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Forord 

Dette heftet gir en oversikt over en del viktige saker i EU våren 2014, som enten har eller kommer til 

å få betydning for kommuner, fylkeskommuner og deres selskaper. Sakene får betydning for Norge 

via EØS-avtalen, som gjør Norge til fullt medlem av EUs indre marked. 

Vårens arbeid i EU preges fremdeles av den økonomiske krisen og dens etterspill. Det er fattet viktige 

vedtak for en felles bankunion. Arbeidsløsheten har nådd rekordhøye nivåer i mange land. EUs 

institusjoner arbeider med tiltak som fører videre, særlig økt bruk av grønnere, digitale og innovative 

løsninger. Det er foreslått nye mål for klima- og energipolitikken frem mot 2030. EUs ønske om å 

redusere avhengigheten av energiimport, særlig fra Russland, er styrket de siste ukene. 

Målsetningene om å komme ut av krisen, reflekteres i EUs programmer for perioden 2014-2020. 

Programmene er tematiske tilskuddsordninger og instrumenter som bl.a. skal bidra til å oppnå EUs 

politiske målsetninger og stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene. Programmene er del av 

EØS-avtalen. Kommuner og fylkeskommuner kan benytte denne «verktøykassen» på en rekke måter, 

bl.a. til å videreutvikle skole- og helsetjenestene. 

Det er innledet forhandlinger mellom Kommisjonen og EFTA-landene som deltar i EØS (Island, 

Liechtenstein og Norge), om økonomiske bidrag i perioden 2014-2019. Markedsadgang for fisk er del 

av forhandlingene. I forrige periode, fra 2009-2013, var det totale økonomiske bidraget 1,8 milliarder 

Euro over femårsperioden. Norge bidrar med 97 % av finansieringen. 

Europaparlamentets vedtak i januar og Ministerrådets vedtak i februar av tre nye direktiver om 

offentlige anskaffelser, vil medføre delvis nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge. De nye 

reglene antas å bli gjeldende fra januar 2016. Én endring er utvidet adgang til innovasjon i 

anskaffelsene. 

Artiklene i heftet er skrevet av fageksperter i ulike avdelinger i KS, i samarbeid med europakontoret i 

Brussel. Den elektroniske versjonen inneholder i tillegg lenker som leder deg videre til ytterligere 

informasjon, og kan lastes ned på www.ks.no/europa. Bakerst finner du en liste over forkortelser og 

ordforklaringer. Vi tar gjerne i mot synspunkter på innhold og utforming. Neste utgave planlegges 

publisert i oktober 2014. 

 

 

Kjell-Torgeir Skjetne 

Direktør Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 

KS – Kommunesektorens organisasjon 

Redaksjonen avsluttet arbeidet 31. mars 2014  
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Parlamentsvalg preger Brussel  

Valg til Europaparlamentet  

22.-25. mai velges Europaparlamentet for kommende femårsperiode. Parlamentet velges, som den 

eneste institusjonen i EU, direkte av EUs velgere, og det representerer EUs 500 millioner innbyggere. 

Sammen med Rådet, som representerer medlemslandenes regjeringer, er Parlamentet EUs 

lovgivende institusjoner. 

Det nye Parlamentet får 751 medlemmer. Fordelingen av mandatene mellom EU-landene foretas 

etter prinsippet om degressiv proporsjonalitet. Det betyr at folkerike land får flere mandater enn små 

land, men at de mindre samtidig har noen flere mandater enn befolkningsstørrelsen tilsier. Antall 

parlamentsmedlemmer (Members of European Parliament, MEP) spenner fra seks fra Malta, 

Luxembourg, Kypros og Estland til 96 fra Tyskland. 

En nyhet ved årets valg er at EUs regjeringer, som møtes ved de regelmessige toppmøtene i Det 

Europeiske Råd, skal ta hensyn til resultatet fra valget til Europaparlamentet når de foreslår ny 

president for Kommisjonen. Dette følger av Lisboatraktaten, som trådte i kraft i 2009. Presidenten 

skal deretter godkjennes gjennom en plenumsvotering i Parlamentet. En ny Kommisjon forventes å 

være på plass ved slutten av året. 

Europeisk bankunion 

20. mars ble det oppnådd enighet om etablering av en sentral myndighet for restrukturering eller 

avvikling av europeiske krisebanker i eurosonen (Single Resolution Mechanism, SRM). Dette er 

kanskje det viktigste enkeltelementet i den planlagte bankunionen i EU. Antakeligvis vil endelig 

vedtak kunne gjøres i Rådet og Parlamentet i april, i tide før EU-valget. Dermed vil myndigheten for 

restrukturering av banker kunne være på plass omtrent samtidig med at det felles overordnete 

tilsynet for banksektoren (Single Supervisory Mechanism, SSM) blir operativt mot slutten av 2014. 

Tilsynsmyndigheten legges til den Europeiske sentralbanken (ESB) og gjelder for banker i eurosonen 

(de 17 EU-landene som har Euro som felles valuta), men er også åpen for andre EU-land som ønsker 

å delta. 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. 

Vedtaket innebærer også at et felles fond for krisehåndtering (Single Resolution Fund, SRF), som skal 

bygges opp med bidrag fra næringen, skal være på plass innen 8 år. Den europeiske sentralbanken 

skal være hovedansvarlig for å sette i gang resolution-prosesser, men styret for den felles 

kriseløsningsmekanismen hvor alle landene er representert, Single Resolution Board, kan ta slike 

beslutninger på selvstendig grunnlag. Kommisjonen vil legge fram forslag til innretningen av 

krisehåndteringer, men Rådet vil kunne bli involvert. 
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Forhandlinger om nye EØS midler 2014-2019 

Forhandlingene mellom Kommisjonen og Norge om Norges økonomiske bidrag i perioden 2014-

2019, ble innledet 22.januar i år. Island og Liechtenstein deltar også i forhandlingene. Spørsmålet om 

markedsadgang for fisk er del av forhandlingene. Ambassadør for den norske EU delegasjonen, Atle 

Leikvoll, leder forhandlingene. 

Fra norsk side legges det vekt på at målsettingene videreføres for EEA Grants (det multilaterale 

bidraget fra Island, Liechtenstein og Norge) og Norway Grants (det bilaterale bidraget fra Norge). 

Norge ønsker også at prinsippene for hvilke land som kan motta støtte, forblir de samme som for 

inneværende periode. Utenriksdepartementet har gitt uttrykk for at Norge allerede gir et generøst 

bidrag, og er forberedt på å fortsette med det. Samtidig bør det tas hensyn til den positive 

utviklingen i mottakerlandene, og at EUs eget bidrag til landene er redusert. 

