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Forord 

I skrivende stund er det kort tid til Stortinget skal behandle Europameldingen, resultatet av den 911 

sider lange Europautredningen som ble lagt frem i januar i fjor. En samlet utenriks- og forsvarskomité 

støtter de fleste forslagene til bedre utnyttelse av muligheter og handlingsrom som bl.a. KS har spilt 

inn underveis. Det gjelder både ved utforming av norske posisjoner i en tidlig fase av lovprosessen og 

ved gjennomføring i norsk rett, der nasjonale interesser kan ivaretas gjennom tilpasninger til 

regelverket. En forutsetning for bedre utnyttelse av handlingsrommet, er tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse om EØS-regelverket på alle forvaltningsnivå. Denne publikasjonen er et bidrag fra KS i 

den sammenheng. 

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

saker som diskuteres i EU/ EØS for tiden (våren 2013), og som vil få innvirkning på norske kommuner, 

fylkeskommuner og deres selskaper. 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. For mer utfyllende informasjon og elektronisk utgave av denne og 

forrige utgave av publikasjonen, kan du gå inn på www.ks.no/europa, eller ta kontakt med de 

relevante saksbehandlerne som står oppført under hver artikkel.  

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 22.oktober 2013. Mer 

informasjon finner du på KS Agendas nettsider. 

 

 

Helge Eide  

Områdedirektør Interessepolitikk 

 

 

 

Redaksjonen avsluttet arbeidet 22.mars 2013  

file:///C:/Users/erdal/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCT0UF72/www.ks.no/europa
http://ksk.event123.no/Kompetanseprogram/
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Krise med mange ansikter 
EU-samarbeidet preges fortsatt av arbeidet med 

å redusere økonomi- og finanskrisen. Første 

halvår 2013 er det særlig situasjonen på Kypros 

som bekymrer, i tillegg til uavklart situasjon etter 

valget i Italia. 

Det er ikke én, men flere kriser som preger EU, 

samtidig som krisene opptrer ulikt i de enkelte 

medlemslandene. Dels er det snakk om en 

bankkrise, dels budsjettkrise, dels valutakrise og 

etter hvert en politisk krise der regjeringene i 

mange land har måttet gå som en konsekvens av 

krisen, nå sist i Italia. 

Arbeidet fortsetter for å få bedre symmetri 

mellom pengepolitikken, som styres av den 

europeiske sentralbanken (ECB) og den 

økonomiske politikken som føres av de enkelte 

medlemsland.  

Ytterligere steg for bedre økonomisk 

styring 

I februar ble Rådet og Parlamentet enige om et 

kompromiss som banet veien for forslag til to 

nye forordninger som skal bidra til ytterligere 

styrking av den økonomiske styringen i euro-

sonen, dvs. de 17 landene som har euro som 

felles valuta. Denne «two-packen», som det 

kalles, omfatter en forordning om ytterligere 

forsterket overvåking og gjennomgang sentralt 

av forslagene til statsbudsjettene i landene i 

eurosonen. Det gjelder særlig for de landene 

som er inne i pålagte prosedyrer for å redusere 

underskuddene. I tillegg foreslås en forordning 

for skjerpet overvåking overfor land som har 

store finansielle problemer eller ber om 

krisehjelp. 

Forslagene innebærer bl.a. at medlemslandene, 

innen 15. oktober hvert år, sender inn sine 

utkast til statsbudsjett for påfølgende år til 

Europakommisjonen. Hvis utkastene viser seg å 

være «sterkt i uoverensstemmelse» med 

budsjettforpliktelsene i EUs stabilitets- og 

vekstpakt, kan Kommisjonen be om endringer i 

budsjettutkastet. 

I tillegg fortsetter de politiske diskusjonene 

omkring forslaget fra september 2012 om å 

etablere en overordnet tilsynsmyndighet med 

vide fullmakter (a single supervisory mechanism 

– SSM), lagt til Den europeiske sentralbanken 

(ESB). 

Langtidsbudsjett og politiske 

prioriteringer 2014-2020  
EU-landenes regjeringer ble i februar enige om 

nytt langtidsbudsjett for 2014-2020. Rammen for 

bevilgningsforpliktelser er totalt 960 milliarder 

euro, som er på størrelse med et norsk stats-

budsjett. Budsjettet innebærer nedskjæringer på 

3,5 % sammenlignet med inneværende budsjett-

periode. Forslaget skal behandles av 

Parlamentet før sommeren. 

De tre klart største postene på budsjettet er 

konkurransekraft, som omfatter bl.a. forskning, 

utdanning og infrastruktur, regionalpolitikk, 

samt bærekraftig vekst/naturressurser, inkludert 

landbruk. Bevilgningene til regionalpolitikk og 

landbruk reduseres sammenliknet med forrige 

budsjett. Derimot har budsjettet til konkurranse-

kraft økt, herunder postene til forskning, 

utdanning og innovasjon. Det er også en satsing 

på tiltak for å avhjelpe den voksende ungdoms-

ledigheten i Europa. 

Bevilgningene til forskning, utdanning og 

innovasjon vil berøre Norge direkte ved at 

Norges økonomiske bidrag vil øke ved deltakelse 
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i neste generasjon EU-programmer. Norges 

finansielle bidrag beregnes på bakgrunn av en 

formel i EØS-avtalen. 

Nytt medlemsland 
Fra 1. juli blir Kroatia medlem av EU, som da 

utvides til 28 land. Samtidig vil Kroatia bli del av 

samarbeidet som omfattes av EØS-avtalen, slik 

at EØS-samarbeidet vil telle 31 land. I mars 

startet forhandlinger mellom EFTA og EU om 

utvidelse av EØS-avtalen. Det må bl.a. inngås 

avtale om størrelse på beløpet Norge, Island og 

Liechtenstein skal bidra med til økonomisk, 

sosial og territoriell utvikling i Kroatia, de såkalte 

finansieringsordningene. 

Stortingets behandling av 

Europameldingen 
Stortingets utenriks- og forsvarskomité framla 6. 

mars 2013 innstilling om EØS-avtalen og Norges 

øvrige avtaler med EU (Innst. 227 S (2012-2013)). 

Behandling i Stortinget i plenum er varslet til 9. 

april.  

Utenriks- og forsvarskomiteen gjentar i store 

trekk Regjeringens beskrivelse av utviklingen i og 

Norges samarbeid med EU. En samlet komité 

støtter de fleste forslagene til bedre utnyttelse 

av muligheter og handlingsrom. Det gjelder både 

ved utforming av norske posisjoner i en tidlig 

fase av lovprosessen og ved gjennomføring i 

norsk rett, der nasjonale interesser kan ivaretas 

gjennom tilpasninger til regelverket.   

Komiteen ber regjeringen legge særlig vekt på 

dialog med nordiske land, bl.a. knyttet til Nordisk 

Råds nylig vedtatte strategi for samarbeid om 

europeiske spørsmål. Når det gjelder behovet 

for økt informasjon og kunnskap om Europa-

politikken, er komiteen enig i nødvendigheten av 

å styrke undervisningen i skolen på dette 

området. Komiteen foreslår også å sende en årlig 

delegasjon av stortingsrepresentanter til Brussel 

for å styrke deres kjennskap til organene og 

arbeidsmåtene, samt for å etablere et kontakt-

nett i partigruppene i Europaparlamentet. 

