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Forord 

I den nylig fremlagte Meldingen til Stortinget (Meld. St. 5 (2012-2013)) om EØS-avtalen og Norges 

øvrige avtaler med EU, anerkjenner regjeringen at kommuner og fylker har ansvaret for å følge opp 

mye av EØS-regelverket etter at det er innlemmet i norsk rett. Regjeringen sier derfor at den vil legge 

til rette for en mer systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene i arbeidet med utforming av 

norske posisjoner og fremming av synspunkter, og i forbindelse med gjennomføring av nytt EØS-

regelverk. 

Både i «Europautredningen» NOU 2012:2 og i regjeringens oppfølging av denne i Meldingen til 

Stortinget kommer det frem at det er behov for mer og bedre kompetanse på alle nivå for å utnytte 

det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen. Det vil være viktig å påvirke rammebetingelsene, som 

blir bindende også for Norge, mens EU fortsatt er i utrednings- og vedtaksfasen. Deretter skal 

implementering i norsk rett følges opp. 

Gjennom deltakelse i paraplyorganisasjonene CEMR og CEEP kan KS bidra i utforming av posisjoner 

og delta aktivt i påvirkningsarbeid overfor EU.  

På Gang i EØS gir KS’ politisk ledelse, medlemmer og administrasjon en oversikt over noen utvalgte 

saker som diskuteres i EU/ EØS for tiden (høsten 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.  

  

Helge Eide  

Områdedirektør Interessepolitikk 

 

 

 

 

 

 

 

  Redaksjonen avsluttet arbeidet 16. oktober 2012

www.ks.no/europa
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Krise- og budsjettdiskusjoner 
Viktige stikkord i EU når vi skriver annet halvår 2012, er håndtering av økonomi- og finanskrisen og 

nytt langtidsbudsjettet for perioden 2014-2020. 

Den verdensomspennende finanskrisen i 2008, som ble etterfulgt av en fiskal krise, truer den 

finansielle strukturen i hele eurosonen. Det jobbes på høygir for å få bedre symmetri mellom 

pengepolitikken, som styres av den europeiske sentralbanken (ECB) og den økonomiske politikken 

som føres av de enkelte medlemsland.  

Så langt har EU som politisk union «tålt støyten», til tross for en svært vanskelig situasjon. Den 

politiske integriteten er faktisk forsterket på noen områder. En rekke nye vedtak styrker det 

økonomiske samarbeidet, og viktige skritt er tatt i retning av at EUs monetære føderasjon blir 

komplementert av en budsjettføderasjon.  

Mer makt til Den europeiske sentralbanken – en bankunion? 

Mange ser etablering av en reell bankunion i EU som et av de viktigste tiltakene for å komme videre 

med integreringen i EU og for å komme ut av den nåværende krisen og hindre nye kriser. Det er bred 

enighet i EU, også i Tyskland, om nødvendigheten av å etablere en bankunion. Det grunnleggende 

første steget for å få på plass en bankunion er etablering av en overordnet tilsynsmyndighet med 

vide fullmakter, en single supervisory mechanism (SSM). Kommisjonen fremmet 12. september 2012 

direktivforslag om dette, hvor Den europeiske sentralbanken (ESB) gis en helt sentral rolle og med 

nye fullmakter. Samtidig er det stor uenighet om hvordan dette kan/bør gjennomføres. Vanskelige 

spørsmål er bl.a. hvor vide fullmakter ESB skal gis overfor bankene i eurosonen og hvordan forholdet 

til EU-landene som ikke er en del av eurosonen, skal håndteres. 

Langtidsbudsjett og politiske prioriteringer 2014-2020 

Kypros, som har formannskapet i EU inneværende halvår, tar sikte på å sluttføre forhandlingene om 

EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020. Budsjettforhandlingene startet ved at Kommisjonen 

framla forslag til budsjett i juni 2011. Kypriotene understreket behovet for mer økonomisk, 

territoriell og sosial samhørighet og at man må bruke langtidsbudsjettet for å fremme vekst. 

Budsjettet er mer enn et budsjett, det er her EUs politiske prioriteringer for de neste syv årene 

legges. Europaparlamentet har ikke medbestemmelse i prosessen, men har derimot vetorett på 

endelig forslag fra Rådet. 

 

   

Fagperson: Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 
   

 

Melding til Stortinget om Europautredningen 
Regjeringen fremla Melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU (Meld. St. 

