med plast, kompost og biogjødsel. 

I Norge har miljøvernministeren satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om avfall. Den er 

varslet levert ved utgangen av 2012, men det er også klart at den skal komme etter klimameldingen, 

som er forsinket. Norge har implementert rammedirektivet for avfall og det er tenkt at 

stortingsmelding om avfall også vil fylle rammedirektivets krav til en nasjonal avfallsplan. 

I januar 2012 ble det reviderte direktivet for elektrisk og elektronisk avfall vedtatt. Vedtaket gikk ikke 

like langt som KS Bedrift ønsket, verken med tanke på mengde eller omfang av produsentenes 

ansvar, men det er gledelig at stadig flere land får på plass løsninger for dette avfallet. 

   

Fagpersoner: Marianne Haugland Marianne.Haugland@ks.no 

 Nicolay Bjørn-Lian Nicolay.Biorn-Lian@ks.no 

   

 

Vann 

Mye EU-lovverk påvirker vann- og avløpssektoren – enten direkte, gjennom bransjetekniske krav, 
eller mer indirekte, gjennom regelverket for det indre markedet. KS Bedrift deltar i CEEP's 
vannkomité som følger regelverksutviklingen nøye. Vannkomitéens grunnholdning er at vann er et 
livsnødvendig element og at våre vannkilder må ha god beskyttelse. Da vann ikke er et rent 
kommersielt produkt, kan heller ikke vann- og avløpstjenester leveres på utelukkende kommersielle 
vilkår. De må anses som tjenester av allmenn interesse, og følgelig nyte en særskilt status i det 
europeiske fellesmarkedet. Samtidig bør vann- og avløpstjenestene drives etter mål om konstant 
kvalitetsforbedring, blant annet gjennom sammenligning og benchmarking. Dette er syn som CEEP’s 
vannkomité lobber overfor europeiske beslutningstagere.  

   

Fagpersoner: Nicolay Bjørn-Lian Nicolay.Biorn-Lian@ks.no 

   

 

Energieffektivisering 

Arbeidet med forslag til direktiv om energieffektivisering fortsetter, i februar i år vedtok Parlamentet 

et kompromissforslag som nå skal til behandling i Rådet. Direktivet er blitt koblet sammen med det 

pågående arbeidet med et veikart for fornybar energi 2050. Forslaget stiller bl.a. krav til:  

 nasjonale mål for energieffektivitet  

 at offentlig sektor kjøper energieffektive produkter og tjenester 

 at energidistributører og -leverandører bidrar til en årlig energieffektivisering på 1,5 % 

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:Nicolay.Biorn-Lian@ks.no
mailto:Nicolay.Biorn-Lian@ks.no
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
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 At 2,5 % av bygningsmassen eid av offentlig sektor renoveres årlig for å bli mer energieffektiv 

Rådet vil trolig foreslå flere endringer til Parlamentets forslag, bl.a. kravet om årlig renovasjon av 2,5 

% av offentlig eid bygningsmasse vil trolig bli endret til kun å gjelde statlige myndigheter. Dette er i 

tråd med hva Regionkomitéen, CEMR og KS tidligere har uttalt. 

 

   

Fagpersoner: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 

   

 

Transport 

I 2012 er det stor aktivitet på transportområdet i EU. Nye tiltak på områder som kollektivtrafikk, 

veitrafikk, luftfart og miljø vil ha stor innvirkning på Norge gjennom EØS-avtalen.  

Mer enn 30 transportpolitiske initiativ som er EØS-relevante, behandles i ordinær lovgivningsprosess 

mellom Rådet og Europaparlamentet og er åpne for innspill og medvirkning. Det er viktig at Norge 

bruker mulighetene sine for å bli hørt i prosessen. Flere høringer pågår og Europakommisjonen 

varsler flere initiativ i annet halvår. Jernbanepolitikk, lufthavnpolitikk og infrastrukturpolitikk er de 

viktigste områdene. 