Komiteen ber regjeringen se på mulighetene for 

å utvikle et indre markedssenter med en portal 

der norske bedrifter kan innhente oppdatert 

informasjon og kunnskap om EØS-regelverk. 

Regjeringen bes om å prioritere arbeidet med at 

norske syn skal fremmes og forsvares i saker 

overfor ESA og EFTA-domstolen. Videre mener 

komiteen at regjeringen bør se på muligheten 

for å strukturere koordineringen av EU-saker, slik 

at det sikres bedre samordning mellom 

departementene i viktige europasaker. I tillegg 

understrekes betydningen av å sikre solid 

EU/EØS-kompetanse i forvaltningen. 

Komiteen slutter seg til regjeringens prioritering 

av innsatsområder i Europapolitikken. Gode 

rammebetingelser for norsk næringsliv, et 

velfungerende indre marked og ivaretakelse av 

den norske arbeidslivsmodellen er viktige 

områder. Likeledes samarbeidet med EU om 

blant annet helsesikkerhet og samfunns-

sikkerhet, om energi og miljø, samt forskning og 

innovasjon. Komiteen deler også regjeringens 

syn på viktigheten av å styrke det demokratiske 

grunnlaget for utformingen av norsk europa-

politikk gjennom økt engasjement og debatt om 

EU og EØS. 

Regjeringen fremla Melding til Stortinget nr. 5 i 

oktober 2012 som oppfølging til utredningen og 

høringssvarene på Europautredningen, «Utenfor 

og innenfor – Norges avtaler med EU», (NOU 

2012:2). 

Fagpersoner: 

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 

Knut Hjorth-Johansen 

Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

mailto:Ase.Erdal@ks.no
mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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2. Offentlige anskaffelser og støtte 

Anskaffelser 
Europakommisjonen la i desember 2011 frem 

forslag til revidert anskaffelsesdirektiv og forslag 

til nytt direktiv for konsesjoner (både bygge- og 

anleggskonsesjoner og tjenestekonsesjoner). 

Det uttalte hovedformålet med initiativet er å 

fornye og forenkle regelverket, slik at det gir mer 

fleksibilitet og mindre byråkrati både for 

innkjøpere og leverandører.  

Endringsforslaget ble behandlet i Europa-

parlamentets komité for indre marked og 

forbrukerspørsmål (IMCO) i desember 2012, og 

forslaget til nytt konsesjonsdirektiv ble 

behandlet i IMCO i januar 2013.  

Det pågår nå forhandlinger mellom det 

Europeiske Råd og Parlamentet. Det kan se ut til 

at nytt direktiv ikke vil bli endelig vedtatt før 

høsten 2013. Fordi det underveis er kommet 

mange endringsforslag til Kommisjonens 

opprinnelige forslag, er det uklart hva det 

endelige utfallet vil bli.  

KS har fulgt arbeidet med revisjonen av 

anskaffelsesregelverket tett, og har gitt innspill 

både til norske myndigheter og gjennom arbeid i 

paraplyorganisasjonen CEMR, som blant annet 

har gitt konkrete innspill til Parlamentet. 

I Norge har Fornyings, administrasjons- og kirke-

departementet (FAD) nedsatt et offentlig utvalg 

som skal se på de særnorske reglene knyttet til 

offentlige anskaffelser. Dette er en del av 

Regjeringens oppfølging i Melding til Stortinget 

av Europautredningen (Meld. St. 5, 2012-2013). 

Departementet sier at erfaringer med det 

særnorske anskaffelsesregelverket, samt 

pågående lovgivningsarbeid i EU på anskaffelses-

området, innebærer at det er behov for en 

gjennomgang. 

Fagpersoner: 

Kristine Vigander  

Kristine.Vigander@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

 

Offentlig støtte 
EU/EØS-regelverket om offentlig støtte skal sikre 

konkurranse i det indre marked. Offentlige 

midler skal ikke brukes slik at de gir fordeler for 

enkeltvirksomheter.  

Dersom en kommune eller fylkeskommune 

samarbeider med næringsdrivende må de 

opptre konkurransenøytralt. 

Ved kjøp og salg av kommunal eiendom er 

hovedregelen at dette må foregå til markedspris. 

Aktuell sak fra EFTA-domstolen 

Digitale læremidler i norske skoler  

I oktober i fjor fikk staten medhold fra EFTAs 

overvåkningsorgan (ESA) i at offentlige 

investeringer i digitale læremidler for norske 

skoler, er lovlig etter EØS-avtalen.  I en dom 11. 

desember 2012 opphevet imidlertid EFTA-

domstolen ESAs vedtak. Det betyr at ESA må 

starte en ny undersøkelse av Nasjonal digital 

læringsarena (NDLA) og om den innebærer 

ulovlig offentlig støtte. 

mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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Aktuelle avgjørelser fra EFTAs 

overvåkningsorgan  

Busstjenester i Aust-Agder 

ESA åpnet 6. februar 2013 en formell 

undersøkelse av finansieringen av lokale 

rutebusser og skolebusser i Aust-Agder i 

perioden fra 1994 og frem til i dag. I perioden 

ble syv busselskaper tildelt direkte konsesjoner 

av Aust-Agder fylkeskommune. Aust-Agder 

betalte også en årlig kompensasjon for utgifter 

som ikke ble dekket av billettinntektene fra 

rutene. 

ESAs undersøkelse baserer seg på en klage der 

det blir hevdet at busselskapene mottok mer 

kompensasjon enn nødvendig, og at det 

overskytende beløpet ble brukt til å subsidiere 

annen kommersiell transport. 

ESA mener at disse transporttjenestene må 

anses å være tjenester av allmenn økonomisk 

betydning. EØS-avtalen tillater offentlig støtte i 

slike tilfeller, så lenge kompensasjonen ikke 

dekker mer enn utgiftene til tjenesten, pluss en 

rimelig fortjeneste. 

Den formelle undersøkelsen ble åpnet for å få 

klarhet i om kompensasjonen som er gitt er 

forenlig med støtteregelverket. Det vil også bli 

vurdert om kompensasjonen ble gitt på grunnlag 

av en eksisterende støtteordning etablert før 

EØS-avtalen trådte i kraft, eller om 

utbetalingene skal regnes som ny støtte. Ny 

støtte må eventuelt tilbakebetales, mens støtte 

fra eksisterende ordninger ikke kan kreves 

tilbakebetalt.  

Kippermoen treningssenter  

Finansieringen av Kippermoen treningssenter i 

Vefsn kommune er ikke i tråd med EØS-avtalens 

støtteregler og må derfor endres. Det er 

konklusjonen i en anbefaling vedtatt av ESA 27. 

februar 2013. Norske myndigheter gis en frist til 

den 27. mars 2013 for å melde tilbake til ESA om 

hvorvidt de vil treffe såkalte formålstjenlige 

tiltak for å endre finansieringen i tråd med ESAs 

vedtak. 

