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Forord 

Politikk og lovgivning fra EU legger føringer for kommuner, fylkeskommuner og deres selskaper på en 

rekke områder. Det har flere studier og rapporter slått fast. Ikke minst har Europautredningen, NOU 

2012:2 – Utenfor og innenfor, Norges avtaler med EU, bidratt til å synliggjøre omfanget. Det er derfor 

viktig at hele kommunesektoren er informert om politikk og regelverk som er under arbeid i EU og 

som via EØS-avtalen tas inn i norsk rett. KS arbeider derfor aktivt for å påvirke politikk som har 

betydning for medlemmene.  

Arbeidet skjer i flere faser. Når ny politikk er under utarbeidelse, tidlig i prosessen, konsentrer vi 

innsatsen om samarbeid med kollegaer fra andre land. Dette arbeidet foregår i våre europeiske 

paraplyorganisasjoner: CEMR (Council of European Municipalities and Regions) og CEEP (European 

Centre of Employers and Enterprises providing Public services). Etter vedtak i EU, innlemmes 

lovgivningen i EØS-avtalen. I denne mellomfasen samarbeider vi med kollegaer fra EFTA-landene for 

å påvirke tolkninger av bestemmelser og utforske nasjonalt spillerom i forhold til norsk 

tilpasningsbehov. Dette arbeidet skjer blant annet i EFTAs konsultative komité for partene i 

arbeidslivet og i EFTAs Forum for lokalt og regionalt folkevalgte. Til sist innføres lovgivningen i norsk 

rett. Da foregår arbeidet i Norge og ligner det interessepolitiske arbeidet KS gjør for medlemmene 

overfor statlige myndigheter og andre norske aktører. I Norge belyses innholdet og betydningen av 

ny lovgivning som følge av EØS-avtalen også i Europapolitisk Forum for lokale og regionale 

myndigheter. 

«På gang i EØS» gir KS’ politiske ledelse, medlemmene og administrasjon en oversikt over noen saker 

som er i arbeid i EU/EØS høsten 2013 og som vil få innvirkning på norske kommuner, 

fylkeskommuner og deres selskaper. For mer utfyllende informasjon kan du ta kontakt med de 

relevante saksbehandlerne som står oppført under hver artikkel.  

En forutsetning for å arbeide effektivt med EU/EØS-politikk, er kunnskap om den europeiske 

beslutningsstrukturen, aktørene og prosessen. Av den grunn har KS etablert kompetanseprogrammet 

«Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis. Mer informasjon finner du hos KS Agenda, 

http://www.ksagenda.no 

 

 

Helge Eide  

Områdedirektør Interessepolitikk 

 

 

Redaksjonen avsluttet arbeidet 15.oktober 2013  

http://www.ksagenda.no/
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Bankunion, langtidsbudsjett og føderalvalg i Tyskland 
EU-samarbeidet fortsetter å preges av arbeidet med å redusere virkningene av krisens mange 

ansikter: økonomisk, finansielt, gjeldsnivået i offentlig og privat sektor, arbeidsløshet og sosiale 

problemer. Det arbeides med flere forslag for å bedre skatteinngangen, bl.a. felles grunnlag for 

selskapsskatt, tette huller i merverdisystemene, avgift på finansielle transaksjoner og nye regler på 

energiskatteområdet. Samtidig har EU et høyt ambisjonsnivå for å bekjempe skatteunndragelse og 

presser på for mer samarbeid på globalt nivå, bl.a. G20 og OECD.  

I andre halvår av 2013 har føderalvalget i Tyskland fått mye oppmerksomhet. Angela Merkel fikk full 

tillit fra tyske velgere til å fortsette å fronte eurolandenes arbeid med å komme ut av gjeldskrisen.  

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.  

Europeisk bankunion 
Parlamentet fattet 12. september vedtak som legger grunnlag for etablering av en bankunion. Den 

europeiske sentralbanken (ESB) får i oppgave å etablerere en overordnet tilsynsmyndighet for banker 

i eurosonen (de 17 EU-landene som har euro som felles valuta). Denne Single Supervisory 

Mechanism (SSM) er også åpen for andre EU-land som ønsker å delta. Innføringen av SSM betraktes 

som et viktig skritt for å gjenopprette tilliten til de europeiske bankene. Det forventes at 

forordningen trer i kraft mot slutten av 2014. I første omgang er det de 150-200 største bankene som 

blir tittet i kortene direkte av Sentralbanken, men i teorien kan rundt 6000 banker bli omfattet.  

Samtidig med vedtaket av forordningen, undertegnet Mario Draghi og Martin Schulz, presidentene i 

Sentralbanken og Parlamentet, en deklarasjon som forplikter begge institusjonene til å inngå avtale 

om praktiske sider ved samarbeid om SSM. Deklarasjonen og avtalen kom etter kritikk mot at den 

demokratiske kontrollen av tilsynsmyndigheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt. 

Det gjenstår nå endelig formell tilslutning i Rådet (EU-landenes regjeringer). 

En annen byggestein i bankunionen, er etablering av en sentral myndighet for restrukturering eller 

avvikling av europeiske krisebanker i eurosonen. Kommisjonen har fremmet forslag om en slik 

myndighet. De fleste mener denne myndigheten bør på plass parallelt med SSM. Forslaget er 

kontroversielt og det er uenighet mellom landene om utformingen og om hvor mye makt som 

kan/bør legges til Kommisjonen. 

Langtidsbudsjett og politiske prioriteringer 2014-2020 
Etter tautrekking til aller siste slutt om størrelsen på EUs langtidsbudsjett for syvårsperioden 2014-

2020, ga Parlamentet motstrebende sin støtte 3. juli til et kompromissbudsjett på 908 milliarder 

euro. Den politiske enigheten mellom Rådet og Parlamentet fra februar på 960 milliarder euro, holdt 

dermed ikke. Avtalen fra 3. juli skal voteres i plenum i Parlamentet i høst. Voteringen var planlagt til 
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septembermøtet, men ble utsatt på grunn av uenighet om noen poster på regnskapet for 2013. 

Parlamentet vil sikre at garantiene for 2013 blir fulgt opp, før de godkjenner langtidsbudsjettet. I 

skrivende stund er det ikke kjent når avstemmingen skjer. 

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 konkurransekraft økt, herunder postene til forskning, utdanning 

og innovasjon. Det er også en satsning på tiltak for å avhjelpe den voksende ungdomsledigheten i 

Europa. 

Bevilgningene til forskning, utdanning og innovasjon vil berøre Norge direkte ved at Norges 

økonomiske bidrag øker ved deltakelse i neste generasjons EU-programmer. Norges finansielle 

bidrag bestemmes av en beregningsmodell i EØS-avtalen. 

Nytt medlemsland 
Kroatia ble 1. juli EUs 28. medlemsland. Nå pågår forhandlinger med EFTA-landene om inntreden i 

EØS-avtalen. Det skal bl.a. oppnås enighet om hvor stort økonomisk bidrag EFTA-landene skal gi til 

Kroatias økonomiske og sosiale utvikling, via EØS finansieringsordningene. 

Oppfølging av Europameldingen 
Regjeringen har startet arbeidet med oppfølging av Europameldingen (Melding til Stortinget nr. 5, 

2012-2013: EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU). Meldingen følger opp utredningen og 

høringssvarene på Europautredningen, «Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU», (NOU 

2012:2). Stortinget ga bred støtte til de fleste forslagene til bedre utnyttelse av muligheter og 

handlingsrom. Det gjelder både ved utforming av norske posisjoner i en tidlig fase via lovprosessen 

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

regelverket. 

Tidlig varslings-gruppe 

Etter initiativ fra Utenriksdepartementet, er det etablert en gruppe som skal arbeide med tidlig 

varsling av initiativ og tiltak som fremmes av EU og som kan få viktige følger for Norge. Gruppen 

består av representanter for partene i arbeidslivet og norske kommuner og regionene som arbeider 

aktivt med EU/EØS-saker i Brussel (KS og de seks norske regionkontorene i Brussel). Hensikten med 

gruppen er å involvere partene og kommunene/regionene tidligst mulig i arbeidet med å identifisere 

initiativ som tas i EU og som kan få viktige konsekvenser for Norge. Videre er det en målsetting å 

skape en aktiv dialog med arbeidslivspartene og kommunene/regionene om de sakene som antas å 

bli viktige, slik at alle berørte kommer til orde så tidlig som mulig i de norske beslutningsprosessene 

om disse sakene. 

Gjennom tidlig varslings-gruppen gir kommuner, regioner og deres selskaper innspill om EØS-saker 

som antas å bli viktige i 2014. Sammen med innspill fra Regjeringens koordineringsutvalg for EØS-

saker og Forumet av lederne for departementenes spesialutvalg for EØS-saker, danner det grunnlag 

for utarbeidelse av Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS 2014. 
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Kompetanseheving i Stortinget 

Stortinget intensiverer egen kompetanseheving på EU/EØS-området ved å sende en årlig delegasjon 

av stortingsrepresentanter til Brussel for å styrke deres kjennskap til organene og arbeidsmåtene, 

samt for å etablere et kontaktnett i partigruppene i Parlamentet. 