En av de viktigste varslede sakene for Norge, er Jernbanepakke 4 som blant annet foreslår fullføring 

av markedsåpning og konkurranse i jernbanesektoren. 

Det ventes dessuten forslag til revisjon av regelverket om kjøretøyers vekter og dimensjoner, samt 

styrking av flypassasjerers rettigheter. Et viktig policydokument om prising av miljøkostnader i alle 

trafikkslag er også ventet. 

EU delegasjonen har lagt ut en oversikt over alle forslag som er EØS-relevante med status og 

forventet framdrift, samt lenker til dokumenter: 

http://www.eu-norge.org/Global/SiteFolders/webeu/Initiativ%20-

framlagte%20og%20planlagte%20transportagenda%202012.pdf 

   

Fagpersoner: Anne Johanne Enger AnneJohanne.Enger@ks.no 

   

 

http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/eueos/Kommunesektoren-imot-krav-om-renovering-av-offentlige-bygg/
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.eu-norge.org/Global/SiteFolders/webeu/Initiativ%20-framlagte%20og%20planlagte%20transportagenda%202012.pdf
http://www.eu-norge.org/Global/SiteFolders/webeu/Initiativ%20-framlagte%20og%20planlagte%20transportagenda%202012.pdf
mailto:AnneJohanne.Enger@ks.no
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7. Regionalpolitikk 

Regionalpolitikken viktig også for Norge 

Samhørighetspolitikken er EUs hovedbidrag for å oppnå sosial, økonomisk og territoriell utjevning i 

Europa. Denne politikken kommer først og fremst til syne gjennom Strukturfondene, som utgjør om 

lag en tredjedel av EUs budsjett i inneværende budsjettperiode. Fra 2014 påbegynnes en ny 

sjuårsperiode for EUs samhørighetspolitikk. Størrelsen på fondene og innretningen av politikken er 

sentrale spørsmål i diskusjonen om hvordan den nye politikken skal utformes. Det er enighet om at 

politikken skal være til gavn for alle regioner i Europa, men det ventes hardere prioriteringer av hva 

midlene skal brukes til for at politikken i størst mulig grad skal bygge opp under målene i Europa 

2020 strategien om «en smart og bærekraftig vekst for alle». 

Med Lisboatraktaten har territoriell samhørighet kommet til som et av EUs grunnleggende mål, i 

tillegg til sosial og økonomisk samhørighet.  Dette betyr blant annet at det skal tas særlige hensyn til 

regioner med spesielle utfordringer, for eksempel fjellregioner, øyer og de nordlige, spredt befolkede 

områdene.  

EU utvikler såkalte makroregionale strategier og handlingsplaner i større geografiske områder. 

Østersjøregionen er en pilot der Norge har interesser, og det arbeides med forslag til en strategi for 

Nordsjøen.  I juni 2013 kommer Kommisjonen med en rapport om effektene og merverdier av 

arbeidet med strategien for Østersjøregionen. 

   

Fagpersoner: Knut Hjorth-Johansen Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

   

 

EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte 
EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte ble opprettet i 2010.  Forumet består av lokalt og 

regionalt folkevalgte fra Island og Norge, med seks medlemmer fra hvert land. 

Forumets formål er å involvere folkevalgte på lokalt og regionalt nivå fra EØS EFTA-landene i aktuelle 

saker som angår dem innenfor EØS-avtalens virkeområde.  I tillegg til å samarbeide med øvrige EFTA-

organer og EUs Regionkomité er forumet arena for utveksling av erfaringer og synspunkter på 

aktuelle EU/EØS-saker. Det er også en plattform for felles uttalelser og posisjoner fra lokalt og 

regionalt nivå i landene. I 2011 vedtok Forumet fire uttalelser: 

 Modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser  

 Flernivåstyring  

 Tjenester av almen interesse  

 Forslag til nytt direktiv om energieffektivisering  
 
Neste møte i Forumet skal arrangeres i Island i juni 2012. Sveits vurderer nå deltakelse i Forumet. 
Liechtenstein har meldt at de ikke har kapasitet til å delta.  