Kippermoen treningssenter er en del av det 

kommunalt eide idrettssenteret i Mosjøen i 

Vefsn kommune. Senteret ble etablert i 1970. 

Selv om brukerne av treningssenteret stort sett 

er lokale beboere, er treningssektoren i Norge 

gjenstand for investering, eierskap og etablering 

over landegrensene. ESA har derfor konkludert 

med at statlig støtte til treningssentre kan 

påvirke konkurranse og handel innen EØS og 

dermed omfattes av statsstøtteregelverket. 

For at finansieringen skal kunne være i tråd med 

statsstøtteregelverket i EØS-avtalen må 

kommunen sørge for mer åpenhet rundt 

finansieringen av treningssenteret. ESA har bedt 

norske myndigheter om å sikre at regnskapene 

til treningssenteret og resten av idrettssenteret 

holdes adskilt. På den måten vil man kunne 

forsikre seg om at treningssenteret bærer sine 

egne kostnader, og ikke kryssubsidieres gjennom 

offentlige midler som er gitt til den øvrige driften 

av idrettssenteret. Norske myndigheter har 

videre akseptert at kommunen som eier må påse 

at den får en rimelig avkastning på sin 

investering i treningssenteret. 

Kommunen kan imidlertid fortsette å gi 

offentlige tilskudd til driften av treningssenteret 

så lenge det tilbyr rabatterte billetter til ungdom 

i alderen 15-20 år, studenter, flyktninger, 

personer med lav inntekt og personer som 

trener på senteret som ledd i en medisinsk 

behandling (”trening på resept”). Disse offentlige 

tilskuddene utgjør ikke offentlig støtte ettersom 

de er kompensasjon for en offentlig tjeneste 

som ikke påvirker konkurransen i markedet eller 

samhandelen mellom EØS-landene. 

Kommunale renovasjonsselskaper  

Norges finansiering av kommunale renovasjons-

selskaper er ikke i tråd med EØS-avtalens regler 

for offentlig støtte og må endres, vedtok ESA 27. 

februar 2013. Norge gis en frist til 27. mars 2013 



9 

for å melde tilbake til ESA om hvorvidt norske 

myndigheter godtar vedtakets forslag om å 

treffe såkalte formålstjenlige tiltak for å endre 

systemet. 

I Norge er renovasjonstjenester regulert i 

Forurensingsloven. Ifølge loven er norske 

kommuner forpliktet til å sørge for innsamling av 

husholdningsavfall i sine respektive områder. 

Private selskaper kan ikke samle inn 

husholdningsavfall uten kommunenes tillatelse. 

Kommunene har derfor et lovlig monopol når 

det gjelder innsamling av slikt avfall. 

Kommunene kan imidlertid velge om de vil sette 

denne tjenesten ut på anbud eller om de vil 

gjøre jobben selv. Gjør de jobben selv, regnes 

ikke denne aktiviteten som økonomisk 

virksomhet slik begrepet er definert i EØS-

avtalen. 

Vedtaket dreier seg om kommunale 

renovasjonsselskaper som i tillegg til å samle inn 

husholdningsavfall i sin egen kommune også 

driver økonomisk virksomhet. Dette kan dreie 

seg om å legge inn anbud på kontrakter for 

husholdningsavfall i andre kommuner eller å 

tilby andre tjenester i markedet, for eksempel 

innsamling av industriavfall. 

ESA mener dagens system for finansiering av 

kommunale renovasjonsselskaper kan føre til 

kryssubsidiering av slik økonomisk aktivitet. 

Enkelte kommunale renovasjonsselskaper har i 

tillegg skattefritak.  ESA konkluderer med at den 

potensielle kryssubsidieringen og skatteunntaket 

må regnes som offentlig støtte uforenlig med 

EØS-avtalen siden støtten kan påvirke både 

konkurranse og handel innen EØS. 

ESA foreslår derfor at Norge treffer følgende 

formålstjenlige tiltak for å bringe ordningen i 

tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen: 

Kommunale renovasjonsselskaper bør forpliktes 

til å føre adskilte regnskap for innsamling av 

husholdningsavfall i egen kommune og annen 

økonomisk aktivitet. Norske myndigheter bør 

sørge for at det ikke forekommer noen 

kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes 

innsamling av husholdningsavfall i egen 

kommune og deres økonomiske aktiviteter. 

Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av 

de faste utgiftene føres på den økonomiske 

aktiviteten. Alle kommunale renovasjons-

selskaper som tilbyr kommersielle tjenester i 

markedet bør være forpliktet til å betale skatt. 

De tiltakene ESA foreslår i sitt vedtak er i tråd 

med de anbefalinger KS Bedrift i dag gir sine 

medlemmer om organisering av virksomheten. 

 

Aktuelt arbeid med støtteregelverket 

generelt  

Det foregår for tiden arbeid med flere elementer 

av regelverket.  

Kommisjonen presenterte 8. mai 2012 en 

melding om modernisering av regelverket om 

offentlig støtte. Moderniseringsreformen skal 

gjennomføres før utløpet av 2013. Den skal bidra 

til opprydding og forenkling av dagens regelverk, 

og forhåpentligvis 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 hånd-

hevelsen av regelverket. Dette for å gi 

Kommisjonen mer tid til å kunne konsentrere 

seg om saker av større betydning for det indre 

marked.  
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Kommisjonen sendte i desember 2012 flere 

forslag på høring: 

Det alminnelige gruppeunntaket for offentlig 

støtte 

Det skal blant annet gis mulighet til å utvide 

eksisterende gruppeunntak til flere støtteformål. 

Kommisjonen har bedt om utvidede fullmakter 

for å utvide gruppeunntaket til blant annet 

følgende støtteformål:  

 Kultur og bevaring av kulturarv 

 Skade forårsaket av naturkatastrofer 

 Innovasjon 

 Amatøridrett 

 Visse former for bredbåndsinfrastruktur 

Endringer av prosedyrereglene - innføring av 

markedsinformasjonsverktøy 

Dagens regelverk legger føringer for at Europa-

kommisjonen/ESA formelt sett bare kan 

innhente informasjon fra nasjonale myndigheter 

i saker som gjelder offentlig støtte. Kommisjonen 

ønsker nå å endre regelverket slik at den kan 

kreve informasjon direkte fra foretak og 

støttemottakere. Kommisjonen/ESA innhenter i 

dag informasjon på denne måten, med dette er 

på frivillig basis og skjer gjerne i uformelle 

møter. 

Kommisjonen ønsker videre å endre regelverket 

for håndtering av klagesaker. Det foreslås blant 

annet at klager skal pålegges å bruke en spesiell 

blankett hvor det stilles krav til den 

informasjonen klager skal fremlegge. Klager må 

også vise hvordan klagers interesser er påvirket 

av den aktuelle støttetildelingen. Bakgrunnen for 

dette er at Kommisjonen ønsker færre 

ubegrunnede klager. 

Bagatellmessig støtte 

Kommisjonen vurderer å høyne beløpet for 

bagatellmessig støtte, fra dagens 200 000 euro 

fordelt over tre regnskapsår. Regelverket 

innebærer at landene kan gi små støttebeløp til 

virksomheter, uten at det er i strid med 

regelverket. Dette gir større nasjonalt handlings-

rom, men samtidig mindre kontroll av hva som 

gis av støtte. 