5, 2012-2013) 12. oktober 2012. KS har fått gjennomslag for at det skal vies større oppmerksomhet 

på handlingsrom som fins ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge, og at reglene om 

offentlige anskaffelser skal forenkles. 

mailto:Ase.Erdal@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-5--20122013.html?id=704518
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-5--20122013.html?id=704518
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Meldingen stadfester at norske kommuner i stort omfang berøres av EØS-avtalen og har ansvaret for 

å følge opp mye av EØS-regelverket etter at det er innlemmet i norsk rett. Regjeringen vil legge til 

rette for en mer systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene i arbeidet med utforming av norske 

posisjoner og fremming av synspunkter, og i forbindelse med gjennomføring av nytt EØS-regelverk.  

Norske anskaffelsesregler skal gjennomgås 

Regjeringen sier i meldingen at regelverket for offentlige anskaffelser er av stor betydning for 

kommuner og fylkeskommuner i rollen som offentlige innkjøpere og at det stiller store krav til 

kompetanse og ressurser. Dette er tidligere påpekt fra KS' side. KS er derfor fornøyd med at 

Regjeringen nå vil gjennomgå den særnorske delen av anskaffelsesregelverket, herunder vurdere 

nivået på nasjonale terskelverdier og behovet for nasjonale prosedyreregler ut over det som følger 

av Norges internasjonale forpliktelser. Målet er å forenkle og forbedre dagens regler. Det vil bli 

nedsatt et eget offentlig utvalg for gjennomgangen.  

Bedre kompetanse til flere 

Meldingen understreker at god forvaltning av Norges avtaler med EU forutsetter bevissthet og 

kunnskap om hvilket handlingsrom som til enhver tid eksisterer. Regjeringen foreslår å styrke EØS-

kompetansen på alle nivå i forvaltningen gjennom opplæringstiltak og bedre utnyttelse av 

eksisterende kompetanse. KS får støtte for at også lokale og regionale myndigheter må få mulighet til 

å sekondere nasjonale eksperter og hospitanter til Europakommisjonen. 

Koplingen mellom regional utvikling i Norge og utviklingen i resten av Europa er blitt stadig tydeligere 

i senere år, således vil Regjeringen arbeide for videreføring av en aktiv distrikts- og regionalpolitikk 

innenfor EØS-rammen. Det er spesielt viktig at støtte til næringsutvikling gjennom regional 

investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift fortsatt kan gis med begrunnelse i lav 

befolkningstetthet og befolkningsnedgang. Samarbeidet innen Norden er av stor betydning for dette 

arbeidet, påpekes det.  

KS er tilfreds med at meldingen følger opp mange av forslagene som ble fremmet av KS i høringen 

om Europautredningen (NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU).  

Samtidig med fremleggelsen av Meldingen, ser man konturene av en reell politisk diskusjon om EØS. 

Det er uro i LO-forbund om EØS-avtalen, med bl.a. forslag om at arbeidsliv må tas ut av avtalen etter 

en reforhandling.  Regjeringen viser til at den vil arbeide for at nye EU-regler ikke legger hindringer i 

veien for tiltak som Norge har innført eller har planer om, for eksempel som en del av 

handlingsplanene mot sosial dumping. For Norges del er det særlig viktig å sikre lønns- og 

arbeidsvilkår for arbeidstakere som deltar i grenseoverskridende etablering eller tjenesteyting, og å 

beskytte kollektive rettigheter, herunder streikeretten.   

 

   

Fagpersoner: Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 

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

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

Anskaffelser 
EU-Kommisjonen la i desember 2011 frem forslag til revidert anskaffelsesdirektiv og forslag til nytt 

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

Forslagene kom 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.  

Direktivforslaget behandles nå i Europaparlamentet i komitéen for indre marked og 

forbrukerspørsmål (IMCO). 

Direktivet vil antakelig bli endelig vedtatt innen utgangen av året.   

I Norge vil Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) nedsette et offentlig utvalg som 

skal se på de særnorske reglene knyttet til offentlige anskaffelser. Departementet sier at erfaringer 

med det særnorske anskaffelsesregelverket, samt pågående lovgivningsarbeid i EU på 

anskaffelsesområdet, innebærer at det er behov for en gjennomgang. 

 

   

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

 Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@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  og offentlig finansiering av Nasjonal Digital Læringsarena 

(NDLA). I en annen sak – Hurtigruten, opprettholdt EFTA-domstolen i sin dom av 8. oktober 2012 

ESAs vurdering av at en vesentlig del av den støtten Hurtigruten mottok gikk til den kommersielle 

delen av Hurtigrutens drift, og således utgjorde en overkompensasjon.  

EFTA's overvåkningsorgan (ESA):  
ESA åpnet 28. mars 2012 formell undersøkelse av potensiell støtte til AS Oslo Sporveier og AS 

Sporveisbussene. Saken har tidligere vært avsluttet fra ESA’s side, men beslutningen om å avslutte 

saken ble klaget inn til EFTA-domstolen 2. september 2010. Domstolen kom til at beslutningen om å 

avslutte saken var utilstrekkelig begrunnet, og at ESA har plikt til å iverksette formelle undersøkelse i 

saken.  

mailto:Nina.Ramstad.Aatlo@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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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 http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/. 