I perioden 2009-2013 er det totale økonomiske bidraget fra de tre EFTA-landene 1,8 milliarder Euro. 

Norge bidrar med 97 % av finansieringen. Pengene kanaliseres gjennom ca. 150 programmer i de 16 

mottakerlandene, på prioriterte områder som miljø og klima, helse og barneomsorg, bevaring av 

europeisk kulturarv, forskning og utdanning, Schengentiltak og jus, sosial dialog og styrking av det 

sivile samfunn. 

Regjeringens europapolitikk 
Erna Solbergs regjering viderefører og styrker europapolitikken fra Melding til Stortinget nr. 5, 2012-

2013, «EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk 

europapolitikk». Ansvaret for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, i 

Utenriksdepartementet, er flyttet til stabssjef og statsråd ved Statsministerens kontor, Vidar 

Helgesen, Norges første EU/EØS-minister. Regjeringens politiske plattform vektlegger målet om å 

føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og 

politikkutforming i EU. Stortinget skal involveres tidlig i avklaringer av viktige EØS-prosesser. 

Regjeringen arbeidsprogram for EU/EØS-saker forventes offentliggjort i april. I kjølvannet vil alle 

departementene oppdatere sine EU/EØS-strategier.  

Tidlig varslings-gruppen 

Regjeringen vil også styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker 

for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. Gruppen som skal arbeide med tidlig 

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

Gruppen er initiert av Utenriksdepartementet og består av representanter for partene i arbeidslivet 

og for norske kommuner, regionene og deres selskaper som arbeider aktivt med EU/EØS-saker i 

Brussel. KS og de seks norske regionskontorene i Brussel er medlemmer. 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. 

Tidlig varslings-gruppen har identifisert åtte saker for samarbeidet i 2014:  

 EUs rammeverk for klima og energi fram mot 2030 

 EUs helseprogram 2014 – 2020 

 Gjennomgang og revisjon av EUs avfallspolitikk 
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 Indre marked for telekommunikasjon 

 Indre energimarked og energieffektivisering 

 Deltakelse i EUs programmer 2014 – 2020 

 Jernbanepakken 

 «Blue Belt» - indre marked for sjøtransport 

En viktig rolle for gruppen er å fange opp saker som risikerer å falle mellom stolene, på grunn av at 

de spenner over flere saksområder uten å falle klart nok innenfor ett saksområde. 

Kompetanseheving i Regjeringen og Stortinget 

Regjeringen og Stortinget intensiverer egen kompetanseheving på EU/EØS-området. Korpset av 

statssekretører og politiske rådgivere og en årlig delegasjon av stortingsrepresentanter sendes til 

Brussel for å styrke kjennskap til organene og arbeidsmåtene, samt for å etablere et kontaktnett i 

partigruppene i Europaparlamentet. 

Europapolitisk Forum  

Europapolitisk Forum for lokale og regionale myndigheter og Sametinget møtte EU/EØS-minister 

Vidar Helgesen 14. november 2013. På dagsordenen stod regional og lokal involvering i EUs 

programmer. Utgangspunktet for diskusjonen var ønsket om å legge forholdene bedre til rette for et 

samspill mellom departement, kommuner og fylkeskommuner inklusive kommunale selskaper, 

næringsliv og forskningsmiljøene om EUs virkemiddelapparat, programmene. Videre ble temaer 

innen europeisk transportpolitikk drøftet: det nye programmet for investeringer i europeisk 

transport-, energi- og IKT-infrastruktur (Connecting Europe Facility - CEF), samt det transeuropeiske 

transportnettet (TEN-T) og innsats for økt bruk av alternativt drivstoff.  

I tillegg ble regjeringens kommende arbeid med EØS og EU-saker drøftet. Statsråd Helgesen var 

opptatt av å skape et godt lagspill med fylkeskommuner og kommuner i europapolitikken. Han 

påpekte at dette dreier seg like mye om innenrikspolitikk som utenrikspolitikk for Norge. 

Regjeringens lagspill med partene og regionene vil ikke bare dreie seg om dialog, men også om 

hvordan man kan samarbeide om gjennomføring av europapolitikken, fremholdt statsråden. 

Statssekretær Jardar Jensen fra Kommunal- og regionaldepartementet pekte på at Europapolitisk 

forum er en nyttig arena i arbeidet med informasjonsflyt, god dialog og koordinering mellom staten, 

fylkeskommuner og kommune. 

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 

Mer innovative innkjøp  
11. februar vedtok EU nye regler for offentlige anskaffelser. Vedtaket var et kompromiss mellom 

Parlamentet og Rådet og endret på flere punkter Kommisjonens opprinnelige forslag. Vedtaket 

omfatter revidering av de to eksisterende direktivene for anskaffelser av henholdsvis varer/tjenester 

og bygg/anlegg, i tillegg til et nytt direktiv for konsesjonskontrakter. 

De nye reglene kom etter sterk kritikk mot de eksisterende reglene fra både offentlig og privat sektor 

i mange europeiske land. Kommunal sektor i Europa har vært svært aktiv i diskusjonen om de nye 

reglene. Gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen for kommuner og regioner (Council of 

European Municipalities and Regions, CEMR), har KS medvirket til at de nye direktivene er betraktelig 

mer i tråd med norsk kommunesektors interesser, enn det forslaget Kommisjonen la fram.  

Hva er nytt i EU-direktivene? 

- Litt enklere for offentlige aktører å samarbeide: Utvidete muligheter for en offentlig aktør til 

å inngå samarbeidsavtaler med andre offentlige aktører, uten å måtte følge prosedyrene i 

anskaffelsesregelverket.  

- Tydeliggjøring av hva som er egenregi: Det er tatt inn uttrykkelige bestemmelser om hva 

som er såkalt egenregi, dvs. for når et arbeid anses utført av et offentlig organ selv/i egen 

regi, og derfor faller utenfor anskaffelsesregelverket.  

- Høyere beløpsgrense for når kjøp av helse- og sosialtjenester skal legges ut på anbud: Det 

tidligere skillet mellom såkalte prioriterte og uprioriterte tjenester, oppheves. Det innføres i 

stedet særskilte bestemmelser for kjøp av utdannings-, helse- og sosialtjenester. Det er 

overlatt til nasjonale myndigheter å utforme prosedyrereglene for denne typen tjenester. 

Terskelverdien er satt til 750.000 Euro (rundt 6,1 millioner norske kroner). 

- Adgangen til å benytte konkurranse med forhandling er noe utvidet for anskaffelser over 

EUs terskelverdier (se om terskelverdier under).  