Fagpersoner: 

Jostein Selle 

Jostein.Selle@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

Regional støtte og differensiert 

arbeidsgiveravgift 
EU vil i løpet av våren 2013 revidere retnings-

linjene for regionalstøtte, dette gjøres i 

sammenheng med det nye langtidsbudsjettet 

som varer frem til 2020. Dette er støtte som 

landene innenfor EØS-området har mulighet å 

tildele innenfor sine landegrenser i henhold til 

kvalifiserte områder godkjent i regionale 

støttekart. Kartene vil deles inn i ulike områder 

som definerer hvilke typer støtte som kan gis. 

Områdene hvor støtte er mulig å tildele, er 

definert som regioner med bruttonasjonal-

produkt per innbygger under 75 % av 

gjennomsnittet i EU og regioner som er tynt 

befolket. Sistnevnte kategori er med andre ord 

den som er aktuell for Norge. Kommisjonen 

hadde utkast til retningslinjene ute til 

konsultasjon, der blant annet de fire nordligste 

fylkene har levert en samlet uttalelse. 

Det legges i utkastet opp til en videreføring av 

muligheten for å gi støtte til små og mellomstore 

bedrifter, men ikke til det som defineres som 

store bedrifter. Argumentene fra Kommisjonen 

er at store bedrifter har bedre mulighet for å 

innhente midler fra markedet, til forskjell fra hva 

man mener er tilfellet for små- og mellomstore 

bedrifter. Det ligger også i dette at Kommisjonen 

ønsker at statene skal bruke de i stor grad 

begrensede offentlige midlene som man har 

tilgjengelig, på en mer smart måte.  

 

mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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En form for regionalstøtte som gis i Norge, er 

differensiert arbeidsgiveravgift. I forbindelse 

med revideringen, vil den norske stat måtte 

forhandle med ESA om blant annet den 

differensierte arbeidsgiveravgiften etter at EUs 

medlemsland har kommet til enighet. 

Regjeringen vil arbeide for å videreføre 

ordningen med den differensierte arbeidsgiver-

avgiften. 

 

Fagperson: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

  

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

Arbeidstidsdirektivet – brudd i 

forhandlingene 
Allerede i 2004 foreslo Kommisjonen endringer i 

arbeidstidsdirektivet, blant annet for å lovfeste 

rettspraksis etablert av EU-domstolen og for å 

tilpasse direktivet arbeidslivet i dag. Det ble 

forhandlet mellom Det europeiske råd og 

Parlamentet helt frem til 2009 uten at man 

oppnådde enighet.  

I perioden 2010-2011 utredet Kommisjonen 

behovet for endringer i direktivet og om 

arbeidslivets parter på europeisk nivå ønsket å 

forsøke å forhandle om direktivet. I november 

2011 startet partene forhandlingene om et 

revidert arbeidstidsdirektiv. Forhandlingene ble 

brutt i desember 2012. 

I en felles pressemelding fra BUSINESSEUROPE, 

CEEP (der KS er medlem) OG UAPME etter 

forhandlingsbruddet i desember skrev arbeids-

giverne at de beklaget at ETUC, arbeids-

takersiden på europeisk nivå, ikke kunne 

fortsette forhandlingene. Arbeidsgiverne sa selv 

at de hadde kommet med omfattende og 

konkrete forslag særlig i forhold til «hvilende 

vakt» (on-call time) og koblingen til unntaket 

(opt-out) med mulighet for individuell arbeidstid 

på mer enn 48 t/u, som praktiseres i enkelte 

land. Arbeidsgiversiden ønsket at «hvilende 

vakt» skulle defineres i direktivet for å klargjøre 

rettstilstanden.  

Arbeidsgiversiden sa de var villig til å gjenoppta 

forhandlingene på et senere tidspunkt, dersom 

det var ønskelig.  

Verken arbeidslivets partnere eller Kommisjonen 

har foreløpig formelt uttalt at forhandlingene er 

avsluttet. Dersom forhandlingene ikke gjen-

opptas har Kommisjonen anledning til å komme 

med forslag til endringer i direktivet. Det er 

imidlertid ikke ventet at det vil skje før etter valg 

av nytt Europaparlament i 2014.  

Fagperson: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

Tiltak for å bedre unges muligheter i 

arbeidsmarkedet 
Gjennom hele 2012 og nå i 2013 har Europa-

kommisjonen og de aller fleste medlemslandene 

stor oppmerksomhet på ungdomsledigheten, og 

iverksatt flere tiltak. 

De gjennomsnittlige ledighetstallene i EU viser i 

mars 2013 at 10,8 prosent av arbeidsstyrken er 

ledig. Ungdomsledigheten utgjør 23,6 prosent. I 

landene som er hardest rammet, som Spania og 

Hellas, er ungdomsledigheten henholdsvis 55,5 

prosent og 59,4 prosent. Til sammenligning er 

den alminnelige ledigheten i Norge 3,6 prosent 

og ungdomsledigheten 8,5 prosent. 

Sysselsettingspakke for unge 

I begynnelsen av desember 2012 ble syssel-

settingspakken for unge lagt frem av 

Kommisjonen. Det foreslås egne ungdoms-

garantier om at unge under 25 år innen fire 

måneder etter at de har avsluttet utdanning 

eller blitt arbeidsløse skal sikres jobb, 

utdannelse, læreplass eller praksisplass.  

Det skal tilbys flere lære- og praksisplasser og 

det skal være lettere for unge å få praksis i 

utlandet.  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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Forhandlinger om et rammeverk for unges 

sysselsetting 

Det er startet forhandlinger mellom arbeids-

giver- og arbeidstakersiden på europeisk nivå om 

et rammeverk for unges sysselsetting. 

Hovedelementer vil være utdanning og læring, 

overgangen fra utdanning til arbeidsliv og 

entreprenørskap.  

Kvalitetsrammeverk for traineer  

Kommisjonen har startet konsultasjoner med 

arbeidslivets parter om utarbeidelse av et 

kvalitetsrammeverk for traineer og forespurt om 

partene ønsker å fremforhandle et slikt 

rammeverk. Det er særlig klarere rammer for 

innholdet i trainee-kontraktene som det er 

ønskelig å oppnå en løsning for gjennom 

forhandlingene. Det er ikke tenkt at ramme-

verket skal gjelde for praksisplasser eller 

lærlingekontrakter som er en del av en formell 

utdanning.  

CEEP, som KS er medlem av, har sagt at de 

ønsker å forhandle. CEEP ville gjerne slå sammen 

forhandlingene om rammeverk for unges syssel-

setting og traineeavtalene, men det ønsket ikke 

ETUC, arbeidstakersiden på europeisk nivå. 

Fagperson: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

moderniseres  
Europakommisjonen fremmet i desember 2011 

forslag til modernisering av Yrkeskvalifikasjons-

direktivet fra 2005 (direktiv 2005/36/EF). 

Endringsforslagene er nå til behandling i 

Parlamentet, med plenumsvotering 22. mai og 

beslutning etter forhandlinger med Rådet.  