 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 med de nye retningslinjene 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 heller fokusere 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 det også med et forslag til en egen «de minimis-

forordning» - bagatellmessig støtte – for dette området. Et forslag om å sette grensen til 500.000 

euro over en tre-års periode er nå vedtatt og blir trolig inkorporert i EØS-avtalen i løpet av høsten.    

Aktuelt arbeid med støtte-regelverket generelt:   
Det foregår for tiden arbeid med flere elementer av regelverket. Her er et utvalg prosesser som 

pågår:  

 Kommisjonen presenterte 8. mai en melding (Communication) om modernisering av 

regelverket om offentlig støtte. Moderniseringsreformen skal gjennomføres før utløpet av 

2013. Den skal bidra til opprydding og forenkling i dagens regelverk, og forhåpentlig vis bidra 

til færre klagesaker og raskere saksbehandling. Målsettingene er mer effektiv bruk av knappe 

offentlige ressurser og stimulere til bærekraftig, smart og inkluderende vekst i et 

konkurransedyktig Indre marked, samt å støtte målene i EUs 2020 strategi.  

Støtteregelverket skal også stimulere til en bærekraftig, smart og inkluderende vekst i et 

konkurransedyktig indre marked. Det tas sikte på et regelverk som særlig skal treffe tilfeller 

av omfattende støtte som kan ødelegge konkurransen.  

Der det dreier seg om mindre støttebeløp vil det komme forenklinger. Kommisjonen foreslår 

bl.a. at landene får et større ansvar med håndhevelsen av regelverket og dermed mer tid til å 

kunne konsertere seg om saker av større betydning for det Indre marked. I løpet av juni/juli 

har Kommisjonen lansert seks høringer knyttet til oppdatering av dagens regelverk, deriblant 

støtte til miljøtiltak, med svarfrist september/oktober 2012. 

 Gjeldende regelverk om bagatellstøtte (de minimis) innebærer at et foretak kan motta inntil 

200.000 euro over tre år uten at dette rammes av forbudet mot offentlig støtte, og uten at 

tildelingen må meldes til FAD eller ESA. Regelverket åpner dermed for at mindre støttebeløp 

kan gis etter en svært enkel og lite tidkrevende prosedyre sammenlignet med det som 

normalt gjelder ved tildeling av offentlig støtte. Kommisjonen har tidligere gitt uttrykk for at 

den vurderer å heve dette beløpet, muligens opp til 500.000 euro.  

 Kommisjonen har lagt ut til høring spørreskjema angående støtte som gis etter 

miljøretningslinjene og reglene om miljøstøtte i det alminnelige gruppeunntaket. Dette er et 

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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viktig regelverk som blant annet åpner for støtte til fornybar energi, energisparingstiltak, 

skatte- og avgiftsfritak fra miljøskatter, etc. Det spørres blant annet om erfaringene så langt 

ved bruk av regelverket.  

 Kommisjonen har nylig foreslått å forlenge de eksisterende retningslinjene for krise- og 

omstruktureringsstøtte. Retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte angir vilkårene 

for å gi støtte til foretak som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Retningslinjene gjaldt 

opprinnelig frem til 9. oktober 2009, men ble i forbindelse med den økonomiske krisen i 

Europa forlenget frem til 9. oktober 2012. Kommisjonen har begynt arbeidet med revisjonen 

av retningslinjene.  

 Kommisjonen la i sommer ut til høring et forslag til nye retningslinjer om offentlig støtte til 

bredbånd.  

 

   

Fagpersoner: Jostein Selle Jostein.Selle@ks.no 

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

 

 

Regional støtte – differensiert arbeidsgiveravgift 
Retningslinjene for regional støtte som dekker blant annet investeringsstøtte, driftsstøtte og 

differensiert arbeidsgiveravgift i områder med lav befolkningstetthet er under revisjon.   

I Norge har det vært bred politisk enighet om ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Norske 

myndigheter arbeider for å sikre at dagens ordning kan videreføres etter revisjonen av 

retningslinjene for regionalstøtte i 2013. 

 

   

Fagperson: 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 

Arbeidsmarkedspolitikk  
Det er fortsatt stor ledighet i mange EU-land, og ikke minst ungdomsledighet. Det gjennomsnittlige 

tall for ungdomsledige ligger på litt over 22 prosent, mens tallet i Spania er over 50 prosent. Men, det 

er stor variasjon i ledighetstallene. I Østerrike er det 4,5 prosent arbeidsledighet og i Nederland 5 

prosent. Til sammenlikning er den gjennomsnittlige ledigheten i Hellas 21 prosent og i Spania 24 

prosent. Gjennomsnittet for EU er 10,5 prosent.  