- Kravene til dokumentasjon fra leverandørene er forenklet. 

- Lettere å skifte leverandør: Det er innført bestemmelser om adgangen til å gjøre endringer i 

allerede inngåtte kontrakter. Blant annet åpnes det i noe større grad for utskifting av 

leverandør ved konkurs, oppkjøp og omstrukturering.  

- Mer hensyn til innovasjon, miljø og sosiale forhold: muligheten til å ta hensyn til innovasjon 

i anskaffelsesprosessen er utvidet. Det samme gjelder muligheten til å ta miljømessige og 

sosiale hensyn når kontrakter skal tildeles. 

- Terskelverdiene ligger fast: Beløpsgrensen for når kontrakter skal legges ut på anbud, forblir 

uforandret. I de nye, som i de gamle, EU-direktivene er de på 1,6 millioner kroner for varer 

og tjenestekontrakter- og 40 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter. (Merk at 

Stortinget i 2004 valgte å innføre egne, særnorske, regler med en lavere beløpsgrense for når 

kontrakter skal kunngjøres. Den norske beløpsgrensen er på 500.000 kroner både for 
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varer/tjenestekontrakter og bygg-/anleggskontrakter. Se mer om de særnorske reglene 

under). 

- Eget direktiv for konsesjonskontrakter: Dette er bygge- og anleggs-, eller tjenestekontrakter 

hvor hele eller deler av vederlaget til den private kontraktsparten består av retten til å 

utnytte kontraktsgjenstanden økonomisk, for den privates egen regning og risiko. Kravene til 

fremgangsmåte ved tildeling av tjenestekonsesjoner er blitt tydeliggjort. 

Hva skjer nasjonalt? 

Implementering av de nye EU-reglene. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med nasjonal 

implementering av de tre nye direktivene (for hhv. klassisk sektor, forsyningssektoren og 

konsesjonskontrakter). Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra både 

offentlig sektor og leverandørsiden, hvor KS er representert. Arbeidet blir koordinert mot 

forenklingsutvalgets arbeid (se under) der det er aktuelt. Det forventes at arbeidet ferdigstilles medio 

juni 2014 og sendes på høring høsten 2014.   

Et offentlig utvalg ser på de særnorske reglene: Det såkalte «Forenklingsutvalget» (oppnevnt 

14.12.2012), har fått i mandat «å vurdere behovet for, eventuelt omfang av og innhold i, de 

særnorske reglene om offentlige anskaffelser». Utvalget skal legge frem forslag som «sikrer de 

grunnleggende prinsippene bak regelverket, for eksempel effektiv offentlig ressursbruk gjennom 

effektiv konkurranse, likebehandling og forutberegnelighet for markedsaktørene, forhindre 

korrupsjon og sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 

måte».  

KS er representert i utvalget. Utvalgets arbeid skal ferdigstilles primo juni 2014.  Da vil en Norsk 

offentlig utredning (NOU) overleveres statsråden for videre behandling. NOUen vil inneholde forslag 

til nye nasjonale regler for klassisk sektor, samt forslag til regler for det såkalte særskilte regimet for 

visse type tjenester, herunder helse- og sosialkjøp. Det antas at NOUen vil bli sendt ut på høring i 

løpet av høsten 2014.  

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge i 2016 

Forslagene fra de to arbeidene nevnt over (Forenklingsutvalget for de nærnorske reglene og 

Nærings- og fiskeridepartementets arbeid for implementering av de tre nye EU-direktivene) vil 

sammen danne grunnlaget for et nytt regelverk for offentlige anskaffelser i Norge. Det antas at nye 

regler først vil bli gjeldende fra januar 2016. 

 Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Kristine Vigander  

Kristine.Vigander@ks.no 

 

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider 

- Parlamentets nettsider 

- Artikkel på ks.no 

- Pressemelding fra CEMR 

- Pressemelding fra CEEP 

- Pressemelding fra departementet (NFD) 

- Stortingsbibliotekets nyhetsbrev 

mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:ase.erdal@ks.no
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140114STO32603/html/Public-procurement-ensuring-best-value-for-money
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/EU--EOS/EU-pa-norsk/Nye-EU-regler-for-offentlige-anskaffelser/
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2775
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Press/2014/14press01en.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/pressesenter/pressemeldinger/2014/enklere-offentlige-innkjop.html?id=751027
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2014/EUEOS-nytt---19-februar-2014/#anskaffelsesdirektivet
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Reglene om offentlig støtte gjennomgås  
For kommunesektoren er regelverket om offentlig støtte viktig, fordi det påvirker det offentliges 

muligheter til politikkutforming og støtte til næringsutvikling.  

Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offentlig støtte er 

som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om 

konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurransevridende eller proteksjonistisk er derfor 

forbudt. Det er EØS-avtalen som setter rammene for regelverket. Kommisjonen har laget en rekke 

retningslinjer for å forklare hvordan unntakene skal forstås og hvordan det offentlige kan gå frem for 

å gi støtte på lovlig måte. EFTAs overvåkningsorgan, ESA har kopiert retningslinjene, som norske 

støtteordninger vurderes opp mot. Retningslinjene gjelder mange forskjellige støtteformål som 

regionalstøtte, salg av offentlig eiendom, støtte til små og mellomstore bedrifter, innovasjon og 

støtte til «tjenester av allmenn økonomisk betydning». 

KS har vinteren 2014 laget en film og en kort brosjyre for å synliggjøre muligheter og dilemma knyttet 

til regelverket, se mer informasjon i rammen under. 

Våren 2012 igangsatte Kommisjonen en større moderniseringsprosess av støtteregelverket. Mye er 

endret i denne perioden og i februar i år vedtok Kommisjonen nye retningslinjer til støtte til 

flyplasser og flyselskaper. Formålet er å sikre gode forbindelser og innbyggernes mobilitet uten å 

være konkurransevridende. Retningslinjene omfatter investeringer i flyplassinfrastruktur, støtte til 

regionale flyplasser med mindre enn 3 millioner passasjerer i året og starthjelp til flyselskaper. I 

Norge er de aller fleste flyplassene finansiert gjennom Avinor som eget selskap, som bruker inntekt 

fra store flyplasser til å støtte små. De nye retningslinjene får mest sannsynlig ikke betydning for 

denne finansieringsmodellen.  

Kommisjonen arbeider for tiden med en gjennomgang av begrepet «offentlig støtte» (state aid). KS’ 

europeiske paraplyorganisasjon CEMR har avgitt høringsuttalelse til dette arbeidet. CEMR 

understreker at hele regelsettet for offentlig støtte er komplekst med ulike reguleringsformer. I 

tillegg vektlegger CEMR særlig utfordringer knyttet til begrepet tjenester av allmenn økonomisk 

betydning (SGEI).  