 

Hensikten med revisjonen er å øke mobiliteten 

av arbeidskraft ved å gjøre det enklere å få sine 

yrkeskvalifikasjoner godkjent i en annen stat. 

Kommisjonen har foreslått til sammen 51 

endringer i direktivet, og noen av hovedtiltakene 

er:  

 

 Innføring av europeisk profesjonskort  

Profesjonskortet 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 tydelig-

gjør arbeidsgivers ansvar og myndighet for 

vurdering og kontroll av språkkompetanse.  

Fagperson: 

Jorunn Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

Spisse gjenstander 
I Norge har Arbeidstilsynet sendt på høring 

endringer i forskrift om utførelse av arbeid. 

Høringsfrist er 28. april 2013  

Bakgrunnen er et nytt direktiv som skal bidra til 

beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe 

instrumenter i sykehus og helsesektoren. 

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=237740
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Direktivet skal først og fremst hindre smitt-

somme sykdommer som kan overføres via blod 

eller andre kroppsvæsker hvis man stikker eller 

skjærer seg på brukt medisinsk utstyr. Direktivet 

bygger på en avtale mellom arbeidslivspartene i 

helsesektoren. 

Arbeidstilsynet mener at norsk lov og forskrift 

langt på vei dekker kravene i direktivet, men at 

det på enkelte områder er så detaljert at det 

krever forskriftsendring. 

Fagperson: 

Siri Klevstrand 

Siri.Klevstrand@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

 

  

mailto:Siri.Klevstrand@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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4. Helse 

Pasientrettighetsdirektivet  
Hensikten med direktivet er å lovfeste EU-

domstolens rettspraksis i forhold til enkelt-

personers adgang til å motta helsetjenester av 

høy kvalitet i et annet land. Pasienter som 

benytter seg av helsetjenester i et annet land 

har rett til å få refundert kostnader inntil det 

beløp behandlingen/ tjenesten ville ha kostet i 

hjemlandet. Sykehusinnleggelse krever 

forhåndsgodkjenning i hjemlandet. Pleie- og 

omsorgstjenester omfattes ikke av direktivet.  

Direktivet omhandler fri bevegelse av 

tjenester som omfattes av reglene for det 

indre marked, og direktivet vil derfor også bli 

innlemmet i EØS-avtalen. Dette har vært 

gjenstand for høring i Norge, med høringsfrist 

i januar 2013. 

KS påpekte i sin høringsuttalelse at det har 

vært en utvikling hvor flere velger ulike 

tjenester i utlandet, spesielt fysioterapi, og 

hvis dette vil gjelde flere områder vil det 

kunne få betydning for kommunenes 

økonomi.  

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 lov-

endringer 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.  

Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet 

og rådet i januar/februar 2011. Direktivet skal 

gjennomføres i EU innen 25. 10.2013. 

Fagpersoner: 

Anne Gamme 

Anne.Gamme@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

  

mailto:Anne.Gamme@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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5. Miljø, klima, energi og transport 

Syvende miljøhandlingsprogram  
Miljøhandlingsprogrammene har vært førende 

for utviklingen av EUs miljøpolitikk siden 70-

årene, og i slutten av november 2012 ble 

forslaget til et syvende miljøhandlingsprogram 

publisert. Programmet bygger på eksisterende 

initiativer på miljøområdet som Veikart til et 

ressurseffektivt Europa, EUs Strategi for 

biodiversitet og Veikart for omstilling til en 

konkurransedyktig lavutslippsøkonomi, og 

strekker seg frem til 2020. 

Tidligere handlingsprogram har i stor grad 

fokusert på spesifikke miljøutfordringer i 

isolasjon, mens det nye forslaget vektlegger 

hvordan disse utfordringene er knyttet sammen. 

Denne nye tilnærmingen innebærer at gevinster 

utenom de rent miljøvernmessige også skal 

vurderes, f.eks. potensielle økonomiske og 

samfunnsmessige gevinster. 

Kommisjonen anser dagens regelverk for å være 

langt på vei dekkende for å nå 2020 

målsetningene, men det har ikke blitt tatt i bruk 

på en god nok måte. Nye tiltak for å forbedre 

implementeringen, kunnskapsgrunnlaget, 

investeringsrammen og integrasjon i andre 

politikkområder vil prioriteres. 

Forslaget behandles nå i Rådet og Parlamentet, 

og vil trolig bli endelig vedtatt i plenumssesjonen 

i juli. 

Fagpersoner: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Revisjon av miljøvirkningsdirektivet  
Kommisjonen la i oktober 2012 frem et nytt 

forslag til miljøvirkningsdirektiv, som er en 

revisjon av det eksisterende fra 1985 

(85/337/EEC). Direktivet fastsetter generelle 

prinsipper for vurdering av miljøvirkninger ved 

offentlige og private prosjekter som sann-

synligvis vil få stor innvirkning på miljøet, også 

kalt konsekvensutredning. Dette for å forhindre 

forurensing og ulemper ved kilden, snarere enn 

å måtte forsøke å bekjempe virkningen av dem 

senere. 

Revisjonen skyldes bl.a. at det er behov for å 

harmonisere direktivet med nyere regelverk og 

et ønske om å forbedre kvaliteten på selve 

utredningsprosessen. Kommisjonen ønsker også 

å redusere de til dels store forskjellene som er 

mellom medlemsstatenes implementering av 

direktivet.  

Det er i dag i stor grad opp til medlemslandene 

hvordan man bestemmer hvilke prosjekt som 

skal konsekvensutredes eller ikke, noe som har 

ført til at det i noen medlemsland utredes 

unødvendig mange prosjekter mens i andre for 

få. 

Direktivet er av stor betydning for tildeling av 

byggetillatelser ved større prosjekter, en prosess 

som normalt tar relativt lang tid. Dette gjelder 

ikke bare i Norge, og Kommisjonen har vektlagt 

at direktivet ikke skal bidra til unødvendig økt 

administrativ byrde. I gjennomsnitt tar en 

miljøkonsekvensutredning 11,6 måneder i EUs 

medlemsstater. Ved å effektivisere prosessen for 

både utvelgelsen av prosjekter som skal 

vurderes og selve utredningen, kan man 

redusere saksbehandlingstiden betraktelig. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0337(COD)&l=en
mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985L0337:20090625:da:PDF
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For å få til dette, detaljerer det nye forslaget i 

større grad enn tidligere hvordan utvelgelsen 

skal gjøres. Kommisjonen kommer også med 

flere forslag for å forbedre kvaliteten på 

konsekvensutredningene, dette innebærer bl.a. 

innføring av krav til hva miljøkonsekvens-

vurderingsrapporten skal inneholde (bl.a. 

obligatorisk vurdering av rimelige alternativer og 

begrunnelse for den endelige avgjørelsen). Det 

foreslås også innføring av tidsfrister for når de 

ulike stegene i konsekvensutredningen skal være 

ferdige. 

Parlamentet og Rådet behandler for tiden 

forslaget, og dersom man klarer å overholde 

fremdriftsplanen vil det fattes endelig vedtak i 

plenumssesjonen 23. oktober 2013. 