 

Arbeidsledighet i EU 2006-2008

 

 

Kommisjonen har lagt frem flere konkrete tiltak for å fremme økt sysselsetting, særlig gjennom 

tiltakspakken for vekst og sysselsetting. Pakken inneholder tre hovedområder: 

 Støtte til etablering av nye arbeidsplasser 

 Gjenopprette dynamikken i arbeidsmarkedene 

 Styrke EUs overvåking av sysselsettingsutviklingen i medlemslandene 

Lenke til tiltakspakken: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101
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Partene i arbeidslivet på europeisk nivå har naturlig nok også økt sysselsetting som høyeste prioritet. 

For tiden pågår det forhandlinger om tiltak som partene i fellesskap vil fremme overfor 

medlemsstatene og EUs institusjoner. Partene vil særlig fokusere på sammenhengen mellom 

utdanning, unges forventninger til arbeidslivet og arbeidsgivers behov.  

Betydningen av utdannelse for å motvirke ungdomsledighet står også sentralt i EUs arbeid med 

utdanningspolitikk. Det arbeides med å øke andelen elever som gjennomfører videregående skole, 

målet i EU 2020-strategien er å få frafallet under 10 prosent. Å forme innholdet av utdannelsene til 

kravene i dagens arbeidsmarked, løftes også som et viktig element for å redusere 

ungdomsledigheten. 

 

   

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

 

Vikarbyrådirektivet 
Stortinget vedtok i juni i år at vikarbyrådirektivet (2008/104/EF) skal innlemmes i EØS-avtalen, og 

dermed også i norsk rett. Samtidig vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven, 

tjenestemannsloven og ferieloven for å klargjøre og sikre implementeringen av direktivet. 

Lovendringene innebærer i hovedsak at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som 

om de var ansatt i innleievirksomheten. Endringene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2013.  

Vikarbyrådirektivet har to hovedformål:  

1. Det skal for det første bidra til å beskytte og styrke innleide arbeidstakeres stilling ved at de 

minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i innleievirksomheten 

(likebehandlingsprinsippet).  

2. For det annet skal direktivet bidra til å anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere. 

Sistnevnte understrekes ved at direktivet som utgangspunkt setter forbud mot å ha restriksjoner på 

bruk av innleid arbeidskraft. Forbudet mot restriksjoner medførte store diskusjoner i Norge om 

begrensningen i bruken av innleide arbeidstakere i arbeidsmiljøloven er å anse som en restriksjon, og 

således er uforenelig med EU/EØS-retten. Arbeidsdepartementet la i sin vurdering til grunn at de 

begrensede mulighetene til bruk av innleid arbeidskraft i arbeidsmiljøloven i seg selv utgjør en 

restriksjon, men at begrensningene er tillatt ut fra allmenne hensyn. Dette synet ble støttet av 

Stortinget. 

For å sikre at innleide arbeidstakere gis lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i 

innleievirksomheten lovfestes det en opplysningsplikt for innleievirksomheten overfor vikarbyrået, 

for vikarbyrået overfor den utleide arbeidstakeren, for vikarbyrået overfor innleievirksomheten og 

for innleievirksomheten overfor de tillitsvalgte i innleievirksomheten. Videre blir det fra 1. juli 2013 

innført et solidaransvar for innleievirksomheten, noe som innebærer at den innleide arbeidstakeren 

kan gå på innleievirksomheten for utbetaling av forfalt lønn uten først å ha forsøkt å få 

lønnsutbetalingen fra sin arbeidsgiver, vikarbyrået. Innleievirksomheten vil deretter kunne søke 

regress hos vikarbyrået. 

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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Ved tariffoppgjøret i vår ble partene enige om at kommuner/fylkeskommuner/virksomheter i avtaler 

om innleie av arbeidskraft skal sikre at de innleiede arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår i 

samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12 a, samt bestemmelser i Hovedtariffavtalen. Vikarbyråene er 

ikke bundet av den kommunale hovedtariffavtalen. Dermed må kommunene sikre at deres 

tarifforpliktelser oppfylles gjennom avtaler med vikarbyråene. 

 

   

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

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet moderniseres  
Europakommisjonene fremmet i desember 2011 forslag til modernisering av 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet fra 2005 (direktiv 2005/36/EF). Hensikten med revisjonen er å øke 

mobiliteten ved å gjøre det enklere å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent i en annen stat.  