Aktuelle saker fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA 

Omfang av offentlig støtte 

ESA publiserte i februar 2014 sin resultattavle for omfanget av offentlig støtte. Rapporten tar for seg 

perioden 2006-2012. 

I Norge økte den samlede offentlige støtten fra litt under 2,8 milliarder Euro i 2011 til over 2,9 

milliarder Euro i 2012. I Norge ser man særlig en økning i støtten til regional utvikling, forskning og 

innovasjon. Dette oppveier en liten nedgang i støtten til miljøvern og energisparetiltak, som fortsatt 

utgjør en stor andel av den totale støttebruken. 

Dersom man sammenligner med EU-landene (utenom tiltak som følge av finanskrisen), ligger Norges 

omfang av offentlig støtte over EU-medlemslandene, målt forholdsmessig mot brutto 

nasjonalprodukt (BNP). Forskjellen har imidlertid minket siden 2011. 
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Ulovlig kryssubsidiering i tannhelsetjenesten 

Finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kan lede til kryssubsidiering som ikke er i 

tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte. ESA anbefaler derfor endringer i 

finansieringssystemet. 

I Norge er tannhelsetjenester gratis for barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, grupper av 

eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Den offentlige tannhelsetjenesten 

tilbyr også subsidierte tjenester til voksne pasienter i spredtbygde strøk med mangelfull 

tannlegedekning. I tillegg til dette kan den offentlige tannhelsetjenesten også tilby 

tannhelsetjenester til befolkningen forøvrig. 

ESAs beslutning retter seg mot de subsidierte tannhelsetjenestene i spredtbygde strøk og tjenester 

tilbudt i konkurranse med private tannleger. ESA har konkludert med at dagens finansieringssystem 

kan lede til ulovlig krysssubsidiering og utgjøre offentlig støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen. 

ESA har foreslått at norske myndigheter klargjør i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre 

tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris. Videre foreslår ESA at det må holdes 

adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en 

fordel som er konkurransevridende. 

Norske myndigheter har fått frist til 14. april 2014 med å avgjøre hvorvidt de vil akseptere ESAs 

forslag. 

Nødvendig med adskilte regnskap 

ESA i avsluttet i februar saken om finansieringen av sikkerhetskurs som tilbys av videregående skoler. 

Norske myndigheter har forpliktet seg til å endre lovgivningen i henhold til EØS-avtalens regler om 

offentlig støtte. 

Enkelte videregående skoler i Norge tilbyr maritim- og offshoreundervisning som en del av den 

offentlig finansierte yrkesfaglige utdanningen. Som en del av utdanningstilbudet, gis elevene 

sikkerhets- og beredskapsopplæring. Noen av disse skolene tilbyr i tillegg kommersielle sikkerhets- og 

beredskapskurs på markedet, for eksempel til ansatte i oljebransjen eller andre maritime næringer. 

I juni 2013 konkluderte ESA med at dagens finansieringsordning ikke i tilstrekkelig grad hindrer at 

offentlige midler går til å finansiere skolenes kommersielle aktiviteter. Derfor foreslo ESA at de 

videregående skolene enten må stifte egne selskaper for å kunne tilby kommersielle kurs, eller at de 

må holde adskilte regnskaper for de kommersielle aktivitetene. 

Norske myndigheter har akseptert ESAs forslag og bekreftet at skolene heretter vil være forpliktet til 

å holde adskilte regnskaper. Dette skal sikre at inntektene fra de kommersielle aktivitetene dekker 

alle variable kostnader og en forholdsmessig del av felleskostnadene knyttet til kursvirksomheten. 

Støtte til næringsklynger 

ESA godkjente i mars en økning i driftsstøtten til fem norske næringsklynger i NCE-programmet 

(Norwegian Centers of Expertise). Klyngene består av høyteknologibedrifter i ulike sektorer samt 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Klyngene skal stimulere til nyskaping, og støtten kan bidra til bedre samordning, samspill og 

kunnskapsutveksling. 
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Staten kan støtte driften av en næringsklynge med opptil 50 prosent av kostnadene. Dette tiltaket 

har et samlet budsjett på 50 millioner kroner for hver av klyngene som kan utbetales over en 

tiårsperiode fra 2006 til 2016. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jostein Selle 

Jostein.Selle@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider 

- ESAs retningslinjer 

- Filmen «Offentlig støtte» 

- Samleartikkel på ks.no 

 

Endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften 
Regjeringen sendte 13. mars melding (såkalt notifikasjon) til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, der den 

ber om at 31 nye kommuner får rett til differensiert arbeidsgiveravgift. Disse kommunene kommer i 

tillegg til de som allerede har differensiert arbeidsgiveravgift etter dagens ordning. Bakgrunnen for 

meldingen er oppstart av en ny periode for regionalstøtte fra 1. juli 2014 frem til 2020.  

Differensiert arbeidsgiveravgift i Norge regnes som offentlig støtte og faller inn under ESAs 

retningslinjer for regionalstøtte. 

I tråd med EØS-avtalen er det ESA som vedtar retningslinjene for regionalstøtte for Norge, og de er i 

praksis kopi av Kommisjonens retningslinjer. 

Kommisjonen vedtok i juni 2013 nye retningslinjer for offentlig støtte for perioden 2014-2020. I disse 

retningslinjene er en del sektorer nå unntatt – altså ikke berettiget til regionalstøtte. Det er unntak 

for energisektoren, transportsektoren, finansnæringen, forsikring, stålproduksjon og flyplasser. Disse 

nye unntakene fra regionalstøtten begrunnes med at den økonomiske utviklingen i sektorene har 

vært generelt god og derfor ikke lenger har samme behov for støtte. 

ESA vedtok «sine» retningslinjer 23. oktober 2013. Deretter godkjente de i februar i år det såkalte 

«støttekartet» som bestemmer hvilke geografiske områder i Norge som kan få regionalstøtte. 

Innholdet i de norske støtteordningene må så notifiseres og godkjennes.  

Regjeringen sendte forslaget til innholdet i støtteordningene til ESA 13. mars. Dette er ingen høring, 

men et forslag fra den norske stat til utforming av den konkrete ordningen for differensiert 

arbeidsgiveravgift, som ESA skal vurdere om er i tråd med de nye retningslinjene for regionalstøtte.  

Regjeringen foreslår å videreføre dagens ordning i alle de kommuner som er berørt, samt utvide med 

31 nye kommuner for å styrke næringslivet og arbeidsplassene i disse kommunene. De sektorer som 

er unntatt i retningslinjene, unntas også i Norge.  