Fagperson: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Vann 
Den 15. november 2012 publiserte Kommisjonen 

sin nye strategi for ivaretakelsen av Europas 

vannressurser. Det foreslås ingen nye direktiver 

eller forordninger, men mulig innføring av 

standarder og nasjonale mål kan få betydning for 

kommunesektoren. 

 

Strategien, «A Blueprint to Safeguard Europe’s 

Water Resources», er ikke en tvangstrøye i form 

av en universalløsning, men derimot foreslås en 

verktøykasse for å forbedre vannforvaltningen 

på nasjonalt, regionalt og nedbørsfelt nivå. For å 

oppnå EUs målsetning om god vannkvalitet 

innen 2015, beskriver strategien tre ulike 

tilnærminger: 

 Ta i bruk mulighetene i gjeldende lovgivning 

fullt ut. Eksempelvis ved å gjennomføre 

forbruksmåling og prissetting av vann for å 

fremme «forurenser betaler» prinsippet. 

 Styrket integrering av vannpolitikkens 

målsetninger i andre relevante 

politikkområder som landbruk, fiskeri, 

fornybar energi, transport samt 

samhørighets- og strukturfondene. 

 Gjeldende rammeverket skal forbedres, bl.a. 

ved hjelp av verktøy som for å øke 

vanneffektiviteten. Strategien foreslår bl.a. 

nasjonale mål for vannregnskap og vann-

effektivitet samt utvikling av EU-standarder 

for gjenbruk av vann. 

 

Fagpersoner: 

Lasse Jalling 

Lasse.Jalling@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Avfall og gjenvinning 
I de fleste EØS-landene har man nå nasjonale 

avfallsplaner på plass, slik som rammedirektivet 

for avfall krever. Kommisjonen har faktisk 

allerede startet evaluering av planer som 

foreligger, og intensiverer sitt arbeid med 

avfallspolitikk frem mot «avfallsåret» 2014. I 

Norge er regjeringen i gang med nasjonal 

avfallsplan som skal være klar i desember i år.  

I mars 2013 kom Grønnbok om plastavfall med 

høringsfrist i juni. Det bes om innspill til effektive 

tiltak for bedre utnyttelse av ressursene i 

plastavfallet, unngå spredning av miljøgifter og 

den vil ha et spesielt fokus på å unngå marin 

forsøpling. 

Europakommisjonens mål er at ressurs-

effektivitet skal gjennomsyre all politikk. Det at 

mange land ligger langt etter i implementering 

av vedtatt avfallspolitikk, gjør at Kommisjonen 

nå er i tettere dialog med 10 utvalgte land for å 

diskutere fremdrift. Ett grep som gjøres, med 

virkning for alle landene, er å koble avfalls-

politikken tettere på avfallshierarkiet. Store 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0297(COD)&l=da
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
mailto:Lasse.Jalling@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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mengder avfall går fortsatt på deponi, og dette 

er ressurser som ønskes gjenvunnet i størst 

mulig grad.  

Man ser også særlig på måter å redusere 

avfallsmengder på, og ett av grepene her knyttes 

til utvidet produsentansvar. Utviklingen av 

hvordan dette kan og bør gjøres er et pågående 

arbeid, og omfanget av tiltak vil avhenge av i 

hvor stor grad man får opp mål innenfor de ulike 

fraksjonene, og da særlig for trevirke, tekstiler 

og plastemballasje.  

DG Environment fortsetter samarbeidet med 

andre generaldirektoratene (DG’ene) i 

Kommisjonen for å få miljøaspektet inn i øvrig 

politikk. Det skal kreves bruk av beste 

tilgjengelige teknologi. 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 

Svein Kamfjord 

Svein.Kamfjord@ks.no 

 

Klimatilpasning 
Kommisjonen vil i slutten av april 2013 

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. 

Fagpersoner: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Energi 

Fornybar energi etter 2020 

Det jobbes med en strategi for fornybar energi 

fram mot 2030 i EU, en såkalt «post-2020-

strategi». Målsetningen til Kommisjonen er å 

komme til enighet før nytt Parlament velges 

sommeren 2014. KS Bedrift har sammen med 

CEEP kommet med innspill til Kommisjonens 

arbeid. 

KS Bedrift støtter fortsatte subsidier for enkelte 

energikilder etter 2020. Likevel er det nødvendig 

å fase ut støtte til teknologier som etter hvert er 

konkurransedyktige på markedet, som for 

eksempel landbasert vindkraft og solcellepanel. 

Det må legges opp til balansert innfasing av 

fornybar energi, med fokus på reguleringsevne i 

systemet og nettutvikling. KS Bedrift støtter 

mest mulig bruk av markedsbaserte 

finansieringsmekanismer for de energikildene 

som er uferdige og fortsatt vil trenge støtte mot 

2030. 

Når det gjelder nettutvikling må det finnes gode 

inntektsordninger for nettselskapene, slik at 

nødvendige investeringer foretas. Samtidig 

behøves omfattende forskning og utvikling på 

høyteknologiske løsninger i nettet for å bedre 

styringen av flyten. På den måten kan man 

utnytte den uforutsigbare produksjonen fra 

fornybare kilder bedre. 

Energieffektivisering 

EUs toppledere ble i 2007 enige om å forbedre 

energieffektiviseringen med 20 % innen 2020, et 

mål som trolig blir vanskelig å nå. For å komme 

nærmere målet, vedtok Parlamentet og Rådet i 

september i fjor energieffektiviseringsdirektivet. 

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:Svein.Kamfjord@ks.no
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/Klima-og-miljo/Ole-Jorgen-Grann/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati/Klima-og-miljo/Ole-Jorgen-Grann/
mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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Direktivet etablerer et felles rammeverk for 

energieffektivisering og stiller bl.a. krav til at det 

settes nasjonale mål. Landene skal, i følge 

direktivet, etablere en langsiktig strategi for å 

stimulere til renovering av boliger og nærings-

bygg. 

Det stilles i direktivet også krav til reduksjon i 

strømforbruket til sluttkundene. KS Bedrift har 

sendt innspill til Olje- og energidepartementets 

oppfølging av direktivet der det foreslås at det 

legges opp til en styrking av Enova for å nå målet 

om årlig reduksjon i sluttkunders forbruk. Her 

kan det for eksempel brukes tilskuddsordninger 

og gunstige lån. Energiselskapene bør ikke få 

plikt til å redusere forbruket til egne kunder, 

men kan bidra med informasjon og eventuelt 

tilby energieffektiviseringstjenester. 

Direktivet er nå i ferd med å implementeres i 

Norge, og departementet avsluttet nylig en 

innledende høringsrunde. 

Fagpersoner: 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Transport 

Den fjerde jernbanepakken 

På tampen av januar 2013 ble den fjerde 

jernbanepakken lagt frem av Kommisjonen. 