   

Fagpersoner: Knut Hjorth-Johansen Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

   

mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
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8. IKT 

Digital Agenda Europe 

Smart bruk og utvikling av IKT er et svært viktig virkemiddel for å opprettholde dagens velferdsnivå 

og legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk vekst. EU har derfor utarbeidet “Digital Agenda 

Europe”, EUs IKT-strategi for de neste ti årene, som ble lansert i 2010.  

I gjennomføringen av Digital Agenda Europe (DAE) har EU innsett behovet for å samarbeide med 

lokal forvaltning, og har opprettet kontakt med CEMR gjennom satsningen “DAE goes local”. 

Gjennom dialog, workshops og konferanser får EU innspill om behovene lokalt og eksempler på gode 

løsninger. eKommune-strategien, KS’ rådmannsnettverk og IKT-samarbeidsprosjektet mellom FAD, 

KS og KRD er eksempler på norske prosjekter som har fått oppmerksomhet. I likhet med flere EU-

land, deriblant Sverige og Finland, har FAD startet prosessen med å lage en norsk strategi.  

Handlingsplan for eForvaltning 

EU-kommisjonen har vedtatt en europeisk handlingsplan for eForvaltning for årene 2011 – 2015. 

Målsetningen med handlingsplanen er å oppmuntre offentlige virksomheter i Europa til å utnytte det 

potensialet som ligger i bruk av IKT.   

I dag er det ofte slik at innbyggere må kontakte eller reise til offentlige virksomheter i utlandet for å 

levere eller skaffe seg informasjon eller dokumenter de trenger for å jobbe, studere eller reise innen 

EU. Dette gjelder også bedrifter. Handlingsplanen skal bidra til at det blir mulig å utveksle 

informasjon mellom offentlige virksomheter i EU/EØS slik at innbyggere og næringsliv kan dra full 

nytte av EUs indre marked. KS deltar i uformelle ekspertgrupper i CEMR som følger saken. 

E-handel 
PEPPOL http://www.peppol.eu/ er et stort europeisk pilotprosjekt innen e-handel som skal gjøre det 

like enkelt for leverandører å levere tilbud og drive handel med offentlige oppdragsgivere i andre EU-

land som i sitt eget hjemland. Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT http://www.difi.no/ deltar i 

prosjektet for Norge  

PEPPOL-prosjektet gjør det mulig for offentlige oppdragsgivere å utvide sitt leverandørmarked, og 

skaper mulighet for bedre anskaffelser både i pris og kvalitet. For små og mellomstore bedrifter vil 

PEPPOL gi adgang til et stort marked med flere potensielle offentlige kunder. I tillegg vil investeringer 

for å knytte seg til den norske offentlige e-handelsplattformen gi automatisk tilgang til hele Europa, 

med forenklet prosess. 

   

Fagpersoner: Ellen Karin Toft Larsen Ellen.Karin.Larsen@ks.no 

   

 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/programme/index_en.htm
http://www.peppol.eu/
http://www.difi.no/
mailto:Ellen.Karin.Larsen@ks.no
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9. EØS-finansieringsordning 

EØS og de norske finansieringsordningene 2009 -2014 
Disse finansieringsordningene skal arbeide for sosial og økonomisk utjevning i EØS området og 

fremme samarbeid mellom giver- og mottakerland. Forhandlingene med alle 15 mottakerlandene 

(www.eeagrants.org/id/18.0)er avsluttet og de to siste avtalene (www.eeagrants.org/id/2222) med 

Romania og Portugal ble undertegnet i mars 2012. Under avtaler per land skal det innen 12 måneder 

utvikles, kvalitetssikres og godkjennes programmer valgt fra en fast meny 

(www.eeagrants.org/id/1941.0). Programmer for blant annet Estland, Latvia, Litauen, Polen, Bulgaria 

og flere andre land er levert til kvalitetssikring og vurdering. De første godkjente programmene 

ventes mot midten av året. 