Kommisjonen har forslått til sammen 51 endringer i direktivet, og noen av hovedtiltakene er;  

 Innføring av europeisk profesjonskort  

Kortet skal gjøre godkjenning av yrkeskvalifikasjoner raskere og enklere. Ordningen er 

foreslått frivillig for den enkelte, samtidig som det foreslås at kortet også skal kunne fås for 

ikke regulerte yrker. Ansvar for kontroll av dokumentasjon flyttes fra vertslandet den enkelte 

ønsker arbeid i, til hjemlandet.  

 Varslingsordning  

Det forslås en ordning for varsling landene i mellom dersom yrkesutøvere får midlertidig eller 

permanent forbud mot å utøve yrket (gjelder lege, sykepleier, jordmor, farmasøyt, tannlege 

og veterinær). Varsling foreslås som plikt for godkjenningskontorene i det enkelte land.  

 Språkkrav 

Det foreslås å tydeliggjøre skillet mellom godkjenning av kvalifikasjoner og vurdering av 

språkkrav for yrkesutøvelse. Det tydeliggjør arbeidsgivers ansvar og myndighet for vurdering 

og kontroll av språkkompetanse.   

Endringsforslagene er nå til behandling i Parlamentet, og endelig direktiv vil mest sannsynlig bli 

vedtatt våren 2013. 

 

   

Fagperson: Jorunn Leegaard Jorunn.Leegaard@ks.no 
   

 

  

mailto:Hanne.Lyngstad.Solberg@ks.no
mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
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Arbeidstidsdirektivet – pågående forhandlinger 
Arbeidslivets parter på europeisk nivå fortsetter forhandlingene om en revisjon av 

arbeidstidsdirektivet. Forhandlingene startet i desember 2012, og har frist til årsskiftet 2012/2013. 

CEEP, som er KS paraplyorganisasjon, deltar i forhandlingene sammen med BUSINESSEUROPE (NHO) 

og UAPME (Små og mellomstore bedrifter) på arbeidsgiversiden og ETUC som representerer 

arbeidstakersiden (LO, UNIO, YS). 

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. 

Før forhandlingene startet pekte arbeidsgiversiden særlig på behov for avklaringer av reglene for 

beregning av arbeidstid for hvilende vakt og kompenserende hvile og ferieavvikling i forbindelse med 

sykdom. Arbeidstakersiden ønsket en bred gjennomgang av direktivet, og å fjerne muligheten for 

såkalt “opt out”, som innebærer adgang til individuell avtale om unntak fra maksgrensen for 

arbeidstid på 48 timer i uken.  

 

   

Fagperson: Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@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
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4. Miljø, klima, energi og transport 

Syvende miljøhandlingsprogram  
Det syvende miljøhandlingsprogrammet, «7th Environmental Action Programme» (7EAP), vil fungere 

som et helhetlig og overordnet rammeverk for EU på miljøvernområdet i de kommende årene og vil 

overta for det sjette som løp ut 22. juli 2012. Man er med andre ord på overtid, og et utkast for ny 

handlingsplan vil neppe være klart før i utgangen av 2012. Europa 2020 strategien dekker allerede 

deler av miljøvernområdet med sitt flaggskip-initiativ «A resource-efficient Europe», men ikke hele. 

7EAP vil fastlegge prioriteter innenfor rammene av Europa 2020-strategien i lys av at de miljømessige 

utfordringene blir mer og mer systematiske og for å motvirke den sammenhengende nedbrytingen 

av miljøet. 

 

   

Fagperson: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 
   

 

Revisjon av konsekvensutredningsdirektivet 
Noe av bakgrunnen for gjennomgangen av direktivet, Environmental Impact Assessment (EIA) 

Directive, er at selv om alle medlemsstatene har implementert direktivet i tråd med kravene, har 

Kommisjonen avdekket flere svakheter og behov for forbedringer (ESA har gjort tilsvarende funn 

både i Norge og Island). Dette gjelder bl.a. screening-prosessen, borgermedvirkning, kvalitet og 

grenseoverskridende prosedyrer. I tillegg er direktivet nå over 25 år gammelt og har kun 

gjennomgått mindre endringer. Et av målene med gjennomgangen er å oppnå bedre funksjonalitet 

ved å; øke graden av harmonisering nasjonalt, forenkle EIA-prosedyrer (f.eks. screening), forsterke 

kvalitetskomponentene ved EIA-prosessen og klargjøre juridiske og tekniske spørsmål.  