Forslaget vil trolig bli den store transport-

politiske saken i EU i 2013. Målet er å bidra til 

vekst i jernbanetrafikken gjennom bedre kvalitet 

og flere valgmuligheter. I pakken foreslås bl.a.: 

 liberalisering av innenlands jernbanetrafikk 

fra desember 2019, enten ved å innføre fri 

konkurranse på sporet eller konkurranse om 

sporet gjennom anbud;  

 funksjonelt skille mellom infrastruktur og 

togtjeneste; 

 felles europeisk tilsyn for godkjenning av 

togmateriell og utstedelse av 

sikkerhetssertifikater til togselskapene 

Norge innførte et funksjonelt skille da 

Jernbaneverket ble opprettet, men flere andre 

land, deriblant Tyskland, har en jobb å gjøre. I 

forslaget åpnes det for at det samme selskapet 

kan ha ansvar for både infrastruktur og 

togtjenester, men da må det i følge 

Kommisjonen være en «kinesisk mur» mellom 

de to rollene. Denne valgmuligheten vekket en 

del oppsikt og det ble kommentert fra media at 

det trolig skyldtes intens lobbyvirksomhet fra 

Tyskland som ikke ønsker å splitte opp Deutsche 

Bahn. 

Forslaget er nå til behandling i Parlamentet og 

Rådet, en prosess som er ventet å ta lang tid. 

Infrastruktur for alternativ energi 

For å legge bedre til rette for bruk av alternativ 

energi i transportsektoren, har Kommisjonen 

fremmet et forslag til direktiv der det stilles krav 

til standardisert infrastruktur for bruk av 

elektrisitet, hydrogen og naturgass. Direktivet 

retter seg i hovedsak mot vegtransport, men 

også sjøtransport. Kommisjonen foreslår bl.a. et 

bindende mål om 800 000 ladestasjoner for el-

biler innen 2020, der ti prosent av disse skal 

være offentlig tilgjengelige. 

Forslaget ble oversendt Parlamentet og Rådet 

24. januar 2013 der det nå er til behandling. 

Fagpersoner: 

Anne Johanne Enger 

AnneJohanne.Enger@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0029(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0012(COD)&l=en
mailto:AnneJohanne.Enger@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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Havnepakken 

Kommisjonen planlegger å legge frem et 

rammeverk for fremtidig havnepolitikk i EU før 

sommeren 2014, det er mulig at det vil komme 

et lovforslag i denne sammenheng.  

Formålet med initiativet er å forbedre både 

effektiviteten og kvaliteten på havnetjenestene. 

Fagpersoner: 

Pia Farstad von Hall 

Pia.FarstadvonHall@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

  

mailto:pia.farstadvonhall@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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6. IKT 

Forslag om personvernforordning 
Kommisjonen la i januar i fjor 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 gjennom-

føres 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 person-

opplysninger. 

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 person-

opplysninger og til å kunne overføre dem til 

andre 

 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 

revidering av dagens direktiv og styrking av 

personvernet får bred støtte, men enkelte av 

tiltakene later ikke til å være vektet godt nok 

opp mot kostnadene de vil medføre. CEMR, EØS 

EFTA Forum og Regionkomiteen har dessuten 

gitt uttrykk for at deler av forslaget bryter med 

subsidiaritetsprinsippet ved å gå for langt i å 

detaljere bl.a. ansettelsesrettslige forhold. 

I følge media har forslaget resultert i en massiv 

lobbyvirksomhet fra myndighetene i USA, 

visstnok den største noensinne. Dette skyldes at 

de amerikanske internettgigantene Facebook, 

Google, Amazon.com og Twitter i stor grad vil bli 

påvirket av den foreslåtte forordningen. Den 

store interessen har resultert i over 3 000 

endringsforslag som ansvarlig komité i 

Parlamentet skal ta stilling til i løpet av april i år. 

Etter planen skal forhandlinger mellom Rådet og 

Parlamentet begynne til sommeren, men 

rapporter fra Rådet tilsier at dette kan bli utsatt. 

Skulle ikke Rådet og Parlamentet komme til 

enighet i løpet av 2013, spøker det for en endelig 

avklaring i inneværende parlamentsperiode som 

varer frem til sommeren 2014. 

Fagpersoner: 

Ellen Karin Toft Larsen  

Ellen.Karin.Larsen@ks.no 

Hallvard Hoen  

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

Revisjon av viderebruksdirektivet  
Deling av informasjon fra offentlig sektor kan 

potensielt bidra til en årlig verdiskaping på 40 

milliarder euro i EU, men medlemsstatene og 

Parlamentet sliter med å komme til enighet om 

Kommisjonens endringsforslag. Prising av 

offentlig informasjon er et av stridstemaene i 

forhandlingene mellom Parlamentet og Rådet 

som i følge rapportene går svært tregt.  

Kommunesektoren i Norge eier og vedlikeholder 

bl.a. store mengder kartdata som vil måtte 

gjøres tilgjengelig i rå-format og til 

marginalkostnad dersom Kommisjonens forslag 

blir stående. Regler for beregning av 

marginalkostnaden og salg av offentlig 

informasjon diskuteres fortsatt samt mulighet 

mailto:Ellen.Karin.Larsen@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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for unntaksordninger. Parlamentet planlegger å 

behandle forslaget i plenumssesjonen 11. juni i 

år, så gjenstår det å se om de klarer å bli enige 

med Rådet i tide. 

Forslaget som behandles er en revisjon av 

direktivet om gjenbruk av offentlig sektors 

informasjon (2003/98/EF) som er implementert i 

Norge gjennom EØS-avtalen. Direktivet har 

bidratt til etableringen av en rekke portaler der 

informasjon fra offentlig sektor ligger åpent 

tilgjengelig, Norge er intet unntak 

(http://data.norge.no/). Det finnes også en rekke 

initiativ for å stimulere til utvikling av tjenester 

og produkter basert på denne informasjon, 1. 

februar -15 april i år avholder Difi og IKT-Norge 

en konkurranse som bl.a. «vil kåre de beste 

appene med bruk av offentlig data i Norge». 

EU har nylig publisert en egen portal som på sikt 

ikke bare skal samle EU-institusjonenes 

informasjon, men også medlemslandenes. Med 

over 70 ulike samlesider for offentlig 

informasjon i EU, vil en slik samling av 

samlesidene gjøre det enklere å lage produkter 

som retter seg mot flere medlemsland. Inntil 

videre består EUs portal i hovedsak av datasett 

fra Eurostat, EUs statistiske kontor hvor også 

statistikk fra EFTA-landene inngår. 

Fagpersoner: 

Michael Pande-Rolfsen 

Michael.Pande-Rolfsen@ks.no 

Hallvard Hoen  

Hallvard.Hoen@ks.no 

 

  

http://data.norge.no/
http://apps4norge.no/
http://open-data.europa.eu/open-data/
http://www.ec.europa.eu/eurostat/
mailto:Michael.Pande-Rolfsen@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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7. EØS-midlene og EUs samhørighetspolitikk 

Internasjonalt engasjement 

gjennom EØS-ordningene  
Det er inngått avtaler med de 15 mottaker-

landene for EØS-midlene og den norske 

finansieringsordningen Norway Grants i 

perioden 2009 – 2014 for støtte til sosial og 

økonomisk utjevning og fremme av samarbeid 

mellom giver- og mottakerland. De fleste av i alt 

146 programmer under ordningen er nå 

godkjent og gjennomføringsfasen er begynt. En 

rekke muligheter for samarbeid er åpne for 

norske kommuner og fylkeskommuner. 