Mer systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene 

Europapolitisk Forum for lokale og regionale myndigheter og Sametinget diskuterte oppfølging av 

Europameldingen på møtet 28. mai 2013. Det ble henvist til lederen for Europautvalget, Fredrik 

Sejersted, som mener at EU/EØS innebærer et paradigmeskifte for Norge. Virkningen av dette er dels 

at forholdet mellom rett og politikk endrer seg, dels at EU/EØS fungerer som et nytt styringsnivå i 

Norge. Det europeiske styringsnivået er i stadig samspill med nasjonalt, regionalt og kommunalt 

styringsnivå (flernivåstyring) og medfører behov for tettere involvering og dialog mellom staten og 

kommunesektoren om EØS-saker. 

I innlegget fra kommunesektoren ble det påpekt at mer systematisk dialog mellom 

forvaltningsnivåene bør bygge på de strukturer og rutiner som allerede eksisterer for nasjonalt 

initierte lover. Særlig aktuelle er:  

 Konsultasjonsordningen mellom KS og regjeringen; 

 Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) veileder for «Statlig styring av kommuner og 

fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot 

kommunesektoren»;  

 KRDs rutiner for medvirkning fra kommunesektoren;  

 Spesialutvalgene og deres tilknyttede referansegrupper, som er etablert under 

departementene for koordinering av EU/EØS-saker; 

 Utredningsinstruksen med veileder, som gjelder fullt ut for alt utredningsarbeid som dreier 

seg om oppgaver og plikter for kommuner og fylkeskommuner; 

 EØS-notatbasen som regjeringen har etablert og som finnes på Europaportalen. 

Fagpersoner:   

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 

  

Knut Hjorth-Johansen 

Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

  

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

  

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

Anskaffelser 

Nye anskaffelsesregler – hva har skjedd? 

Kommisjonen la i desember 2011 frem forslag til reviderte anskaffelsesdirektiver og forslag til nytt 
direktiv for konsesjoner. 
  
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. 

Det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen inneholdt en rekke obligatoriske krav blant annet til 

ivaretakelse av sosiale forhold, miljø, innovasjon og små og mellomstore bedrifter. Det var videre lagt 

opp til en streng forståelse av EU-domstolens praksis om unntak for offentlig-offentlig samarbeid og 

forslaget inneholdt krav om opprettelse av et overvåkings-, kontroll og rådgivningsorgan.   

På den positive siden inneholdt forslaget fra Kommisjonen regler som forenklet håndteringen av 

dokumentasjon for kvalifikasjonskrav og en viss økt mulighet for å gjennomføre konkurranse med 

forhandlinger.  

KS har fulgt arbeidet med de nye direktivene tett blant annet gjennom samarbeidet i CEMR. Vi har 

særlig arbeidet for å gjøre obligatoriske krav frivillig, for å utvide mulighetene for offentlig-offentlig 

samarbeid og for å redusere krav til kontroll og overvåking. 

Innholdet i forslaget til nye direktiver  

Direktivene har vært til behandling i så vel Rådet som Parlamentet. Det foreligger nå et omforent 

utkast til nye direktiver som skal sluttbehandles i Parlamentet i løpet av høsten 2013. 

CEMR har fått gjennomslag på en rekke punkter i det omforente forslaget til nye direktiver. De nye 

direktivene inneholder i kortversjon: 

 Terskelverdien beholdes på 200.000 EURO. 

 Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester oppheves. Samtidig etableres det et 

forenklet regime for utdanning og helse- og sosiale tjenester og terskelverdien for disse 

tjenestene settes til 750.000 EURO. 

 Obligatoriske krav er gjort frivillige. Det betyr at det blir opp til innkjøpers faglige skjønn om 

kravene skal stilles eller ikke. Samtidig understrekes betydningen av å innta sosiale, 

miljømessige og innovasjonshensyn ved anskaffelser.   

 Det åpnes for stor grad av offentlig-offentlig samarbeid uten at regelverket kommer til 

anvendelse, forutsatt at det foreligger et samarbeid. 

 Kravet til at nasjonale myndigheter må opprette ett felles kontroll, overvåkings- og 

rådgivingsorgan er fjernet og erstattet med krav til at det må foreligge tilbud om rådgivning, 

en viss overvåking av praksis og mulighet for å ta opp ulovligheter for nasjonale organer. Det 

er også satt inn krav om at nasjonale myndigheter må rapportere til Kommisjonen. 
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 Noe utvidet mulighet til å benytte forhandlet konkurranse. 

 Forenklede krav til dokumentasjon fra leverandørene.  

 Enerettsunntaket fra det eksisterende direktivet er beholdt, etter at dette først var foreslått 

fjernet av Kommisjonen. 

 Krav til elektronisk handel.  

 Regulering av egenregi, i tråd med tidligere rettspraksis fra EU-domstolen. 

 Regulering av mulighetene til å gjøre endringer i inngåtte kontrakter. Her åpnes det i noe 

større grad for utskifting av leverandør ved konkurs, oppkjøp, omstrukturering mv.  

 Ingen reelle endringer i forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.  

I pakken som nå skal vedtas i EU, ligger også et helt nytt konsesjonsdirektiv. Direktivet omfatter både 

tjenestekonsesjon og bygge- og anleggskonsesjon. Regelverket inneholder et enklere regime enn 

anskaffelsesdirektivene, men det stilles nye krav til kunngjøring og utvelgelse mv. Kravene skiller seg 

likevel ikke mye fra det som har fulgt av EU-domstolens krav.  

Nye regler om e-faktura 

I tillegg til de nye anskaffelsesdirektivene, arbeider EU med nye krav til e-faktura. Det vil her bli stilt 

krav om at oppdragsgivere skal kunne motta e-faktura fra leverandørene.  

Gjennomføring av nytt regelverk i Norge 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har invitert alle berørte parter til å gi innspill til 

implementeringsarbeidet. I tillegg er det opprettet en referansegruppe som skal gi departementet 

råd om implementeringen. Dette arbeidet går parallelt med arbeidet i forenklingsutvalget som er 

opprettet av FAD, og som skal foreslå nye nasjonale anskaffelsesregler.   

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Kristine Vigander  

Kristine.Vigander@ks.no 

 

Nina Ramstad Aatlo 

Nina.Ramstad.Aatlo@ks.no 

 FADs faktaark om de tre nye direktivene. 

Kompromisstekstene for:  

- Innkjøpsdirektivet 

- Forsyningsvirksomhetsdirektivet 

- Konsesjonskontraktsdirektivet 

 

 

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 skje til markedspris. 

mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:nina.ramstad.aatlo@ks.no
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/Faktaark_anskaffelsesdirektiver.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Kommisjonsforslag_klassisk_direktiv.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Kommisjonsforslag_forsyningsdirektivet.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Kommisjonsforslag_konsesjonskontraktdirektivet.pdf
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Aktuell saker fra EFTAs overvåkningsorgan 

Analysesenteret i Trondheim 

Finansieringen av Analysesenteret i Trondheim er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig 

støtte og må derfor endres. Det vedtok EFTAs overvåkningsorgan ESA 20. mars 2013.  

Norge fikk frist til 20. april 2013 for å melde tilbake til ESA om hvorvidt norske myndigheter godtar 

ESAs forslag om endringer. 

Trondheim kommune har drevet et laboratorium for å kontrollere kvaliteten på drikkevann og 

matvarer i nesten 120 år. Laboratoriet, kjent som Analysesenteret i Trondheim, kontrollerer 

vannforsyningen i kommunen og skjellproduksjon på vegne av Mattilsynet. I tillegg tilbyr 

Analysesenteret laboratorietjenester til andre i et marked i konkurranse med flere private aktører. 

Analysesenteret er en del av Trondheim kommune, som sørger for finansiering, lokaler og 

administrative tjenester. ESA mener det er en risiko for at den kommunale subsidieringen gjør at 

Analysesenteret kan tilby sine tjenester i markedet under kostpris, ettersom kommunen ikke har skilt 

ut Analysesenterets kommersielle virksomhet fra den øvrige virksomheten. Videre, siden 

Analysesenteret er en del av kommunen, betaler ikke senteret skatt på de inntektene det får fra sin 

kommersielle virksomhet. 

ESA konkluderer med at disse forholdene bryter med regelverket for offentlig støtte i EØS-avtalen 

fordi de kan påvirke konkurranse og samhandel i EØS-området. 

For at finansieringen av Analysesenteret skal kunne være i tråd med støtteregelverket i EØS-avtalen 

har ESA bedt norske myndigheter om å vurdere følgende tiltak:  

Trondheim kommune må sørge for at Analysesenteret fører egne regnskap for den kommersielle 

virksomheten, adskilt fra den øvrige virksomheten, slik at det ikke forekommer noen kryss-

subsidiering mellom de to delene.  

Trondheim kommune må stanse alle direkte utbetalinger til den delen av Analysesenteret som tilbyr 

tjenester i markedet. 

Kommunen må også sørge for at den delen av Analysesenteret som driver kommersiell virksomhet 

betaler husleie til markedspris for sin bruk av bygningen. Husleien må fastsettes av en uavhengig 

ekspert,  

Kommunen må sørge for at den kommersielle virksomheten betaler markedspris for sin bruk av 

sentrets fellestjenester, som blant annet revisjon, regnskapsføring, IT-tjenester og arkivtjenester. 