Sone 1a, som i dag får redusert avgift i form av et årlig fribeløp innenfor EØS-reglene om 

bagatellmessig støtte, og ikke etter retningslinjene for regionalstøtte, er ikke omtalt i meldingen fra 

regjeringen. Men, 26 av de 54 kommunene som i dag inngår i ordningen er blant de 31 nye 

kommunene som regjerningen har foreslått skal falle inn under ordningen med differensiert 

mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/EU--EOS/Offentlig-stotte/Film-Offentlig-stotte/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/EU--EOS/Offentlig-stotte/Offentlig-stotte--hvilke-muligheter-finnes/
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arbeidsgiveravgift. Regjeringen vil vurdere mulige kompenserende tiltak for de resterende 28 

kommunene.  

Regjeringen tar sikte på å ha de nye norske støtteordningene på plass før fremleggelsen av revidert 

nasjonalbudsjett 14. mai 2014. 

Mulighet for støtte til energisektoren? 

KS Bedrift har særlig reagert på at energisektoren ikke lenger skal få fordelen av differensiert 

arbeidsgiveravgift.  

I vinter har Kommisjonen sendt nye retningslinjer for energi- og miljøstøtte på høring. Det var ventet 

at det her ville tas hensyn til at energisektoren var tatt ut av retningslinjene for regionalstøtte, men 

forslaget ser ikke ut til å gjøre det fullt ut. Dette er påpekt av Regjeringen i Nærings- og 

fiskeridepartementets høringsuttalelse til Kommisjonen.  

Nye retningslinjer for energi- og miljøstøtte er ikke vedtatt ennå. 

KS Bedrift vil følge opp mulighetene for nye ordninger for energisektoren. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Regjeringens samleartikkel 

- Kommisjonens retningslinjer 

- ESAs retningslinjer  

 

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-foreslar-at-flere-kommuner-far-differensiert-arbeidsgiveravgift-.html?id=753007
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III.pdf
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3. Arbeidsliv 

Godkjenning av utdanning over landegrensene  
Endringer i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble vedtatt i Parlamentet og Rådet høsten 2013. EU-landene 

har frist til januar 2016 med å innlemme direktivet i nasjonal rett. Arbeidet er nå i gang med å ta 

dette inn i EØS-avtalen og deretter i norsk rett.  

Hensikten med moderniseringen av direktivet fra 2005 har vært å øke mobiliteten av arbeidskraft 

ytterligere, gjennom et mer effektivt system for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mellom 

landene. Samtidig skal pasientsikkerhet ivaretas. Noen hovedpunkter er; 

• Europeisk profesjonskort – et frivillig elektronisk sertifikat, for et utvalg yrker i starten, 

som skal gi raskere godkjenning av kvalifikasjoner.  

• Mulighet til å gi delvis adgang til et yrke – det vil forutsette at personen er fullt ut 

kvalifisert for yrket i hjemstaten.  

• Endringer i krav til varighet for noen harmoniserte utdanninger (lege, sykepleier, 

tannlege, arkitekt). 

• Språkkrav - myndighetene skal kunne stille språkkrav etter godkjenning av søkers 

yrkeskvalifikasjoner.  

• Varslingsmekanisme – det skal etableres en mer effektiv varsling dersom personer mister 

retten til å utøve yrket helt eller delvis. Det vil gjelde for de harmoniserte yrkene, andre 

helseyrker, yrker i relasjon til utdannelse av mindreårige, herunder barnepass og 

førskole.  

• Jevnlig gjennomgang/screening av lovregulerte yrker i landene – med begrunnelse for 

hvorfor yrket er lovregulert.  

Kommunesektoren har et stort arbeidskrafts- og kompetansebehov framover, blant annet innen 

helse og omsorg. Arbeidsinnvandring er et bidrag for å dekke rekrutteringsbehov for helsepersonell i 

kommunal sektor.  KS har understreket behovet for å intensivere arbeidet for å sikre gode og 

effektive godkjenningsordninger for personer med utdanning fra utlandet.  

I et arbeidsgiverperspektiv er det viktig å minne om at det alltid er den enkelte kommune som selv 

må sørge for å sjekke aktuelle kandidaters reelle kvalifikasjoner og referanser. 

Godkjenningsordningene gjelder bekreftelse av formell kompetanse. NOKUT er kontaktpunkt for 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

(Direktiv /2013/55/EU, 2005/36/EF). 

KS vil følge opp det videre arbeidet nasjonalt og gjennom sitt kontor i Brussel.  
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Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jorunn Teien Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Pressemelding fra Rådet 

- Kunnskapsdepartementets EØS-notat 

- NOKUTs nettsider  

 

 

Arbeidstidsdirektivet i Kommisjonens hender 
Etter at Kommisjonen i perioden 2004-2009 forsøkte å få til endringer i direktivet uten at Rådet og 

Parlamentet ble enige, forsøkte arbeidslivets parter på europeisk nivå å forhandle frem et revidert 

direktiv i 2012. Det lyktes de ikke med. Det er derfor opp til Kommisjonen igjen å komme med et nytt 

utspill. Det er ventet at det vil skje fordi dagens direktiv ikke sammenfaller med rettspraksis, og fordi 

det er behov for modernisering av direktivet. 

I påvente av at ny Kommisjon er på plass høsten 2014 arbeides det likevel med innholdet i et nytt 

forslag, og det vil i 2014 blant annet gjennomføres en konsekvensanalyse av gjeldende lovgivning. 

Gjennom deltakelse i paraplyorganisasjonene CEEP (European Centre of Employers and Enterprises 

providing Public services) og CEMR (Council of European Municipalities and Regions) følger KS 

arbeidet, og bidrar med konkrete eksempler. 

For kommunal sektor er det særlig ønskelig at det kommer en klargjøring av reglene knyttet til 

hvilende vakt og kompenserende hvile. 

Partssamarbeid om arbeidsmarkedsanalyse 
Arbeidslivets parter på europeisk nivå startet forhandlinger om en felles arbeidsmarkedsanalyse i 

oktober 2013. Forhandlingene ventes ferdig i oktober 2014. 

Partene gjennomførte en lignende analyse i 2007, der de ga en del felles anbefalinger både til 

medlemslandene og til EUs institusjoner. Anbefalingene gjaldt blant annet aktiv 

arbeidsmarkedspolitikk, utdannelse og praksis, makroøkonomiske spørsmål, gode rammebetingelser 

for privat næringsliv, inkludering, mobilitet, arbeidsrett og flexicurity. 