Giverlandene har utpekt programpartnere som skal støtte utforming og gjennomføring av 

programmer. KS er programpartner i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Bulgaria. 

Gjennomføringsmekanismer som forhåndsdefinerte prosjekter eller utlysning av midler er presisert i 

programforslagene, men ikke endelig utarbeidet. KS er også prosjektpartner for forhåndsdefinerte 

prosjekter i flere land som Latvia, Litauen, Polen og Bulgaria. De første utlysningene av 

prosjektmidler kan tidligst forventes høsten 2012. Norske partnere kan ikke søke midler, men kan 

delta i utlysninger gjennom partnere i mottakerlandene. Alle kostnader ved slik norsk deltagelse må 

synliggjøres i søknadsbudsjettet. Tiltak finansiert over finansieringsordningene kan gjennomføres 

fram til april 2016. Informasjon legges løpende ut på www.eeagrants.org og 

www.ks.no/tema/Internasjonalt/  

Globalt fond for anstendig arbeidsliv og sosial dialog 

EØS og norske finansieringsordningene 2009 -2014 har en egen mekanisme for å sikre et anstendig 

arbeidsliv gjennom sosial dialog. Dette fondet er åpent for EUs 12 nyeste medlemmer. KS er som 

arbeidsgiverorganisasjon med i referansegruppen for utforming og gjennomføring av tiltak støttet 

under fondet. Støtte må søkes innen 22. april 2012 og KS har arbeidet med søsterorganisasjoner for å 

få fram søknader i inntil 7 av landene.  

   

Fagpersoner: Bjørn Rongevær Bjorn.Rongevaer@ks.no 

 Elita Cakule Elita.Cakule@ks.no 

   

http://www.eeagrants.org/id/18.0
http://www.eeagrants.org/id/2222
http://www.eeagrants.org/id/1941.0
http://www.eeagrants.org/
http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/
mailto:Bjorn.Rongevaer@ks.no
mailto:Elita.Cakule@ks.no
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Vedlegg 1: Forkortelser og ordforklaringer  

Anbefaling 

Se forklaring under “rettsakter”. 

Beslutning 

Se forklaring under “rettsakter”. 

CEEP 

CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) er en paraplyorganisasjon for 
både offentlige og private bedrifter og arbeidsgiverorganisasjoner fra hele Europa. CEEP er en av tre 
tverrsektorielle parter i arbeidslivet på europeisk nivå. KS er medlem. 

CEMR 

CEMR er KS’ europeiske paraplyorganisasjon. Drøyt 50 KS-organisasjoner fra 39 europeiske land er medlem i 
CEMR. CEMR skal ivareta kommuner og regioners interesser i Europa og tilrettelegge for samarbeid og 
erfaringsutveksling. 

Den europeiske unionens råd  

Den europeiske unionens råd er uformelt kjent som ”ministerrådet” eller bare “rådet”. Rådet består av ministre 
fra medlemslandene.  

Det europeiske råd (toppmøte) 

Det europeiske råd består av rådets leder, for tiden Hermann Van Rompuy, og EUs stats- og regjeringssjefer, 
samt Europakommisjonens leder. Hovedoppgaven til Det europeiske råd er å trekke opp politiske retningslinjer 
for EUs utvikling.  

Direktiv 

Se forklaring under “rettsakter”. 

EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte 

EFTA’s faste komité vedtok i desember 2009 opprettelsen av et Forum for lokalt og regionalt folkevalgte i de tre 
EFTA-landene som deltar i EØS. Forumet er et rådgivende organ i EFTA på EØS-saker som angår 
kommunesektoren. 

EFTA 

Det europeiske frihandelsforbund, EFTA (European Free Trade Association), ble etablert 4. januar 1960.   
Formålet var å fjerne barrierer for handelen mellom medlemslandene. EFTA har siden vært et rammeverk for 
frihandelsavtaler med tredjeland.  