Senterets kommersielle virksomhet må skattlegges på linje med annen forretningsvirksomhet i 

markedet. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)  

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet 27. mars 2013 en formell undersøkelse av finansieringen av 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA).  
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NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale læringsmidler til bruk i norske 

videregående skoler på oppdrag fra 18 fylkeskommuner. Elevene tilbys materiellet gratis på NDLAs 

nettsted. 

I 2010 mottok ESA en klage der det ble hevdet at den offentlige finansieringen av NDLA måtte regnes 

som ulovlig offentlig støtte. I oktober 2011 besluttet ESA at dette ikke kunne regnes som offentlig 

støtte slik begrepet er definert i EØS-avtalen, ettersom ESA ikke anså NDLA som et kommersielt 

foretak. 

I desember 2012 opphevet EFTA-domstolen ESAs vedtak. EFTA-domstolen mente at ESA burde ha 

stilt spørsmål ved om NDLA faktisk fungerte som et foretak og dermed åpnet en formell 

undersøkelse for å få klarhet i dette. Domstolen mente at ESA særlig burde ha undersøkt endringene 

i NDLAs rettslige status da det gikk over fra prosjektfasen til en operasjonell virksomhet, og om disse 

endringene fikk betydning for NDLAs finansiering og beslutningsprosess. 

ESA åpnet derfor i mars en formell undersøkelse, for å kunne fastslå om finansieringen av NDLA kan 

defineres som offentlig støtte og, hvis dette er tilfellet, om den bryter med støtteregelverket i EØS-

avtalen. 

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be 

om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken.  

Kommunale renovasjonsselskaper  

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente første uken i mai 2013 nye regler for finansieringen av 

kommunale renovasjonsselskaper i Norge. Dermed avslutter ESA saken om finansieringen av 

kommunale renovasjonsselskaper.  

ESA har tidligere konkludert med at finansieringssystemet for kommunale renovasjonsselskaper kan 

føre til såkalt kryss-subsidiering. Dette fordi en rekke slike selskaper driver kommersiell virksomhet 

ved siden av å samle inn husholdningsavfall i sin egen kommune. Mange kommunale 

renovasjonsselskaper konkurrerer om kontrakter for husholdningsavfallsinnsamling i andre 

kommuner, eller tilbyr andre tjenester i markedet, for eksempel tilknyttet industriavfall. I tillegg 

hadde enkelte kommunale renovasjonsselskap skattefritak.  

Den potensielle kryss-subsidieringen og skatteunntaket måtte regnes som offentlig støtte uforenlig 

med EØS-avtalen siden støtten kan påvirke både konkurranse og handel innen EØS. ESA foreslo 

derfor at Norge traff 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 aktivitet.» 

Norske myndigheter bør sørge for at det ikke forekommer noen kryss-subsidiering mellom 

renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske 

aktiviteter. Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av de faste fellesutgiftene føres på den 

økonomiske aktiviteten. 

Alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være 

forpliktet til å betale skatt.  
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Norge sa seg enig i ESAs forslag og forsikret om full gjennomføring. Norske myndigheter la også frem 

endringer i avfallsforskriften og skatteloven, og bekreftet at disse endringene ville være på plass 

innen 1. januar 2014. 

I lys av norske myndigheters aksept av ESAs foreslåtte tiltak og den foreslåtte innføringen av de 

ovennevnte endringene i finansieringen og beskatningen av kommunale renovasjonsselskaper, 

vedtok ESA å avslutte saken. 

Kippermoen treningsstudio  

ESA vedtok første uken i mai 2013 å avslutte saken om finansieringen av treningssenteret ved 

Kippermoen Idrettssenter (KIS). Vedtaket kommer etter at Norge gikk med på å endre 

finansieringsmodellen for KIS slik at den nå er i tråd med støttereglene i EØS-avtalen.  

ESA fant at finansieringen av treningssenteret utgjorde eksisterende offentlig støtte som var i strid 

med EØS-avtalen. ESA ba derfor norske myndigheter iverksette enkelte endringer for å sikre at den 

kommersielle treningssentervirksomheten ikke ble subsidiert av offentlige midler.  

Norske myndigheter sa seg enige i ESAs forslag og har forsikret om at disse vil bli fullt gjennomført fra 

og med gjenåpningen av KIS etter at den pågående renovasjonen er fullført. Endringene som ble 

foreslått av norske myndigheter inkluderer:  

 Et tydeligere regnskapsmessig skille mellom treningssentervirksomheten og annen 

virksomhet ved KIS.   

 Vefsn kommune skal, som eier, kreve at treningssenteret drives med et visst overskudd.  

ESA har imidlertid akseptert at norske myndigheter fortsetter å gi subsidier til treningssenteret for å 

kompensere for rabatter på billetter til enkelte grupper. 

I lys av at norske myndigheter har forpliktet seg til å gjennomføre de nødvendige endringer i 

finansieringen av KIS, vedtok ESA å avslutte saken. 

Kollektivtransport i Oslo-området  

EFTAs overvåkningsorgan, ESA avsluttet 8. mai 2013 saken om finansieringen av de tre selskapene 

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), Oslo Vognselskap AS og Unibuss AS. ESA konkluderer med at 

finansieringen er i tråd med EØS-reglene.  

KTP tilbyr kollektivtransport i Oslo. Selskapet er arvtageren til AS Oslo Sporveier. KTP har en rekke 

datterselskaper som tilbyr kollektivtransport i Oslo, deriblant Unibuss AS, som tilbyr 

rutebusstjenester i Oslo samt ekspressbusstjenester.  

I en klage til ESA i 2011 ble det hevdet at Oslo kommunes betaling for offentlige oppdrag utført av 

KTP og datterselskapene Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS, ble brukt for å finansiere 

kommersielle ekspressbusstjenester tilbudt av Unibuss AS.  

Klagen retter seg mot garantier og lån som Oslo kommune ga til KTP for å finansiere vognpark og 

infrastruktur for T-bane og trikk, samt kortsiktige likviditetslån fra kommunen til KTP.  
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Klageren hevdet videre at Unibuss AS ble overkompensert når selskapet ble engasjert for å kjøre 

”buss for trikk” og ”buss for bane” når trikke- eller t-banenettet var nede. Det ble også hevdet at KTP 

ble overkompensert for å ha utviklet et nytt billettsystem for kollektivtrafikken i Oslo.  

ESA har konkludert med at både Oslo kommunes innvilgelse av kortsiktige likviditetslån og ”buss for 

trikk”- og ”buss for bane”-kontraktene som ble inngått med Unibuss AS ble gjort på markedsvilkår. 

Det er dermed ikke snakk om offentlig støtte.  

Videre har ESA konkludert med at de øvrige lånene og garantiene som ble gitt til finansieringen av 

vognpark og infrastruktur, samt støtten til et nytt billettsystem, er basert på en ordning som har vært 

på plass siden før EØS avtalen trådte i kraft i Norge. Det er dermed snakk om eksisterende støtte. KTP 

fikk heller ikke for mye betalt for finansieringen av vognparken, infrastrukturen og utviklingen av det 

nye billettsystemet. ESA vedtok dermed å avslutte saken. 

Konkurrenten AS som opprinnelig klaget Oslo Sporveier m.fl. inn for ESA, har nå brakt avgjørelsene 

om å avslutte saken inn for EFTA-domstolen.   

Konsesjonskraft – Narvik kommune 

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, avsluttet 19. juni 2013 saken angående Narvik kommunes salg av sine 

rettigheter til konsesjonskraft. Konklusjonen er at salget ikke innebærer offentlig støtte. 

I oktober 2000 overførte Narvik kommune sine rettigheter til konsesjonskraft til Narvik Energi for 50 

½ år til en fast pris. Det er svært uvanlig at kraft selges for en så lang periode uten at kontrakten 

åpner for prisjustering. Selv mindre endringer i kraftprisen kan over en så lang periode ha stor 

innvirkning på verdien av slike kraftrettigheter. Etter å ha mottatt en klage åpnet ESA en formell 

undersøkelse i 2011 for å se nærmere på vilkårene for salget. 

ESA understreker sterkt at offentlige aktører som utøver kommersiell virksomhet skal følge 

handelspraksis og vilkår som andre markedsaktører. ”For å unngå at det oppstår spørsmål om 

offentlig støtte i konsesjonskraftavtaler så kan kraften omsettes på Nordpool eller kommunene kan 

lyse ut kortere kontrakter i markedet. Avtaler av lengre varighet bør uansett ha 

prisjusteringsmekanismer”, uttalte ESA president Oda Helen Sletnes. 

Norske myndigheter har argumentert for at salget av Narviks rett til konsesjonskraft for 50 ½ år kan 

sammenlignes med et salg av et vannkraftverk. Videre at kommunen før salget gjorde tilsvarende 

verdivurderinger og la til grunn samme forutsetninger om fremtidige kraftpriser som det en rekke 

kraftverkseiere gjorde ved salg av kraftverk i samme tidsrom. 