KS er programpartner 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 er det 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 finnes også muligheter 

innenfor kulturprogrammer hvor Riksantikvaren 

eller Kulturrådet er norsk partner, i miljø-

programmer med KLIF som norsk partner etc. De 

første utlysningene er nå åpne og flere 

arrangementer for partnersøk har funnet sted 

eller planlegges. Informasjon legges løpende ut 

på www.eeagrants.org  og www.ks.no 

Fagperson: 

Bjørn Rongevær  

Bjorn.Rongevaer@ks.no 

 

Anstendig arbeidsliv og 

trepartssamarbeid 
For første gang deltar KS i en stor internasjonal 

programsatsing på arbeidslivsområdet. Det skjer 

gjennom programmet «Anstendig arbeidsliv og 

treparts-samarbeid» finansiert av Norway Grants 

med Innovasjon Norge som programoperatør.  

Dette er temaer som KS som arbeidsgiver-

organisasjon er opptatt av, og det er også et 

sentralt tema for EU. Mange land i Europa har 

liten tradisjon for systematisk fokus på 

partssamarbeid og arbeidsgiverrollen, noe som 

kan øke problemene i økonomiske krisetider.   

Programmet omfatter 12 EU-land. KS er norsk 

prosjektpartner i Tsjekkia, Ungarn, Litauen, 

Polen og Romania.  

I de tre første prosjektene er hovedtemaet vold 

og trusler mot offentlig ansatte. Prosjektet i 

Polen fokuserer på partsamarbeid i kommuner, 

kommunale tjenester og kommunale bedrifter, 

mens Romania skal arbeide for å styrke de 

partssammensatte kommisjonene på statlig, 

regionalt og lokalt nivå.  

For KS er det viktig å synliggjøre treparts-

samarbeidet. Av den grunn er det inngått 

samarbeidsavtale med Fagforbundet, både om 

de fem prosjektene der KS er norsk partner og 

de to der Fagforbundet er partner.  

KS er også opptatt av å synliggjøre statens rolle, 

og vi har inngått avtale med Arbeids-

departementet og Fornyings-, administrasjons- 

og kirkedepartementet om at de skal kunne 

delta på fagrelevante prosjektarrangementer. 

Dette kan i tillegg bidra til å gjøre det enklere å 

involvere statlige representanter i mottaker-

landene.  

http://eeagrants.org/Partnerships/Donor-programme-partners
http://eeagrants.org/Partnerships/Donor-programme-partners
http://www.eeagrants.org/
http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/
mailto:Bjorn.Rongevaer@ks.no
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I tillegg har KS inngått en avtale med FAFO som 

skal gi arbeidet en faglig forankring.   

KS har hatt nær kontakt med de to 

paraplyorganisasjonene for arbeidsgivere og 

arbeidstakere i kommunal sektor i Europa, CEMR 

og EPSU. De har laget felles dokumenter og 

retningslinjer om vold og trusler mot offentlig 

ansatte som de ulike prosjektene kan dra nytte 

av.  

Alle prosjektene hadde oppstart tidlig i januar 

2013 og avsluttes i desember 2014. De konkrete 

aktivitetene inkluderer møter og studieturer i 

Norge og mottakerlandene.  

For mer informasjon om «Fondet for anstendig 

arbeid og trepartssamarbeid»: 

www.decentwork.no 

For mer info om EØS-midlene: 

 www.eeagrants.org    

Fagpersoner: 

Liss Schanke 

Liss.Schanke@ks.no 

Gunnbjørg Nåvik 

Gunnbjorg.Navik@ks.no 

 

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 

langtidsbudsjett for perioden 2007-2013. 

For den nye budsjettperioden som påbegynnes i 

2014, foreslår Rådet å redusere bevilgningene til 

regionalpolitikk noe. Budsjettforslaget skal 

behandles av Europaparlamentet før sommeren. 

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 sam-

hørighet.  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 utpekt som en pilot i den 

sammenheng. Det har også vært arbeidet med 

forslag til en tilsvarende 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 problem-

stillinger, fra næringsutvikling til miljø-

utfordringer. 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 

 

  

http://www.decentwork.no/
http://www.eeagrants.org/
mailto:Liss.Schanke@ks.no
mailto:Gunnbjorg.Navik@ks.no
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8. Rådgivende forum

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 lokal-

demokratisk dimensjon. Fra Sveitsisk side vil 

man medio 2013 vurdere deltakelse i Forumet. 

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 høsten 2012 vedtok 

Forumet tre uttalelser: 

 Arbeidsinnvandring 

Forumet uttalte blant annet at til tross for 

positive effekter ved arbeidsinnvandringen 

som har kommet som et resultat av EØS- 

avtalen, er det usikkerhet knyttet til 

langsiktige kostnader for kommunesektoren 

knyttet til integrering og sosiale tjenester.  

 EUs samarbeidsprogrammer 2014-2020 

Behovet for forenkling ble lagt vekt på av 

Forumet, som presiserte at dette vil gjøre 

det lettere for lokale og regionale 

myndigheter å engasjere seg i europeiske 

samarbeids-programmer. Forumet ba også 

om en rask avklaring fra EFTA landene, i 

samråd med kommunesektoren, vedrørende 

hvilke programmer som man kan delta i.    

 EUs personvernforordning 

Forumet stilte seg positiv til en revisjon av 

regelverket for behandling av person-

opplysninger i EØS, men var kritiske til et 

firkantet forslag som går for langt i å 

detaljere blant annet stillingsforhold og 

arbeidsoppgaver til obligatoriske 

personvernombud i hver enkelt kommune 

og fylkeskommune. 

Europapolitisk Forum 
Europapolitisk forum er et dialogforum som 

setter aktuelle europapolitiske spørsmål på 

dagsorden. Forumet er en politisk møteplass 

mellom forvaltingsnivåene. Medlemmer er 

politiske representanter fra Utenriks-

departementet, Kommunal- og regional-

departementet, KS, landsdelsorganisasjoner og 

Sametinget. Formålet med forumet er utveksling 

av informasjon, synspunkter og erfaringer med 

europapolitiske saker og problemstillinger. 

Dagsorden tar opp aktuelle og viktige tema for 

lokalt og regionalt nivå. Presentasjoner fra 

møtene, som holdes to ganger pr. år, legges ut i 

nyhetsbrevet www.regionalnytt.no etter hvert 

møte. 

KS har oppnevnt 11 av de 22 medlemmene av 

forumet. 

Fagperson: 

Knut Hjorth Johansen  

Knut.Hjorth-Johansen@ks.no  

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 

 

http://www.regionalnytt.no/
mailto:Knut.Hjorth-Johansen@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 (Toppmøtet) 
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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EPSU  
European Federation of Public Service Unions representerer mer enn 270 fagforeninger og 8 millioner 
ansatte i offentlig tjenesteyting. Norske medlemmer er EL & IT Forbundet, LO Stat, Norsk 
Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, DELTA, Norges Ingeniørorganisasjon -NITO, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, Sosionomer og 
Vernepleiere, Arbeids- or velferdstilsattes yrkersorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – 
Stat. 
 
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.  
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 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 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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