Da EØS EFTA Forum møttes i sommer, ble behovet for forenkling og tydeliggjøring av regelverket 

vektlagt. Hele posisjonsnotatet kan du lese her: http://www.ks.no/PageFiles/25826/EFTA_BXL-

%231114699-v1-Opinion_on_Environmental%20Impact%20Assessment.pdf 

 

   

Fagperson: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 
   

 

Vann 
Kommisjonen vil i løpet av 2012, trolig i november, publisere «Blueprint to Safeguard Europe’s Water 

Resources». Meldingen skal vurdere implementeringen og resultatene av dagens policy og 

identifisere tiltak for å sikre god vannkvalitet i EU i det lange løp. Fire evalueringer som pågår/nylig 

har blitt gjort vil danne datagrunnlaget: 

 Analyse av Vannrammedirektivets vassdragsforvaltningsplaner 

 Revisjon av policy fra 2007 om vannmangel og tørke, inkludert vanneffektiviseringstiltak 

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/eueos/EOS-EFTA-forum---Bedre-kompetanse-nodvendig-for-a-verne-om-det-lokalpolitiske-handlingsrommet/
http://www.ks.no/PageFiles/25826/EFTA_BXL-%231114699-v1-Opinion_on_Environmental%20Impact%20Assessment.pdf
http://www.ks.no/PageFiles/25826/EFTA_BXL-%231114699-v1-Opinion_on_Environmental%20Impact%20Assessment.pdf
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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 Vannressursenes evolusjon: Vanns sårbarhet overfor klimaendringer og menneskeskapte 

påvirkninger som urbanisering og arealbruk 

 Evaluering av EUs ferskvannspolitikk 

CEMR har opprettet en egen fokusgruppe for vann som vil følge opp rapporten og eventuelt direktiv 

som skulle komme i kjølvannet av den. 

 

   

Fagperson: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 
   

 

Avfall og gjenvinning 
I EØS-landene lages det nå nasjonale avfallsplaner, slik som rammedirektivet for avfall krever. Den 

norske regjeringen er i gang med stortingsmelding om avfall, som også skal dekke kravet for nasjonal 

avfallsplan. Det er uvisst når meldingen kommer, men den er forsinket fra opprinnelig plan som var 

desember 2012. Innen utgangen av 2012 skal det komme et «green paper» (tilsvarende NOU) om en 

global strategi for plastavfall fra Europakommisjonen. I løpet av høsten 2012 skal Joint Research 

Centre publisere sine rapporter om «end-of-waste-kriterier» for ulike avfallstyper.  

Europakommisjonen forsøker å få ressurseffektivitet til å gjennomsyre all politikk. DG Environment 

vil samarbeide med andre DG-er for å få miljøaspektet inn i øvrig politikk. Det skal kreves bruk av 

beste tilgjengelige teknologi. Det at mange land ennå ikke har implementert miljøpolitikken, er et 

problem for EU. Det er en forutsetning for et sunnere miljø og likere muligheter for konkurranse som 

igjen vil bidra til grønn økonomi. 

 

   

Fagpersoner: Marianne Haugland Marianne.Haugland@ks.no 

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

 

Klimatilpasning 
I første kvartal 2013 er det ventet at Kommisjonen vil kunngjøre sin strategi for klimatilpasning: «EU 

Adaptation Strategy». Formålet med strategien er å bidra til et mer robust Europa på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå ved å legge til rette for utveksling av god praksis og koordinering. I tillegg 

ønsker man å styrke kunnskapsgrunnlaget på klimaendringer, sårbarhet og tilpasning og å integrere 

tilpasning inn i politikk, strategier og programmer på EU-nivå. 

KS ga i februar 2012 ut et eget hefte: «Lokal tilpasning til et klima i endring» som gir råd om 

tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner. 

 

   

Fagperson: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 
   

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:Nicolay.Biorn-Lian@ks.no
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/Klima-og-miljo/Ole-Jorgen-Grann/
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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Energieffektivisering 
Etter forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet er nå direktivet om energieffektivisering vedtatt. 

Medlemsstatene må implementere direktivet innen april/mai 2014.  

Direktivet etablerer et felles rammeverk og stiller krav til nasjonale mål for energieffektivisering. 

Landene skal, i følge direktivet, også etablere en langsiktig strategi for å stimulere til renovering av 

boliger og næringsbygg. Statsforvaltningen i hvert enkelt land skal dessuten gå foran som et godt 

eksempel og renovere minst 3 prosent av egen bygningsmasse årlig. I det opprinnelige forslaget 

gjaldt dette også for kommunesektoren, men det ble til slutt endret i tråd med innspill fra bl.a. KS, 

CEMR, EØS EFTA Forum og Regionkomiteen (CoR), til kun å gjelde sentrale myndigheter. 

Et annet tiltak i direktivet, er å pålegge energiselskaper et ansvar for 1,5 prosent årlig reduksjon i 

forbruk blant husholdningskunder. Det er mulig for myndighetene å beregne energisparingen på 

forskjellige måter. Regelverket legger også opp til at det skal bli lettere for energitjenestetilbydere å 

komme inn på markedet. 

 

   

Fagpersoner: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 

 Niklas Kalvø Tessem Niklas.Kalvo.Tessem@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.  