ESA har sammenlignet prisen på kontrakten og andre vilkår for salget med informasjon om salg av 

kraftverk i samme periode. ESA har også lagt vekt på spesielle forhold som gjorde at Narvik 

kommune mente at kommunen var best tjent med å realisere verdien av konsesjonskraften for en så 

lang periode. Dermed har ESA konkludert med at kommunen handlet som en markedsinvestor, og at 

avtalen derfor ikke inneholder offentlig støtte. 

Finansiering av sikkerhetskurs ved videregående skoler 

Norske myndigheter må treffe nødvendige tiltak for å få finansiering av sikkerhetskurs ved 

videregående skoler i tråd med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen. Dette ble besluttet av EFTAS 

overvåkningsorgan i en avgjørelse 26. juni 2013.  

http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/19_13_Application_OJ.pdf
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I Norge tilbyr noen videregående skoler maritim og offshore-relatert utdanning som en del av deres 

faglige program. Et av kursene som er foreslått i disse programmene er sikkerhet og 

beredskapsopplæring. Tilbudet av slike sikkerhetskurs for studenter utgjør en del av skolens offentlig 

finansierte pedagogiske virksomhet. ESAs beslutning gjelder bare de videregående skolene som i 

tillegg tilbyr sikkerhets- og beredskap kurs på markedet, for eksempel ansatte i olje- og maritime 

industrier. 

De skolene det er snakk om har rett til statlig støtte til å oppfylle deres plikt til å tilby undervisning.  

ESA har konkludert med at dagens system av finansiering ikke hindrer bruk av statlige ressurser i 

skolens kommersielle aktiviteter. 

For å bøte på dette for fremtiden, har ESA foreslått: 

 Videregående skoler må skille ut deres kommersielle aktiviteter i separate juridiske enheter 

som betaler markedspriser for bruk av offentlig finansiert skole-infrastruktur og arbeidskraft. 

 Alternativt må norske myndigheter kreve at videregående skoler holder separate regnskap 

som skiller mellom deres offentlig finansierte aktiviteter og deres kommersielle aktiviteter. 

Skolene må også sørge for at de kommersielle aktivitetene bærer en forholdsmessig andel av 

felles kostnader.  

Charterreiser til Nord-Norge 

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, godkjente 10. juli 2013 en ny norsk støtteordning for charterreiser til 

Nord-Norge. Dermed avsluttes den formelle undersøkelsen av den notifiserte støtteordningen som 

ESA åpnet i juni i fjor. 

Formålet med den nye støtteordningen er å øke utnyttelsen av flyplasser i Nord-Norge for å bidra til 

utvikling av reiselivet i regionen. Ordningen vil gjelde de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 

Fylkene vil etablere et charterfond som skal dekke deler av charterkostnadene for turoperatører som 

flyr charter til Nord-Norge. Opp til en fjerdedel av charterkostnadene kan dekkes av fondet dersom 

det viser seg at flyene ikke får mer enn mellom 60-80 % belegg. Fondet skal bidra til å redusere den 

økonomiske risikoen ved å tilby charterreiser til Nord-Norge. 

Nord-Norge er en av Europas minst befolkede områder og har stor fraflytting. De tre nordlige fylkene 

faller inn under ESAs retningslinjer for regional støtte som åpner for tildeling av driftsstøtte for å 

motvirke fraflytting i spredtbygde strøk. Norske myndigheter har fokusert på økt sysselsetting i 

reiselivsbransjen for å forebygge fraflytting og øke sysselsettingen i Nord-Norge. Charterfondet skal 

bidra til å øke turismen i lavsesongen og dermed skape flere helårs arbeidsplasser i Nord-Norge. 

ESA godkjenner etablering av et charterfond for en varighet på tre år. I beslutningen ble det tatt 

hensyn til innspill fra flere tredjeparter. 
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Aktuelt arbeid med støtteregelverket generelt 

Forslag til nye retningslinjer for støtte til lufthavner og luftfartsselskaper   

CEMR ga i september en omfattende uttalelse til foreslåtte endringer i retningslinjene for støtte til 

lufthavner og luftfartsselskaper.  

I de generelle kommentarene tas det blant annet til orde for at det bør tilstrebes å finne en balanse 

mellom et effektivt indre marked på den ene siden, og å legge til rette for offentlige investeringer og 

økonomiske vekst på den andre siden. Utkastet til nye retningslinjer endrer denne balansen. De 

foreslåtte begrensningene i mulighetene til å gi offentlig støtte minsker friheten til lokale 

myndigheter til å støtte lufthavner og luftfartsselskaper og dermed den økonomiske vekst som 

knytter seg til slik virksomhet.  

Lokale myndigheter har en direkte interesse i luftfart. 77 % av Europas lufthavner er fullt ut offentlig 

eid, 14 % er dels offentlig dels privat eid, og bare 9 % er fullt ut privat eid. I noen tilfeller er tilgang til 

en lufthavn avgjørende for en region.  

Som Kommisjonen påpeker, men deretter synes å gå imot i de nærmere detaljene i forslaget, vil det 

for det store flertall av lufthavner ikke være mulig å drive regningssvarende per i dag, og de kan bare 

eksistere på grunn av offentlig støtte. Dersom det ikke skal gis anledning til offentlige subsidier etter 

den overgangsperioden som er foreslått, vil mange regionale lufthavner ikke kunne dekke sine 

driftskostnader i framtiden. De nye retningslinjene må derfor ikke tvinge fram stenging av lufthavner 

som ellers ville kunne drives videre.  

I lys av dette tar CEMR blant annet til orde for at alle lufthavner med mindre enn 1 million 

passasjerer per år må unntas fra forslaget til nye retningslinjer i sin helhet. Dette kan for eksempel 

oppnås gjennom en regel om bagatellmessig støtte (de minimis) eller et såkalt gruppeunntak.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jostein Selle 

Jostein.Selle@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens forslag 

- CEMRs høringsuttalelse 

 

 

Regionalstøtte - nye regler fra sommeren 2014 

Kommisjonen vedtok i juni 2013 nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2014-2020. 

Retningslinjene vil bli gjeldende også for EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, gjennom 
vedtak av EFTAs Overvåkningsorgan ESA. De nye retningslinjene trer i kraft 1. juli 2014. Opprinnelig 
skulle de nye retningslinjene tre i kraft i EU ved årsskiftet 2013-2014, men det er utsatt fordi 
vedtakelsen av de nye retningslinjene ble forsinket. 

Slik de nye retningslinjene er utformet, vil det fortsatt være mulig å yte både driftsstøtte og 
investeringsstøtte.  

mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/
http://www.ccre.org/docs/CEMR_response_State_Aid_Aviation_en.pdf
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Støtte til store virksomheter 

Både norske statlige myndigheter og andre aktører var i høringsrunden opptatt av at muligheten for 
å gi støtte til store virksomheter i såkalte c-områder (lav befolkningstetthet), måtte opprettholdes. I 
Kommisjonens opprinnelige forslag var denne muligheten fjernet. I de vedtatte retningslinjene er det 
åpnet for å gi støtte til store virksomheter, men bare der det dreier seg om investeringer til ny 
produksjon/aktivitet. 

Omfanget av støtte 

Omfanget av støtten/støtteintensiteten er opprettholdt for de mest utsatte områdene, og vil fortsatt 
være på henholdsvis 15 %, 25 % og 35 % for store, mellomstore og små bedrifter. I andre områder er 
mulig støtteintensitet gjennomgående redusert med 5 %. 

Retningslinjenes betydning i Norge 

Ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift som vi har i Norge i dag ser ut til å kunne 
videreføres.  

ESA er i ferd med å gjennomgå de nye retningslinjene for regionalstøtte, og gjøre nødvendige 
tilpasninger for EØS EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. ESA ser også på hvilke geografiske 
områder som faller inn under de relevante kriteriene for å kunne motta differensiert 
arbeidsgiveravgift etter de nye retningslinjene. 

ESA regner med å ferdigstille retningslinjene i løpet av høsten 2013. Norge vil notifisere sin ordning til 
ESA etter at retningslinjene er vedtatt. Virkningstidspunktet for ny ordning vil bli 1. juli 2014. Det 
forventes at ESA, på samme måte som Kommisjonen, vil forlenge gjeldende retningslinjer til 1. juli 
2014 og at den differensierte arbeidsgiveravgiften derfor kan videreføres tilnærmet uendret i første 
halvår 2014, skriver EU-delegasjonen i sin økonomirapport for september 2013. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens retningslinjer 

 

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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3. Arbeidsliv 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet modernisert  
Arbeidet med modernisering av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet startet i 2011. Komiteen i Parlamentet, 

Rådet og EU-kommisjonen ble i juni i år enig om endringsforslagene til Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

Det er ventet at revidert direktiv vedtas endelig i høst eller tidlig i 2014.  

Hensikten med revisjonen er å øke mobiliteten av arbeidskraft gjennom å effektivisere systemet for 

gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mellom landene.  Et mer effektivt system for 

godkjenning er viktig for å imøtekomme behovet for kompetent arbeidskraft, og vil hjelpe 

jobbsøkere, ikke minst unge. Direktivet skal samtidig bedre ivareta helse og sikkerhet for forbrukere 

og pasienter.  