Mye er skjedd på det europeiske arbeidsmarkedet de siste syv årene, som følge av finanskrisen, og 

partene ønsker derfor å gjennomføre en ny analyse. For tiden spenner ledighetstallene i det indre 

marked fra 3,6 prosent i Norge, 4,9 prosent i Østerrike og 5,0 prosent i Tyskland til 25,8 prosent i 

Spania og 27,5 prosent i Hellas. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i EU-landene er på 12 

prosent mens ungdomsledigheten er på 24 prosent. I Spania og Hellas er ungdomsledighetene over 

50 prosent. 

KS deltar i forhandlingene gjennom medlemskapet i paraplyorganisasjonen CEEP. 

 

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://www.nokut.no/no/Om-NOKUT/Hva-gjor-NOKUT/NOKUTs-arbeid-med-utenlandsk-utdanning/
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Forenkling av regler  
Kommisjonen har over flere år hatt en gjennomgang av en rekke direktiver med tanke på 

sammenslåing og forenkling. Denne prosessen er i EU kalt REFIT (Regulatory Fitness and Performance 

Programme), og omfatter alle rettsområder, også en del arbeidsrettsregler.  

Siste rapport fra Kommisjonen om arbeidet kom i oktober 2013. 

Det vil gjøres en gjennomgang av direktivene om informasjon og drøftelser, masseoppsigelser og 

virksomhetsoverdragelser, med tanke på sammenslåing. CEEP (European Centre of Employers and 

Enterprises providing Public services) som KS er medlem av, er skeptisk til dette arbeidet fordi 

direktivene fungerer godt i dag og de regulerer ulike forhold.   

Det pågår for tiden også en REFIT-prosess om HMS-direktivene, her har CEEP kommet med innspill. 

Arbeidstakersiden har uttrykt stor skepsis til REFIT-prosessen fordi de mener det ikke bare er en 

enkel gjennomgang, men kan føre til reelle lovendringer uten at demokratiske prinsipper for 

lovgivning følges og uten at partene høres i tilstrekkelig grad.  

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om REFIT 

 

 

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm
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4. Miljø, klima og energi 

Nye krav til konsekvensutredninger 
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 

(Environmental Impact Assessment directive), 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.  

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 å angi omfanget (scoping) av en konsekvensutredning, det vi si at hvilke faktorer 

man skal se nærmere på i utredningen skal angis. 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. 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 oppstart. 

 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 Kommisjonens forslag 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 for lokalt og regionalt folkevalgte 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. 

KS vil følge opp saken med tanke på norsk implementering. 
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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. «Fracking» er en 

omstridt metode som benyttes for å utvinne olje og gass fra skifer.  

Forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet førte riktignok ikke frem på grunn av bestemmelsene 

om «fracking». Forslaget ble derfor behandlet på nytt i plenum 12. mars og vedtatt – denne gang 

uten strengere krav for «fracking». Rådet må også vedta forslaget før saken er ferdigbehandlet, det 

er trolig kun en formalitet. 

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 

 

Ny avfallspolitikk til sommeren 
2014 er «avfallsåret» innen EUs miljøpolitikk. I mai/juni skal politikkpakken for ressurseffektivitet og 

kretsløpsøkonomi presenteres. Denne politikkpakken er meldt å inneholde en ny avfallspolitikk 

basert på arbeidet som er gjort de siste par årene. 

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 fem pilarer: 

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

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

KS’ europeiske paraplyorganisasjon, CEMR avga høringssvar. 

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

Kommisjonen har hyret inn konsulenter som har sett på hvilke modeller for 

avfallshåndtering som fører til måloppnåelse. De har besøkt mange medlemsland.  

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. Det ble gjennomført en høring høsten 2013 som vil følges opp med en 

rapport i nærmeste fremtid.  

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

svar. I november 2013 foreslo Kommisjonen å endre emballasjedirektivet for å begrense 

forbruket av lette plastposer. Det er medlemsstatene som selv velger hvordan de vil 

gjøre dette. Forslaget vil blant annet gjøre det mulig å forby denne typen plastposer helt. 

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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Avfallspolitikken vekker stort engasjement - ikke bare i Norge, men også i Brussel. Noen utfordringer 

som ligger til grunn for dette engasjementet er blant annet: 

a) Avfall er også 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. 

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 

- CEEPs posisjonsnotat om plastavfall 

- Europalov om foreslåtte endringer i 

emballasjedirektivet 

 

Initiativ for klimatilpasning i byer etablert 
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. Strategien 

varslet også at Kommisjonen ville komme med et eget initiativ rettet mot byer (se omtale 

under). 

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 klimakommissær, 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. Tilpassing til disse forandringene er en av de mest 

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://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Opinions/2013/plastic%20waste.pdf
http://europalov.no/rettsakt/emballasjedirektivet-endringsbestemmelser/id-5429
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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 at arbeidet med å tilpasse oss til klimaendringer vil stimulere til vekst og 

jobbskaping på kort sikt og forhindre høye menneskelige, økonomiske og miljømessige kostnader på 

lang sikt.   

I mars 2014 ble initiativet rettet mot byer, Mayors Adapt, lansert. Det baserer seg på modellen til 

Covenant of Mayors, der man frivillig forplikter seg til å øke graden av energieffektivisering og bruken 

av fornybar energi. For å delta i Mayors Adapt må man forplikte seg til enten å etablere en egen 

klimatilpasningsstrategi eller å integrere klimatilpasning inn i eksisterende planer.  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 - Kommisjonens strategi  

- EUs klimatilpasnings-plattform 

- Mayors Adapt 

- Nettsidene til Covenant of Mayors 

 

Kommisjonen holder tilbake CO2-kvoter 
Det viktigste tiltaket for å redusere klimautslipp i EU og Norge, klimakvote-ordningen, har det siste 

året vært 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 

og frem til 2013. I desember 2013 ga Rådet og Parlamentet nye fullmakter til Kommisjonen 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 ligger for tiden rundt 5 EURO pr tonn. 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.  

For å kompensere for dette ga EU i desember Kommisjonen mulighet til å holde tilbake kvoter slik at 

prisen kan holdes mer stabil i perioder med lavkonjunktur. Det ble kort tid etter gjort kjent at 

Kommisjonen holder tilbake 900 millioner kvoter frem til 2019/2020 for å sørge for at etterspørselen 

tar seg opp igjen. 

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. 

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:DA:PDF
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://www.borgmesterpagten.eu/index_da.html
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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. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider 

- Scrap the EU-ETS sine nettsider 

 

 

EUs utsetter avgjørelse om nye klima- og energimål 
Kommisjonen la 22. januar frem forslag til klima- og energimål for perioden 2020-2030 i EU. 