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

markedsåpning og konkurranse i jernbanesektoren. Det er ventet at pakken vil bli lagt frem i 

desember 2012. 

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

av flypassasjerers rettigheter samt et viktig policydokument om prising av miljøkostnader i alle 

trafikkslag. 

 

   

Fagperson: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 
   

 

  

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no


16   KS | På gang i EØS 

 
5. Regionalpolitikk og EØS EFTA Forum 

Samhørighetspolitikk og Interreg  
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 har vært arbeidet med forslag til en 

strategi for Nordsjøen.   

I Meldingen til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU sier regjeringen: 

«Gjennom det europeiske regionale samarbeidet, Interreg, har norske deltakere fått nye impulser 

om løsninger på konkrete problemstillinger, fra næringsutvikling til miljøutfordringer. Norsk 

kommunesektor, forsknings- og konsulentmiljøer, privat næringsliv og offentlige institusjoner har 

gjennom dette samarbeidet fått utvidet sine nettverk, blitt tilført kunnskap om ulike tilnærminger til 

regionalt utviklingsarbeid og oppnådd resultater som er bedre enn hva en kunne oppnådd alene.» 

 

   

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

 

 

EØS EFTA Forum 
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. 

Forumet gir arbeidet i EØS/EFTA en viss lokaldemokratisk dimensjon. 

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

saker som angår kommunesektoren 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. På møtet våren 2012 vedtok Forumet to uttalelser: 

mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
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- Behov for bedre EØS-kompetanse. Forumet understreket at bedre kompetanse både 
lokalt, regionalt og nasjonalt om EØS-avtalen og dens konsekvenser på lokalt og regionalt 
nivå, er nødvendig for å verne om det lokalpolitiske handlingsrommet. 
 

- Nasjonal implementering av direktivet om miljøkonsekvensutredninger. Forumet påpekte 
at hvordan direktivet blir implementert, er viktig for kommunesektoren ettersom det 
blant annet vil påvirke saksbehandlingstiden ved vurdering og utdeling av 
byggetillatelser. Forenkling og tydeliggjøring må vektlegges ved gjennomføring av 
endringer i regelverket. 

 
Hilde Onarheim (H) ble valgt som leder i Forumet for ett år. 

Neste møte i Forumet finner sted i november 2012. Sveits vurderer deltakelse i Forumet, mens 
Liechtenstein har meldt at de ikke har kapasitet til å delta.  

 

   

Fagpersoner: Åse Erdal Ase.Erdal@ks.no 

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

 

  

mailto:Ase.Erdal@ks.no
mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
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6. 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 – KommIT - 

mellom Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), KS og Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD) er eksempler på norske prosjekter som har fått oppmerksomhet.  

FAD publiserte i april 2012 «Digitaliseringsprogrammet», der et av hovedmålene er at «digital 

kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen». 

Revisjon av Viderebruksdirektivet  
I desember 2011 foreslo Kommisjonen flere endringer i Viderebruksdirektivet (2003/98/EF - Public 

Sector Information (PSI) Directive) som nå er til behandling i Parlamentet. Formålet med direktivet er 

bl.a. å sikre brukerne bedre og rimeligere informasjon samt bidra til øket innovasjon og sysselsetting. 

Det vil f.eks. bety at Kommunene og andre offentlige virksomheter må selge kartdata til 

marginalkostnad. Revisjonen kom som et resultat av en evaluering i 2009 av direktivets effekt, der 

betydelige barrierer ble identifisert. Blant endringsforslagene fra Kommisjonen er: 

 Generell regel om at alle dokumenter som er offentlige, skal gjøres tilgjengelige for videre 

bruk. Offentlige organ kan ikke belaste brukerne mer enn marginalkostnad. 

 Obligatorisk å gjøre data tilgjengelig i det mest vanlige maskinlesbare formatet 

 Utvidelse av virkeområdet til også å omfatte bibliotek, museer og arkiv. 

Med en beregnet økonomisk effekt på 140 milliarder euro for EU27 landene, er direktivet positivt 

mottatt både i Rådet og Parlamentet, men det er uenighet om hvordan det offentlige skal få 

kompensasjon eller godtgjørelse for å frigi data. Første avstemning i ansvarlig komité i Parlamentet 

(ITRE) er ventet å finne sted 5. november 2012. 

Forslag om personvernforordning 
Kommisjonen la tidligere i år frem et forslag til personvernforordning som nå er til behandling i Rådet 

og Parlamentet. Forordningen er ment å erstatte dagens personverndirektiv (95/46/EF) som er 

inntatt i EØS-avtalen og som gjennomføres i personopplysningsloven. Formålet med forslaget er å 

modernisere dagens regelverk bl.a. for å bygge opp tillit til handel over internett. Forordningen vil 

riktignok også få betydning for offentlig sektors behandling av personopplysninger. 