Noen hovedelement i det moderniserte direktivet er; 

 Europeisk profesjonskort – vil være valgfritt for den enkelte arbeidstaker og profesjon, men 

skal effektivisere godkjenning av yrkeskvalifikasjon gjennom en standardisert elektronisk 

godkjenningsprosedyre knyttet opp mot Internal Market Information system (IMI). 

 Varslingsordning – vil pålegge myndighetene i det enkelte land en varslingsplikt overfor de 

andre medlemsstatene om yrkesutøvere som midlertidig eller permanent har fått forbud 

mot å utøve yrket (for lovregulerte yrker, særlig innen helse).  

 Språkkrav – det tydeliggjøres at vurderinger av den enkeltes språkkompetanse/ferdigheter 

kun skal kunne gjøres etter at kvalifikasjonene er godkjent. I yrker med konsekvenser for 

pasientsikkerhet, åpner revidert direktiv for at kompetent myndighet kan gjennomføre 

proporsjonal kontroll av språkkompetanse.  

 Delvis adgang – det foreslås å innføre delvis adgang til en del av et yrke.  

 Felles utdanningsrammer – det foreslås en ny ordning for gjensidig godkjenning gjennom 

utvikling av felles utdanningsrammer eller utdanningsprøver. Dette skal ikke erstatte 

nasjonale utdanningsprogram. Felles utdanningsrammer skal bare kunne utvikles for yrker 

som er regulert i minst 1/3 av medlemsstatene.    

 Gjennomgang av regulerte yrker – en ny mekanisme for å sikre økt gjennomsiktighet og 

begrunnelser for regulerte yrker. Hvert land skal gi oversikt over regulerte yrker og redegjøre 

for behovet for regulering – dette vil i sin tur gi grunnlag for en felles evaluering.  

 

KS har gjennom CEEP avgitt høring til moderniseringsarbeidet, og deltatt i informasjonsmøter om 

arbeidet arrangert av Kunnskapsdepartementet nasjonalt.  
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Norge vil gjennom EØS-avtalen ha en frist på 2 år på implementering av revidert direktiv fra det er 

vedtatt i EU. Prosessen med dette er i en tidlig fase. KS vil følge opp dette arbeidet nasjonalt og 

gjennom KS Brussel.   

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jorunn Teien Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Pressemelding fra Rådet 

- Kunnskapsdepartementets EØS-notat 

- CEEPs høringssvar i 2011  

 

 

 

  

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137620.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2011/juli/modernisering-av-yrkeskvalifikasjonsdire.html?id=651668
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive/employers-trade-unions/ceep_en.pdf


19 

4. Utdanning 

Eramsus+ lanseres i 2014  
Erasmus+ er det nye EU-programmet for utdanning, ungdom og idrett. Programmet bygger på 

strategien Europa 2020 hvor utdanning, redusert frafall og økt mobilitet er viktige faktorer for økt 

vekst og sysselsetting i Europa - ikke minst for ungdom. 

Programperioden for Erasmus+ er fra 2014-2020, og programmet vil bygge videre på program som 

Comenius, Leonardo, Erasmus og Grundtvig (Program for livslang læring). Norsk kommunesektor har 

i stor grad deltatt i EUs Program for livslang læring. Foreslått budsjett for Erasmus+ er totalt 14,5 

milliarder euro, en økning på 40 prosent sammenlignet med EUs Program for livslang læring.  

Erasmus+ retter seg mot organisasjoner på tvers av alle sektorer som er involvert i formell og ikke-

formell utdanning og opplæring, ungdoms- og sportsaktiviteter. Målgruppe vil være elever og 

studenter, men også lærere, instruktører, professorer og administrativt personale. 

Programaktivitetene i Erasmus+ deles inn i tre hovedtiltak; 

 Støtte til læringsmobilitet  

 Støtte til institusjonelt samarbeid og god praksis  

 Støtte til politikkutforming og reformer  

Erasmus+ skal etter planen vedtas av Parlamentet og Rådet i oktober/november. Norsk deltakelse i 

programmet forutsetter at Stortinget vedtar at de nye EU programmene tas inn i EØS-avtalen. 

Utdanningsråd Harald Nybølet ved den norske EU-delegasjonen sier i en rapport fra i sommer at fra 

et norsk perspektiv er det veldig positivt at man nå er blitt enige om det nye Erasmus+-programmet. 

Flere av de innspill man har kommet med fra Norge og gjennom EFTA er blitt reflektert i det nye 

programmet, som for eksempel å beholde merkenavn og fokus på kvalitet og ikke bare kvantitet. Det 

er også positivt at EU legger vekt på at ikke bare elever og studenter skal ta del i 

mobilitetsordningene, men at også lærere, professorer og administrativt personell må få større 

muligheter for dette. 

Arbeidslivets parter på europeisk nivå har i sin tiltakspakke mot ungdomsledighet, støttet opp om de 

nye utdannings- og praksisprogrammene og satsningen på læringsmobilitet og samarbeid.  

Oppfølging i Norge 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, 

og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jorunn Teien Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om Erasmus+ 

- Rapport fra EU-delegasjonen 

- SIU 

- Norske erfaringer  

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/tema/forskning-og-utdanning/nyheter-forskning-utdanning.html?contentid=732942&id=686543
http://siu.no/Politikk-og-strategi/Noreg-og-Europa/EU-og-utdanning/(view)/10588
http://siu.no/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/Norske-erfaringer-med-europeisk-utdanningssamarbeid-2007-2013
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5. Miljø, klima, energi og transport 

Det syvende miljøhandlingsprogrammet 
Miljøhandlingsprogrammene har vært førende for utviklingen av EUs miljøpolitikk siden 70-årene, og 

i slutten av november 2012 ble forslag til et syvende miljøhandlingsprogram publisert.  

Programmet bygger på eksisterende initiativer på miljøområdet som Veikart til et ressurseffektivt 

Europa, EUs Biodiversitetsstrategi 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 har vært til behandling i Rådet og Parlamentet, og vil trolig bli endelig vedtatt i 

plenumssesjonen 22. oktober 2013. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 - Miljøverndepartementets EØS-notat 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- Regionkomiteens uttalelse 

 

 

 

Revisjon av miljøvirkningsdirektivet 

For større prosjekt er det i EU krav om at det gjennomføres en konsekvensutredning for å kartlegge 

miljøfarer før byggetillatelse gis. Kravet kom med miljøvirkningsdirektivet (også kalt EIA-direktivet) i 

1985 og et forslag om flere endringer er nå til behandling i Rådet og Parlamentet i EU. Direktivet er 

EØS-relevant og i Norge er det implementert gjennom Plan- og bygningsloven og Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Hvordan endringer i direktivet blir implementert i Norge er viktig for kommunesektoren ettersom det 

blant annet vil påvirke saksbehandlingstiden ved vurdering og utdeling av byggetillatelser.  

  

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/eus-7-miljohandlingsprogram.html?id=715321
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0337(COD)&l=en
http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=EN&docnr=593&year=2013
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Hva er foreslått? 

 En ny utvelgelsesprosess (screening) som vil gjelde for alle prosjekter, uavhengig av størrelse. 

Dette vil medføre at langt flere prosjekter skal evalueres enn tidligere. 

 Obligatorisk «scoping» av konsekvensutredninger, det vi si at man nå i forkant må avklare 

hvilke faktorer man skal vurdere i utredningen. F.eks. et prosjekts robusthet mot 

menneskeskapte og naturlige katastrofer. 

 Obligatorisk konsekvensutredning og innrapportering av alternativer – ikke bare av selve 

prosjektet som det søkes om. 

 Overføring av myndighet til Kommisjonen slik at de får makt til å endre visse bestemmelser 

uten å måtte gå via Rådet og Parlamentet i EU. Dette er foreslått å gjelde bl.a. for hva slags 

informasjon som skal skaffes til veie i utvelgelsesprosessen. 

 Krav om at konsekvensutredninger skal utarbeides eller godkjennes av akkrediterte 

eksperter. 

 Tidsfrister for hvor lang tid en konsekvensutredning kan ta for å unngå at prosjekter må 

vente uforholdsmessig lenge på en avklaring. 

 Krav om å overvåke signifikante skadevirkninger identifisert i konsekvensutredningen. 

 Samordning med andre EU direktiv som stiller krav til konsekvensutredning (f.eks. IPPC- og 

SEA-direktivet). 

I gjennomsnitt tar en konsekvensutredning 11,6 måneder å gjennomføre i EUs medlemsstater. De 

foreslåtte endringene skal korte ned på denne tiden bl.a. ved å gjøre prosessen enklere i følge 

Kommisjonen. Flere aktører er riktignok ikke sikre på at forslaget gjør det. CEEP, hvor KS er medlem, 

gir uttrykk for at endringene snarere vil komplisere prosessen og gjøre den dyrere. Regionkomiteen 

er også kritisk og mener at forslaget ignorerer de økte økonomiske og administrative kostnadene det 

vil medføre for den lokale forvaltningen i EU. 