Klimagassutslipp skal reduseres med 40 % sammenlignet med 1990-nivå og fornybarandelen skal 

økes til 27 % innen 2030 i følge forslaget. Dagens klima- og energimål i EU strekker seg frem til 2020 

og omtales som 20-20-20 målene. Målene omhandler klimagassutslipp, fornybar energi og 

energieffektivisering.  

Det er ikke tatt med noe eget mål for energieffektivisering for perioden 2020-2030, dette skyldes en 

pågående revisjon av energieffektiviseringsdirektivet. I den sammenheng pågår det nå en høring 

frem til 28. april både for å vurdere hvordan dagens regelverk fungerer og for å sette 

ambisjonsnivået for perioden 2020-2030. Resultatet av denne revisjonen vil bli presentert i juni. 

Det var ventet at Rådet ville forsøke å komme til enighet om målene før sommeren, men situasjonen 

i Ukraina har forsinket fremdriften. Det var først og fremst EUs avhengighet av russisk gass som ble 

diskutert da EUs toppledere møttes 21. mars i Brussel. I møtet ble man enige om å be Kommisjonen 

utarbeide et veikart for energiuavhengighet i løpet av sommeren. Avgjørelsen om nye klima- og 

energimål vil trolig tas i oktober. Dette vil i så fall være svært dårlig timing sett i lys av FNs 

klimatoppmøte for verdens statsledere som avholdes i New York i september, der generalsekretær 

Ban Ki-moon har oppfordret alle land om å legge fram nye og mer ambisiøse mål for 

utslippsreduksjoner.  

En rekke land i EU er redd for at målene vil kunne gjøre dem mer avhengige av å importere energi 

fordi deres kraftproduksjon i dag hovedsakelig benytter kull og skifergass. Polen, Ungarn, Slovakia og 

Tsjekkia er blant landene som er mest skeptiske til målet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp. 

Hvert enkelt land kan legge ned veto mot forslaget. 

Det følger kun ett lovforslag med meldingen, et markedsstabiliserende tiltak for klimakvotesystemet 

(ETS) i EU. Ved å holde tilbake overskuddskvoter og plassere dem i en reserve, håper man å oppnå 

mer stabile og forutsigbare kvotepriser. 

Flere paraplyorganisasjoner for lokale og regionale myndigheter i Europa sendte 10. mars et felles 

brev til medlemsstatene i EU der de ber om ambisiøse mål for 2030. Et av hovedbudskapene i brevet 

er at lokalt og regionalt nivå har en viktig rolle i arbeidet for å nå klima- og energimålene. Blant 

signatørene var KS’ europeiske paraplyorganisasjon CEMR. 

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm
http://scrap-the-euets.makenoise.org/
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CEMR har også opprettet en fokusgruppe som for å gå mer i dybden på forslaget og komme med 

ytterligere innspill. KS deltar i denne gruppen som sist møttes i Brussel 20. mars. KS tok i møtet opp 

at mye av potensialet for utslippsreduksjoner i byene finnes på områder som ikke er inkludert i det 

europeiske kvotesystemet (ETS), f.eks. transport, arealbruk, avfallshåndtering og boligbygging.  KS 

viste til belønningsordningen og bymiljøavtaler som eksempler på finansieringsordninger som kan 

styrke innsatsen i byene og oppfordret derfor CEMR om å inkludere behov for finansiering utenfor 

ETS som del av sin uttalelse. CEMR vil som følge av KS sitt innspill i neste møte til høsten bl.a. ta opp 

nasjonale erfaringer med finansieringsordninger i Europa. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider 

- Parlamentets statusside 

- Høring om energieffektivisering 

- Felles brev fra lokale og regionale 

myndigheter i EU.  

- Regjeringens brev til Rådet  

 

Jørn Inge Dørum 

Jorn.Inge.Dorum@ks.no 

Hallvard Hoen 

hallvard.hoen@ks.no 

 

Nye roller i kraftbransjen 
Det tredje elmarkedsdirektivet ble vedtatt i EU i 2009. Olje- og energidepartementet hadde i fjor høst 

en høring om den norske implementeringen. Et resultat av denne prosessen kan bli store endringer i 

organiseringen av kraftselskapene. KS Bedrift følger saken nøye, og jobber for at de mindre lokale 

selskapene blir hørt i prosessen. 

I det store og det hele krever tilpasningen til direktivet få lovmessige endringer i Norge. Regulatoren 

(NVE) må få en mer uavhengig status, og det ligger en del krav i forbrukervernet. Det kan likevel bli 

større endringer på eierstrukturen for nettselskapene, som en følge av at det i direktivet åpner for å 

gi nettselskapene utvidet rolle som distribusjonsnettoperatører (DSO).  

Utvidet ansvar 

Behovet for endring av rollene kan forklares med at det kommer store mengder ny fornybar energi 

inn i nettet i Europa, som vind og sol. Denne kraften er vanskelig å balansere inn i kraftsystemet, 

produksjonen er mer uforutsigbar enn tradisjonell varmekraft og vannkraft som er lettere å regulere.  

Å styre sol og vind er ikke mulig. Derfor åpnes det for å gi ansvar for å balansere forbruk og 

produksjon til selskaper i distribusjonsnettet.  Dette kan gi enkeltselskaper oppgaver og ansvar som i 

dag ligger hos Statnett som systemansvarlig, nemlig å kontrollere regional balanse for produksjon, 

forbruk og transport av strøm. Ansvaret kan også innebære behov for å pålegge selskaper 

investeringer. Om en slik organisering blir nedfelt i tolkningen av lovverket, kan det få konsekvenser 

for norske nettselskaper.  

De 12 største regionalnettselskapene i landet har sagt at de gjerne vil ha denne nye, utvidede rollen. 

Dette kan gi dem et overordnet ansvar og myndighet. KS Bedrift frykter at dette vil gå på bekostning 

av de mindre selskapene i området som kan miste oppgaver, som for eksempel lokale driftssentraler. 

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0015&l=en
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/2030_framework_joint_open_letter_networks_of_local_and_regional_authorities.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38657236/VanRompuy.pdf
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mailto:hallvard.hoen@ks.no
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På sikt er vi redd de største selskapene vil bruke sin nye posisjon til å skaffe seg kontroll over 

underliggende selskaper og fusjonere dem inn i egne selskaper. Dette vil påvirke beredskap i 

området i negativ retning.  