EFTA-domstolen 

EFTA-domstolen håndhever og løser tvister angående tolking av EØS-avtalen mellom Norge, Island og 
Liechtenstein. Den har en lignende funksjon som Europadomstolen for EUs medlemsland. 

EFTA’s faste komité 

Den viktigste oppgaven til EFTA’s faste komité er å være et samordningsorgan for EFTA-statene før møtet i EØS-
komiteen eller i EØS-rådet. I EFTA’s faste komité møter EFTA landenes EU-ambassadører i Brussel.  

EFTA’s konsultative komité 

EFTA’s konsultative komité er en rådgivende komité i EFTA som består av representanter for partene i 
arbeidslivet, hvor også KS deltar. 

EFTA’s overvåkingsorgan, ESA 
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EFTA’s overvåkingsorgan har i oppgave å se til at EFTA-landene følger EØS-avtalens bestemmelser.  

EFTA’s parlamentarikerkomité 

EFTA’s parlamentarikerkomité har i oppgave å diskutere utviklingen i EFTA-samarbeidet og EØS-avtalen og har 
også en rådgivende funksjon.  

Europadomstolen 

Domstolen tolker EU-retten. Den dømmer i saker mellom medlemsstatene, mellom EUs institusjoner, mellom 
EU og medlemsstatene og mellom EU og borgerne. Domstolens avgjørelse er bindende. 

Europakommisjonen (Kommisjonen) 

Representerer og forsvarer den Europeiske Unionens interesser. Europakommisjonen har enerett på å legge 
fram forslag til nytt regelverk og handlingsprogrammer. Kommisjonen har også ansvar for at Rådets og 
Europaparlamentets beslutninger gjennomføres.  

Europaparlamentet (Parlamentet) 

Europaparlamentet er EUs eneste direkte folkevalgte institusjon og deler sin lovgivende makt med Rådet. 
Europaparlamentet vedtar lover, EUs budsjett og har også en kontrollfunksjon.  

EØS-avtalen 

EØS-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, er en folkerettslig avtale som omfatter de 27 
EU landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge og trådte i kraft fra 1994. Hovedformål med 
avtalen er å utvide EUs indre marked til også å omfatte EFTA-statene.  

Fire friheter 

Fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital er kjernen i EUs indre markedet. Denne firedelte 
bevegelsesfriheten kalles av og til ”de fire frihetene”. 

Formannskap 

Formannskapet i rådet er for en 6-måneders periode og går på omgang blant medlemsstatene. 

Forordning 

Se forklaring under “rettsakter”. 

Grønnbok 

En grønnbok kan sammenlignes med en NOU (Norsk offentlig utredning) i Norge. Det er et dokument som 
Europakommisjonen offentliggjør for å invitere til diskusjon om et bestemt tema.  

Hvitbok 

Europakommisjonens hvitbøker er dokumenter med forslag til tiltak på et bestemt område. Hvitbok tilsvarer 
Stortingsmelding i Norge. 

Indre marked 

EØS – landenes (EU27+ Norge, Island og Liechtenstein) felles marked for fri bevegelighet over grensene for 
personer, varer, tjenester og kapital, etablert i 1992.  

Regionkomiteen 

Regionkomiteen ble opprettet som en rådgivende komité for lokale og regionale myndigheter i 1992 gjennom 
Maastrichtavtalen og ble etablert fra 1994.  
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Rettsakter 

Rettslig dokumenter som EU-institusjonene kan anvende for å gjennomføre sine oppgaver i tråd med 
traktatene og i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet. Følgende typer rettsakter finnes: 

 Forordninger: Bindene i alle ledd og implementeres ordrett som medlemsstatenes lovverk og kan ikke 
omformes i annet nasjonalt lovverk.  

 Direktiv: Bindene for medlemsstatene når det gjelder resultater som skal oppnås. Direktivet må tilpasses 
nasjonalt lovverk og medlemsstatene har rom for å bestemme selv hvordan det skal gjøres. 