KS fremmet saken for EØS EFTA Forum i juni 2012 før Kommisjonens forslag ble lagt frem. Forumet 

peker i sin uttalelse på behovet for et tydeligere og enklere regelverk for å redusere 

saksbehandlingstiden ved vurdering og utdeling av byggetillatelser.  

Forslaget til Kommisjonen var til plenumsbehandling i Parlamentet 8. oktober 2013. Flere 

endringsforslag ble tatt inn, bl.a. en oppmykning av kravet om «scoping» og akkrediterte eksperter 

nevnt over. Det temaet som fanget mest oppmerksomhet i etterkant av avstemmingen, var at 

«fracking» ble inkludert i listen over prosjekter som alltid skal konsekvensutredes.  

Parlamentets vedtak skal behandles av Rådet før det er ferdig behandlet i EU, men dette er trolig kun 

en formalitet ettersom det har pågått forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet i EU underveis. KS 

vil følge opp saken med tanke på norsk implementering. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Henning Berby 

Henning.Berby@ks.no 

 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 - Miljøverndepartementets EØS-notat 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- EØS EFTA Forums uttalelse 

- Regionkomiteens uttalelse 

- CEEPs uttalelse 

http://europalov.no/rettsakt/ippc-direktivet-integrert-forebygging-og-bekjempelse-av-forurensing/id-884
http://europalov.no/rettsakt/plandirektivet-miljokonsekvensvurderinger-av-planer-og-programmer/id-3153
mailto:Henning.Berby@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/mars/rev-eia-direktiv.html?id=716408
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0297(COD)&l=da
http://www.efta.int/media/documents/advisory-bodies/eea-efta-forum/2012-06-21-eea-efta-forum-opinion-on-european-rules-on-environmental-impact-assessment.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/environmental-rules-flexible.aspx
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Opinions/2013/13opinio01en-environmentimpactassessment.pdf?c43417316a8c0ddb72ab1893be164a25=0b72037f414345431c8e5e7552114b77
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Avfall og gjenvinning 
2014 er «avfallsåret» innen EUs miljøpolitikk. De tre direktivene for henholdsvis emballasje, deponi 

og avfall skal revideres. Det er mye penger og arbeidsplasser knyttet til avfall (og produktene før de 

blir avfall). Derfor er politikken svært viktig for kommuner; deres innbyggere og deres bedrifter. 

All informasjon finnes på en samlet nettside fra Kommisjonen. Revisjonen består av 5 pilarer: 

1. Gjennomgang av hovedmålene i den europeiske avfallslovgivningen: Deponidirektivet, 

emballasjedirektivet og rammedirektivet for avfall. Høringsfristen var 10. september og 

CEMR avga høringssvar. 

2. Kommunalt avfall: Sammensetning, mengde og håndtering – hva gir måloppnåelse: 

Kommisjonen har hyret inn konsulenter som skal se på hvilke modeller for avfallshåndtering 

som fører til måloppnåelse. De har besøkt mange medlemsland. De søker fremdeles 

kunnskap. Særlig om sammensetning av avfall ulike land og kostnadene knyttet til innsamling 

og behandling. Rapporten skal være ferdig vinteren 2014. 

3. En evaluering av fem direktiver som har med ulike avfallsstrømmer å gjøre: Avløpsslam, 

PCB/PCT, emballasje og emballasjeavfall, kasserte kjøretøy og batterier.  

4. Utvikling av veileder for utvidet produsentansvar: Målet er å dele kunnskap og lære av de 

gode eksemplene. CEMR deltok i et arbeidsverksted for meningsbærere 18. september. Det 

vil følges opp med en nettbasert høring. Rapporten kommer i februar 2014.  

5. Refleksjoner omkring plastavfall: Kommisjonen gjennomførte høring i juni. CEEP avga svar. 

Oppfølgingskonferansen var 30. september. I tillegg arrangerte Parlamentet en egen 

konferanse om plastavfall 26. september. Det vil trolig komme et lovforslag om plastposer i 

løpet av oktober 2013.  

Kommisjonen forventes å komme med sin «avfallspakke» i mars-april 2014. De vil jobbe spesielt med 

forebygging av matavfall og marin forsøpling i den nærmeste tiden. 

Her er noen få av utfordringene som gjør at avfallspolitikken innebærer store kostnader for mange: 

a) Avfall er blant annet ressurser som kan selges for til dels mange penger – på den annen side 

fører det til tyveri.  

b) Produsenter kan få reduserte skatter ved høy gjenvinningsgrad – på den annen side fristes 

noen til feilrapportering.  

c) De som eier behandlingsanlegg ønsker mange, sikre leveranser til sitt anlegg – på den annen 

side skal vi ha mindre avfall og mer ombruk.  

d) Innbyggerne klarer ikke sortere den renheten som industrien trenger til nye produkter – på 

den annen side må også husholdningenes ressurser tas vare på. 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
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Det er mange flere sider av avfallspolitikken. Kommunene understreker særlig: Ikke lag altfor 

detaljerte regler på EU-nivå, for de gode, miljøriktige løsningene lages lokalt – når flere parter 

snakker sammen.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Marianne Haugland  

Marianne.Haugland@ks.no 

 

Svein Kamfjord 

Svein.Kamfjord@ks.no 

 - Samleside fra Kommisjonen 

- CEMRs høringssvar 

- Kommisjonens høringsside om 

plastavfall 

- CEEPs posisjonsnotat om plastavfall 

Klimatilpasning 
Kommisjonen kunngjorde 16. april 2013 sin strategi for klimatilpasning: «EU Adaptation Strategy», 

der de vektla tre satsingsområder framover:  

1. Handling i medlemsstatene framskyndes og helhetlige klimatilpasningsstrategier skal 

utvikles. Så langt har 15 land klimatilpasningsstrategier. Det settes av midler til å hjelpe 

medlemslandene til å bygge opp kapasitet og å handle i forhold til klimatilpasning. Dessuten 

lanseres det også et initiativ (2013/2014) for byer om å utarbeide klimatilpasningsstrategier 

og -tiltak tilknyttet ordfører-initiativet (Covenant of Mayors).  

2. Klimatilpasse handling på EU-nivå.  Utsatte sektorer som landbruk, fiskeri, vann og 

infrastruktur skal gjøres mer motstandsdyktige overfor naturlige og menneskeskapte 

katastrofer ved at klimatilpasning skal hensynstas i framtidige beslutninger.  

Forsikringsmodeller pekes ellers på som et viktig verktøy til å regulere hvor stor risiko private 

aktører kan ta. 

3. Utvikle et bedre beslutningsgrunnlag.  Den europeiske klimatilpasningsplattformen (Climate-

ADAPT) skal være en samlet inngang til all klimatilpasningsinformasjon i Europa. Eksisterende 

kunnskapshull skal søkes avdekket. 

I forbindelse med lanseringen av strategien uttalte klimakommisær, Connie Hedegaard at: 

«utslippsreduksjoner fortsatt skal være EUs høyeste prioritet, slik at den globale 

temperaturstigningen holdes under to grader. Men mange ulike effekter av klimaendringer er 

allerede synlig i dagens Europa. Tilpasning til disse forandringene er en av de mest fundamentale 

utfordringer for den territorielle utviklingen av Europa. Vår strategi vil hjelpe europeiske 

beslutningstakere til å velge best mulige løsninger til det beste for Europas innbyggere.»  

Hun understreket også at arbeidet med å tilpasse oss til klimaendringer vil stimulere til vekst og 

jobbskaping og forhindre høye menneskelige, økonomiske og miljømessige kostnader på et senere 

tidspunkt.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 - Strategidokumentet  

- Nettsidene til Covenant of Mayors 

- EUs klimatilpasnings-plattform 

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:Svein.Kamfjord@ks.no
http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
http://www.ccre.org/en/prisespositions/view/17
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Opinions/2013/plastic%20waste.pdf
mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:DA:PDF
http://www.borgmesterpagten.eu/index_da.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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EUs klimakvote-ordning 
Det viktigste tiltaket for å redusere klimautslipp i EU og Norge, klimakvote-ordningen, er gjenstand 

for stor diskusjon. Kvoteprisen er for lav og gir ikke insentiv nok til å skape endring. En konsekvens av 

dette er at forbruket av kull i EU har økt svakt (6 %) siden bunnåret i 2009. Nå behandler Rådet og 

Parlamentet i EU et forslag som vil gi Kommisjonen anledning til å holde tilbake kvoter. Dette for å 

sikre at kvotemarkedet fungerer etter intensjonene. 

Klimakvoteordningen i EU som Norge er en del av, Emission Trading Scheme (ETS), skal bidra til en 

reduksjon av klimagassutslipp ved at industri, kraftverk og andre installasjoner over en viss størrelse 

(som genererer netto overskuddsvarme over 20 MW) må ha utslippskvoter for CO2.  

Den økonomiske krisen i Europa har ført til lav aktivitet og mindre energietterspørsel. 