Noen vesentlige endringer fra dagens direktiv er: 

 Rett til å få slettet personopplysninger om en selv (på nærmere bestemte vilkår) 

 Rett til å få en kopi av egne personopplysninger og til å kunne overføre dem til andre 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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 Nye sanksjonsmuligheter til nasjonale tilsynsmyndigheter  

 Opprettelse av et europeisk datatilsyn 

 Åpning for en stor grad av delegert lovgivningsmyndighet til Kommisjonen 

Forslaget har fått blandet mottakelse hos KS’ europeiske søsterorganisasjoner. Behovet for en 

revidering av dagens direktiv og styrkingen av personvernet får bred støtte, men flere har bl.a. ytret 

skepsis til forordningsformen fremfor et direktiv som åpner for nasjonale tilpasninger. Kommisjonen 

har også i forslaget gått noe langt i å beskrive hvordan sikring av personvern skal organiseres i den 

enkelte kommune. CEMR har nedsatt en arbeidsgruppe hvor KS deltar med et mål om å utarbeide en 

felles uttalelse. 

 

   

Fagpersoner: Hallvard Hoen Hallvard.Hoen@ks.no 

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

  

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
mailto:Ellen.Karin.Larsen@ks.no
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7. EØS finansieringsordning 

Internasjonalt engasjement gjennom EØS-ordningene 
Det er inngått avtaler med de 15 mottakerlandene for EØS- og den norske finansieringsordningen 

2009 – 2014 for støtte til sosial og økonomisk utjevning og fremme av samarbeid mellom giver- og 

mottakerland(www.eeagrants.org/id/2222). De første av i alt 146 programmer under ordningen er 

nå godkjent og gjennomføringsfasen begynner. Nye programmer godkjennes fortløpende og en 

rekke muligheter for samarbeid åpner seg for norske kommuner og fylkeskommuner.  

KS er programpartner  (www.eeagrants.org/id/1941.0) i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Bulgaria 

og  deltar i prosjekter i Bulgaria, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovenia og Spania. 

I flere av disse prosjektene vil det være rom for medvirkning fra norske kommuner og 

fylkeskommuner. I tillegg kan norske lokale myndigheter gjennom samarbeid med lokale 

myndigheter i blant annet Estland, Litauen, Polen og Ungarn delta i prosjektutlysninger. Det vil også 

kunne åpne seg muligheter innenfor kulturprogrammer hvor Riksantikvaren eller Kulturrådet er 

norsk partner, i miljøprogrammer med KLIF som norsk partner etc. De første utlysningene forventes 

tidlig i 2013 og vil ofte være kombinert med arrangementer for partnersøk. Informasjon legges 

løpende ut på www.eeagrants.org og www.ks.no/tema/Internasjonalt/  

 

   

Fagperson: Bjørn Rongevær Bjorn.Rongevaer@ks.no 
   

 

 

Globalt fond for anstendig arbeidsliv og sosial dialog 
EØS- og den norske finansieringsordningen 2009 -2014 har et eget program 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. Søknadsfristen var 22. april 2012, og KS har arbeidet med søsterorganisasjoner og 

andre og er partner i søknader i fem av landene, Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia, Ungarn.    

 

   

Fagperson: Liss Schanke Liss.Schanke@ks.no 

 Gunnbjørg Nåvik Gunnbjorg.Navik@ks.no 
   

  

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
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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 parter i den tverrsektorielle sosiale dialog 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 Rompoy, 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 
EFTAs 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 EU-domstolen for EUs medlemsland. 
 
EFTAs faste komité 
Den viktigste oppgaven til EFTAs faste komité er å være et samordningsorgan for EFTA-statene før møtet i 
EØS-komiteen eller i EØS-rådet. I EFTAs faste komité møter EFTA landenes EU-ambassadører i Brussel.  
 
EFTAs konsultative komité 
EFTAs konsultative komité er en rådgivende komité i EFTA som består av representanter for partene i 
arbeidslivet, hvor også KS deltar. 
 
EFTAs overvåkingsorgan, ESA 
EFTAs overvåkingsorgan har i oppgave å se til at EFTA-landene følger EØS-avtalens bestemmelser.  
 
EFTAs parlamentarikerkomité 
EFTAs parlamentarikerkomité har i oppgave å diskutere utviklingen i EFTA-samarbeidet og EØS-avtalen 
og har også en rådgivende funksjon.  
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EU-domstolen 
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. For tiden 
har Kypros formannskapet. Første halvår 2013 overtar Irland. 
 
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 Melding til Stortinget 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.  
 
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 
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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 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: http://www.stavangerregion.eu/ 
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 
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