 Beslutning: Bindene i alle ledd og retter seg til en spesiell person, virksomhet eller medlemsstat (som 
enkeltvedtak i Norge).  

 Anbefalinger og uttalelser: Ikke rettslig bindende viljeserklæringer. 

Samhørighetspolitikk 

EUs regionalpolitikk som har til hensikt å minske økonomiske og sosiale forskjeller mellom regionene i EU. 
Tiltakene som settes inn består av egne fond med programmer, såkalte strukturfond. 

Sosial agenda 

Er et begrep som brukes for ” EUs sysselsettings og sosialpolitikk” og som har som mål å fremme sysselsetting, 
forbedre levekår og arbeidsvilkår, sikre velferd, bidra til dialog mellom partene i arbeidslivet, utvikle 
menneskelige ressurser for å muliggjøre en varig høy sysselsetting, samt bekjempe sosial utestenging. 
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Vedlegg 2: Lenker 
 

EU 

EUs web -portal: www.europa.eu  
Det europeiske rådet: www.european-council.europa.eu  
Den Europeiske Unionens råd: www.consilium.europa.eu  
Europaparlamentet: www.europarl.europa.eu  
Europakommisjonen: www.ec.europa.eu  
Europakommisjonens delegasjon til Norge: www.eudelegasjonen.no  
EU-domstolen: www.curia.europa.eu  
Den europeiske revisjonsretten: www.eca.europa.eu  
Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen: www.eesc.europa.eu  
Regionkomiteen: www.cor.europa.eu  
Den europeiske ombudsmannen: www.ombudsman.europa.eu  
Den europeiske sentralbanken: www.ecb.int 
 
Formannskapet 

Det danske formannskapet våren 2012: http://eu2012.dk 
Det kypriotiske formannskapet høsten 2012: http://www.cy2012eu.gov.cy 
 
 
EFTA/EØS 

EFTAS hjemmeside: www.efta.int 
ESA (Efta’s overvåkingsorgan): www.eftasurv.int 
EFTA – domstolen: www.eftacourt.int 
EØS-midlene: www.eeagrants.org 
 
Norske regionkontorer i Brussel 

Nord-Norges Europakontor: www.northnorway.org 
Trøndelags Europakontor: www.mid-norway.no 
Vest-Norges Brusselkontor: www.west-norway.no 
Stavangerregionens Europakontor: www.one-market.org 
Sørlandets Europakontor: www.south-norway.be 
Osloregionens Europakontor: www.osloregion.org 
 
Paraplyorganisasjoner 

CEEP: www.ceep.eu 
CEMR: www.ccre.org 
UCLG: www.cities-localgovernments.org 
 
Annet 

Europe Direct: www.ec.europa.eu/europedirect/  
EUR-Lex, EU-lovgivning: www.eur-lex.europa.eu  
EP Legislative Observatory, følg sakene: www.europarl.europa.eu/oeil/  
Pre Lex, følg EU-saker: www.ec.europa.eu/prelex/  
Kommisjonens høringsside: www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations  
Parlamentets web-TV: http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx 
Europarådet, CLRAE: www.coe.int 
Følg utforming av EU/EØS regelverk og implementering i norsk lov, på norsk: www.europalov.no og  
www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO 
Informasjon om europasaker rettet mot norsk kommunesektor: 
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312  
Håndbok i EU/EØS-arbeid: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf 

http://www.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.eudelegasjonen.no/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.ecb.int/
http://eu2012.dk/
http://www.cy2012eu.gov.cy/
http://www.efta.int/
http://www.eftasurv.int/
http://www.eftacourt.int/
http://www.eeagrants.org/
http://www.northnorway.org/
http://www.mid-norway.no/
http://www.west-norway.no/
http://www.one-market.org/
http://www.south-norway.be/
http://www.osloregion.org/
http://www.ceep.eu/
http://www.ccre.org/
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.ec.europa.eu/europedirect/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://www.ec.europa.eu/prelex/
http://www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.coe.int/
http://www.europalov.no/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf
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