Klimautslippene har dermed gått ned i EU, men ikke hovedsakelig på grunn av grønnere 

energiproduksjon. Dette har bidratt til et overskudd av klimakvoter og lave priser. Prisen for å slippe 

ut ett tonn CO2 er pr 8. oktober 2013 4,88 EURO. Eksperter har anslått at prisen bør ligge på 50 EURO 

for at klimakvoteordningen skal være effektiv. Med en lav kvotepris forsvinner mye av insentivet til å 

investere i klimavennlig teknologi og løsninger. Derfor vurderer nå EU å gi Kommisjonen mulighet til 

å holde tilbake kvoter slik at prisen kan holdes mer stabil i perioder med lavkonjunktur. 

Enkelte mener at klimakvoteordningen bør gis opp og erstattes av mer direkte tiltak som ikke er 

markedsbaserte, for at EU skal bevege seg mot en lavutslippsøkonomi. Nettverket «Scrap the EU-

ETS» består av over 100 organisasjoner og har vært aktive under behandlingen av forslaget. 

Den europeiske paraplyorganisasjonen til NHO, BUSINESSEUROPE, støtter selve ordningen, men har 

vært i mot Kommisjonens forslag om å holde tilbake kvoter. Industrien er i følge dem avhengig av 

forutsigbare kvotepriser, og derfor bør ikke politikerne komme med uventede inngrep som f.eks. å 

holde tilbake kvoter. 

Det er ventet et de pågående forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet vil være avsluttet i tide 

til Parlamentets plenumssesjon 10. desember 2013. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 - Parlamentets statusside for forslaget 

- Srap the EU-ETS sine nettsider 

 

 

  

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0202(COD)&l=en
http://scrap-the-euets.makenoise.org/
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Energi 

Fortsetter utbyggingen av fornybar kraft?  

Kommisjonen hadde i vår på høring EUs klima- og fornybarstrategi fram mot 2030. EUs energi- og 

klimapolitikk skal henge sammen, og målet er å bidra til reduserte klimaendringer, samtidig som 

kontinentet gjør seg mindre avhengig av energiimport.  

Motstridende virkemidler 

Det store spørsmålet er om EU skal utvide målene for fornybarproduksjon og reduksjon i 

klimagassutslipp fram mot 2030. For Norge kan dette få konsekvenser, fordi man allerede bygger ut 

mye ny kraft, blant annet for å møte EUs krav om en økt fornybarandel.  

Dagens virkemidler oppnår ikke bare positive effekter. EUs kvotehandel-ordning gir, som nevnt i egen 

artikkel, i øyeblikket alt for lave priser. Dette er et problem fordi kvotene skal sørge for at det lønner 

seg å investere i lavutslippsteknologi. Når prisen blir for lav er det så billig å kjøpe pålagte 

utslippskvoter at det ikke lenger gir gode insentiver til omlegging.  

Når det gjelder fornybarnæringen har det kommet mye ny desentral produksjon med uforutsigbar 

kraft. Dette fører til et stort press på strømnettet, og truer forsyningssikkerheten i Europa. 

Subsidiene til fornybarnæringen er samtidig kostbare, og man må investere store summer i nett- og 

datainfrastruktur for å koble de nye kildene sammen. På grunn av forsyningssikkerheten må man i 

tillegg noen steder subsidiere ulønnsomme fossile kraftverk for å hindre strømbrudd.  

KS Bedrift Energi mener: 

 EU bør fortsatt ha ambisiøse mål for fornybar energi og kutt i klimagassutslipp.  

 Subsidier til fornybar energi bør fases ut etter hvert som produksjonen blir 

konkurransedyktig med fossilt brensel.  

 Det er viktig at EUs kvotehandelssystem gir gode priser. Da vil man få riktige og nødvendige 

investeringer i ren energi og CO2-håndtering, basert på høy pris på utslipp.  

 Norge bør ikke pålegges ytterligere storstilt utbygging av fornybar energi i en periode etter at 

vi når målene med el-sertifikatene. Dette fordi et nordisk kraftoverskudd kan føre til 

innlåsing av kraft. Vi bør heller satse på teknologisk utvikling av fornybare kilder som ikke 

ennå er konkurransedyktige.  

 Norge bør kunne gjøre andre typer tiltak for å nå eventuelt nye fornybarmål fra EU. Dette 

inkluderer kabelutbygging og fornybarinvesteringer i andre land.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

 

Kristin Lind 

Kristin.Lind@ks.no 

 - Kommisjonens grønnbok om energi 

frem mot 2030 

 

 

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
mailto:Kristin.Lind@ks.no
http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm
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EU-regler endrer energiforvaltningen  

Det tredje elmarkedsdirektivet ble vedtatt i EU i 2009, og norske myndigheter forhandler i høst 

tilpasningen til norsk lovgivning. I den forbindelse har Olje- og energidepartementet kommet med en 

høring om den norske implementeringen.  

De viktigste endringene er:  

 Nye og styrkede krav til uavhengig nasjonal reguleringsmyndighet med ny klageinstans 

 Nye bestemmelser om eiermessig utskilling av overføring (transmisjon) av kraft 

 Styrking av forbrukernes rettigheter  

Uavhengig regulator 

Kravet om uavhengighet for regulator får konsekvenser for styringsmodellen til Norges vassdrags – 

og energidirektorat (NVE). Det stilles krav om uavhengighet for reguleringsmyndighet på ulike 

definerte områder som fastsettelse av tariffer, nettilknytning, balansetjenester og tilgang til 

grensekryssende infrastruktur.   

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår en separat budsjettbevilgning over statsbudsjettet for å 

sikre uavhengighet. Politikken må utformes gjennom overordnede føringer, lov og forskrifter. Det 

skal også opprettes en egen ny uavhengig klagenemnd. Denne skal være lokalisert i Lillesand, og 

finansieres over statsbudsjettet.  

 

Eiermessig skille 

I Norge opererer vi nå med tre nettnivåer: distribusjonsnett, regionalnett og sentralnett. I direktivet 

defineres bare to nettnivåer, som er det vanlige i resten av Europa. Regelverket sier at eier av 

sentralnett må oppfylle krav om eiermessig skille av transmisjonsnettvirksomheten fra produksjon og 

omsetning. Et av forslagene er at nettet selges til Statnett. Alternativt kan driften (operatøransvaret) 

overføres til en uavhengig enhet, som i praksis blir Statnett.  Da kan eierskapet beholdes i et 

funksjonelt utskilt selskap.   

Styrking av forbrukerne 

For forbrukerne er det viktigste punktet at energiselskapene skal opplyse forbrukerne om 

energimiksen, miljøkonsekvenser (CO2-utslipp) og informasjon om rettigheter ved tvister. Dette skal 

vises enten på elektrisitetsregningen eller i annet materiell fra elektrisitetsleverandøren. I tillegg 

ligger det en rekke krav i forhold til hva som skal inngå i kontrakten mellom kunde og energiselskap. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

 

Kristin Lind 

Kristin.Lind@ks.no 

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Europalov sin side for direktivet 

- Høringsside hos OED 

 

 

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
mailto:Kristin.Lind@ks.no
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/third_legislative_package_en.htm
http://europalov.no/rettsakt/endringer-til-elektrisitetsdirektivet/id-385
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-om-endringer-i-energiloven---eus-.html?id=735688
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Transport 

Den fjerde jernbanepakken 

På tampen av januar 2013 ble den fjerde jernbanepakken lagt frem av Kommisjonen, forslaget er den 

store transportpolitiske saken i EU høsten 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. 

Rapportene fra Parlamentet og Rådet tyder på at det er enighet om de tekniske delene av forslaget, 

men ikke om liberaliseringen av innenlandsk jernbanetrafikk. 

Komitébehandlingen er planlagt i slutten av november, men arbeidet er såpass krevende at det trolig 

ikke lar seg gjøre å komme til enighet før Parlamentsvalget i mai neste år.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

 

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 (LNG/CNG). Direktivet retter seg i hovedsak mot vegtransport, men også 

sjøtransport (LNG). Kommisjonen foreslår bl.a. et bindende mål om 800 000 ladestasjoner i EU for el-

biler innen 2020, ti prosent av disse skal være offentlig tilgjengelige. 

Harmoniseringen av standarder som foreslås, vil innebære at bl.a. Frankrike må ta i bruk de samme 

ladestasjonen for el-biler som resten av Europa. 

Forslaget ble oversendt Parlamentet og Rådet 24. januar 2013 der det nå er til behandling, neste 

milepæl er komitébehandlingen i Parlamentet som er planlagt den 14. november 2013. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

 

Havneforordningen 

KS Bedrift Havn har engasjert seg i arbeidet med EUs forslag til ny havneforordning. KS Bedrift Havn 

representerer viktige transporthavner langs kysten. EUs forslag til havneforordning innebærer en 

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm
http://www.regjeringen.no/Upload/SD/Vedlegg/EU/Samferdselsnytt/2013/samferdselsnytt_5_2013.pdf
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0012(COD)&l=en
http://www.regjeringen.no/Upload/SD/Vedlegg/EU/Samferdselsnytt/2013/samferdselsnytt_5_2013.pdf
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satsing på havneinfrastruktur for å utvikle flere havner enn Rotterdam, Hamburg og Antwerpen. 

Havnepolitikken legger opp til større åpenhet om økonomiske forhold, noe som er positivt. Havnene 

har imidlertid selv påpekt at noen av forslagene i forordningen innebærer redusert forretningsmessig 

frihet. Dette jobbes det med å få endret før havneforordningen blir endelig politikk.  

KS Bedrift Havn har spilt inn behovet for en offensiv satsing på havner også i Norge. Det er nødvendig 

for å møte den økte konkurransen fra EU. I den sammenheng har KS Bedrift Havn utarbeidet et 

forslag til statlig støtte til infrastruktur i havnene. I dag finansieres denne infrastrukturen i all 

hovedsak av brukerne. I regjeringens forslag til strategi for å flytte transport fra vei til sjø er KS 

Bedrift Havns forslag fulgt opp med konkrete forslag til investeringer i norske transporthavner, men 

det gjenstår å få ordningen notifisert i ESA. Størrelsen på investeringene er også ukjent. Muligens vil 

det settes av et beløp i Statsbudsjettet for 2014, men det gjenstår å se avhengig av hvilke 

prioriteringer ny regjering vil gjøre, og hva ESA tillater av støtte. 

Hovedkommentarene fra KS Bedrift Havn om EUs havneforordning er:  

 Det er positivt med tiltak som bidrar til større åpenhet knyttet til økonomisk informasjonen i 

EU havnene. Dette vil være en forbedring, særlig i forhold til havnene sør i Europa.  

 I den grad EU vedtar nye regler knyttet til leverandører av havnetjenester, må disse reglene 

ivareta havnenes rett til å drive forretningsmessig.  

 Det er synd EU i denne omgang ikke foreslår konkrete tiltak som vil myke opp 

havnearbeidermonopolet, men det er positivt at de inviterer til en sosial dialog som har som 

formål å finne løsninger på en vanskelig konflikt i havnene.  

 Det er positivt at Oslo havn og Narvik havn er med i TEN-T oversikten selv om det ikke har 

noen praktiske eller økonomiske konsekvenser for dem. Samtidig vil KS Bedrift Havn støtte 

forslaget fra Fiskeri- og Kystdeparementet om at norske stamnetthavner inngår i EUs 

utvidede havnenettverk («comprehensive network»).  

 I Norge er det etablert god dialog med havnebrukerne. Forslaget om å etablere et eget 

brukerråd er positivt og en realitet i mange norske havner. I noen havner i Norge er også 

brukerne representert i styrene i havnene, selv om dette ikke er anbefalt av 

konkurransehensyn. 

 Blir det etablert en uavhengig tilsynsmyndighet slik som det er foreslått i artikkel 17, er det 

ønskelig at Kystverket har denne rollen i Norge. Det er ikke behov for å etablere en ny 

tilsynsorganisasjon. Det er viktig at Norge tar avstand fra en ytterligere byråkratisering av 

havnevirksomhet.  

Havneforordningen ligger nå hos Parlamentet, og planlegges behandlet i Parlamentets 

plenumssesjon 12. mars 2014.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettsider for 

havnepolitikk 

- Parlamentets statusside for forslaget 

 

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0157(COD)
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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 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 

 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 internettgiganter som Facebook, Google, Amazon.com og 

Twitter er amerikanske og vil i stor grad bli påvirket av den foreslåtte forordningen. Den store 

interessen har resultert i over 3 000 endringsforslag som ansvarlig komité i Parlamentet (LIBE) skal ta 

stilling til. 

Etter planen skulle forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet begynne i sommer, men det store 

antallet endringsforslag har ført til flere utsettelser. 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:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Justis- og beredskapsdep. EØS-notat 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- EØS EFTA Forums uttalelse 

- CEMRs posisjonsnotat 

- Regionkomiteens uttalelse 

 

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2012/apr/utkast-til-personvernforordning.html?id=682274
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
http://www.efta.int/media/documents/advisory-bodies/eea-efta-forum/2012-11-27-opinion-on-the-data-protection-reform.pdf
http://www.ccre.org/en/prisespositions/view/142
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:EN:PDF
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Direktiv om gjenbruk av offentlig informasjon  
EU vedtok sommeren 2013 en rekke endringer i direktivet om gjenbruk av offentlig informasjon fra 

2003. Direktivet omtales ofte som PSI-direktivet (Public Sector Information) og skal være 

implementert i medlemslandene innen juli 2015. Bedre deling av offentlig informasjon som f.eks. 

værdata, kartdata og statistikk kan i følge Kommisjonen bidra til en årlig verdiskaping tilsvarende 40 

milliarder EURO i EU. I kjølvannet av vedtaket åpnet Kommisjonen en konsultasjon som skal resultere 

i en veileder for implementeringen av direktivet. 

Hva er nytt? 

 En genuin rett til gjenbruk av offentlig informasjon, dvs. at all informasjon som omfattes av 

direktivet skal være tillatt å gjenbruke med mindre nasjonale lover er til hinder. 

 Direktivets virkeområde utvides til også å inkludere museum, bibliotek og arkiv. Riktignok 

med en rekke unntaksmuligheter. 

 Det vil fortsatt være mulig å ta betalt, men direktivet setter en øvre prisgrense lik 

marginalkostnaden ved å reprodusere, utlevere og formidle informasjonen. Det vil være 

unntaksmuligheter for offentlige virksomheter der driften avhenger av høyere priser. 

Etter all sannsynlighet vil endringene i direktivet også implementeres i Norge, og de vil kunne få 

konsekvenser for kommunesektoren som bl.a. eier og vedlikeholder store mengder kartdata. Vil det 

fortsatt være mulig å ta betalt for kartdata slik som i dag og i så fall til hvilken pris? Inntektene 

kommunesektoren har i dag fra salg av kartdata går i all hovedsak til å finansiere oppdatering og 

innsamling av ny informasjon. 

I det reviderte direktivet står det også at Kommisjonen skal hjelpe medlemslandene med 

implementeringen ved å lage egne retningslinjer for: 

 Anbefalte standardlisenser, 

 Datasett som bør gjøres tilgjengelig/forbedres først 

 Hvordan man kan ta betalt for gjenbruk av informasjon 

Retningslinjene vil basere seg på innspillene Kommisjonen får i en åpen konsultasjon som varer frem 

til 22. november 2013. Forslag til retningslinjer vil etter planen publiseres i midten av november 2013 

på en høringskonferanse i regi av Kommisjonen. KS vil gi innspill i konsultasjonen og i en evt. norsk 

høringsrunde. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Anne Mette Dørum 

Anne.Mette.Dorum@ks.no 
 

Michael Pande-Rolfsen 

Michael.Pande-Rolfsen@ks.no 
 

Hallvard Hoen  

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Parlamentets behandling av forslaget 

- Kommisjonens åpne konsultasjon 

- FADs EØS notat 

- Stortingsbibliotekets omtale av saken 

- Regionkomiteens uttalelse 

  

 

mailto:Anne.Mette.Dorum@ks.no
mailto:Michael.Pande-Rolfsen@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0430(COD)
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=PSIguidelines
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/sep/endringsdirektiv-psi.html?id=737605
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2013/EUEOS-nytt---5-september-2013/
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-v%5cdossiers%5ceduc-v-023%5cDA%5cCDR626-2012_00_00_TRA_AC_DA.doc&docid=2873659
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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. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Bjørn Rongevær  

Bjorn.Rongevaer@ks.no 

 - EØS-midlene 

- Internasjonale samarbeidsmuligheter 

(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.  

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
http://www.eeagrants.org/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Internasjonalt-samarbeid1/Samarbeidsmuligheter/
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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.  

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.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Liss Schanke 

Liss.Schanke@ks.no 

 

Gunnbjørg Nåvik 

Gunnbjorg.Navik@ks.no 

 - EØS-midlene 

- Fondet for anstendig arbeidslivs 

nettsider 

 

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. 

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.   

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

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Knut Hjorth Johansen  

Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

 - INTERREGs norske nettsider 

  

mailto:Knut.Hjorth-Johansen@ks.no
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/Firstpage?OpenForm
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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.  
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EFTAs parlamentarikerkomité 
EFTAs parlamentarikerkomité har i oppgave å diskutere utviklingen i EFTA-samarbeidet og EØS-avtalen 
og har også en rådgivende funksjon.  
 
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 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 
27 EU land 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 2014 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 folkevalgte i 1992 
gjennom Maastrichtavtalen og ble etablert fra 1994.  
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Rettsakter 
Rettslig dokumenter som EU-institusjonene kan anvende for å gjennomføre sine oppgaver i tråd med 
traktatene og i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet. Følgende typer rettsakter finnes: 
 Forordninger: Bindene i alle ledd og implementeres ordrett som medlemsstatenes lovverk og kan ikke 

omformes i annet nasjonalt lovverk.  
 Direktiv: Bindene for medlemsstatene når det gjelder resultater som skal oppnås. Direktivet må 

tilpasses nasjonalt lovverk og medlemsstatene har rom for å bestemme selv hvordan det skal gjøres. 
 Beslutning: Bindene i alle ledd og retter seg til en spesiell person, virksomhet eller medlemsstat (som 

enkeltvedtak i Norge).  
 Anbefalinger og uttalelser: Ikke rettslig bindende viljeserklæringer. 
 
Samhørighetspolitikk 
EUs regionalpolitikk som har til hensikt å minske økonomiske, sosiale og territorielle 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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