Bra system 

KS Bedrift er av den mening at dagens system med Statnett som eneansvarlig for balansen i nettet 

fungerer bra, og bør bestå i Norge inntil videre. På sikt vil det også i Norge bli behov for større 

balansering av produksjon og forbruk i distribusjonsnettet. Kravet til selskaper som ønsker å påta seg 

en slik rolle, må være at de er nøytrale i forhold til de selskapene de skal ha et overordnet ansvar for. 

Det er viktig at beslutninger om investeringer i nett tas av de selskapene som skal eie nettet, og at 

selskapene har reell innflytelse på beslutninger i forhold til utvikling av nettet. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider 

- Europalovs faktaark 

- Høringsside hos OED 

- Høringssvaret til KS Bedrift 

 

Kristin Lind 

Kristin.Lind@ks.no 

 

  

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/third_legislative_package_en.htm
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-om-endringer-i-energiloven---eus-.html?id=735688
http://www.ks-bedrift.no/Aktuelt/EUs-energilovgivning-ma-sikre-noytralitet/
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5. Transport 

Jernbanepakken sporet av 
På tampen av januar 2013 ble den fjerde jernbanepakken lagt frem av Kommisjonen, forslaget har 

vært den store transportpolitiske saken i EU den siste tiden. 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. 

Man håpet lenge å kunne gjøre seg ferdige med de tekniske delene av pakken før parlamentsvalget i 

mai, men det lot seg ikke gjøre. Noe av grunnen til den manglende fremdriften er den store 

uenigheten om det foreslåtte funksjonelle skillet mellom infrastruktur og togtjenester som bl.a. 

Deutsche Bahn har kjempet hardt i mot.  

Norge sendte 5. mars sitt innspill til Rådet. Kommentarene er i hovedsak positive og dreier seg mest 

om det europeiske jernbanetilsynet (ERA).  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

 

Ingen bindende krav til antall ladestasjoner 
For å legge bedre til rette for bruk av alternativ energi i transportsektoren, fremmet Kommisjonen i 

januar 2013 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). Forslaget inneholder blant annet 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. 

Det har lenge vært klart at Rådet og Parlamentet har vært uenige om behovet for et bindende mål 

for antall ladestasjoner i EU, og det var til slutt Rådet som vant frem. Forhandlingene endte med at 

målet om «800 000 ladestasjoner» ble erstattet med «et passende antall elektriske ladepunkter 

tilgjengelig for offentligheten».  

Forslaget er fortsatt ikke formelt ferdigbehandlet selv om Rådet og Parlamentet har kommet til 

enighet. Parlamentets plenumsbehandling er satt til 14. og 15. april. 

http://www.regjeringen.no/pages/38652285/nor_pos_era.pdf
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/internasjonalt-samarbeid/eu-og-eos/samferdselsnytt-fra-brussel.html?id=466239
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Fagperson:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

- Pressemelding om oppnådd enighet 

mellom Rådet og Parlamentet 

 

Uenighet om havneforordning 
For tredje gang forsøker Kommisjonen å få plass et regelverk for havnene i EU, og også denne gangen 

møter de motstand. Ansvarlig komité i Parlamentet skulle etter planen behandle ferdig sitt 

kompromissforslag 17. mars, men klarte ikke å komme til enighet.  

Forordningen om adgang til havnetjenestene og finansiell transparens skal bidra til å utvikle flere 

havner i EU enn de tre store: Rotterdam, Hamburg og Antwerpen. Havnene er en flaskehals for å 

oppnå målet om å få mer av transporten over fra vei til jernbane og sjø. Forslaget inneholder regler 

som skal bidra til mer transparente og åpne prosedyrer ved tildeling av havnetjenester, og bidra til at 

operatører som har eksklusive rettigheter ikke misbruker disse. Samtidig som forslaget gir betydelig 

lokalt handlingsrom, vil reglene sørge for større åpenhet i bruken av offentlige midler for å unngå 

konkurransevridning. 

Forslaget retter seg først og fremst mot havnene som er tegnet inn på TEN-T kartene til EU (ca 300+), 

men medlemsstatene kan velge å inkludere flere havner på listen. Hvilke norske havner som vil måtte 

etterfølge forordningen er derfor foreløpig usikkert. 

KS Bedrift Havn representerer viktige transporthavner langs kysten og har engasjert seg i arbeidet 

med EUs forslag til ny havneforordning. Deres hovedkommentarer til forslaget 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 er KS Bedrift Havn 

undrende til at Drammen og Tromsø ikke er på departementets kart for TEN-T-når vi ser på 

hvilke andre havner som er foreslått av departementet. 

 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 

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/nb/dep/sd/tema/internasjonalt-samarbeid/eu-og-eos/samferdselsnytt-fra-brussel.html?id=466239
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2014/03/alternative-fuel-deal_en.htm
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tilsynsorganisasjon. Det er viktig at Norge tar avstand fra en ytterligere byråkratisering av 

havnevirksomhet.  

Videre fremdrift for forslaget avhenger av at ansvarlig komité i Parlamentet kan enes om et 

kompromissforslag. I og med at man ikke rakk dette i inneværende periode vil dette neppe skje før til 

høsten. I følge rapportene vil også Rådet trenge tid på å komme til enighet ettersom tre lands 

(Spania, Italia og Malta) parlamenter har vedtatt at forslaget strider med subsidiaritetsprinsippet.  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Pia Farstad von Hall 

Pia.FarstadvonHall@ks.no  

 - Kommisjonens nettsider for 

havnepolitikk 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

 

  

mailto:pia.farstadvonhall@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)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/internasjonalt-samarbeid/eu-og-eos/samferdselsnytt-fra-brussel.html?id=466239
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6. IKT 

Parlamentet støtter forslag til personvernforordning 
Kommisjonen la i januar 2012 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 for 

lokalt og regionalt folkevalgte og Regionkomiteen har dessuten gitt uttrykk for at deler av forslaget 

bryter med subsidiaritetsprinsippet ved å gå for langt i å detaljere bl.a. arbeidsforhold. 

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 resulterte i 3 999 endringsforslag som ansvarlig komité i Parlamentet 

komprimerte ned til kun 104. Parlamentet vedtok komiteens innstilling med solid flertall og ga med 

det sin klare støtte til Kommisjonen. Dette gjorde de vel vitende om at vedtaket trolig vil stå langt 

unna Rådets posisjon. Fremdriften i Rådet går tregt, målet er at man skal ha ferdigbehandlet 

forslaget i løpet av 2015. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Europalovs faktaark 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- EØS EFTA Forums uttalelse 

- CEMRs posisjonsnotat 

- Regionkomiteens uttalelse 

 

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:EN:PDF
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Enklere gjenbruk av kommunale kartdata 
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 directive) 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 fikk i en høring før jul.  

KS har løpende kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, om arbeidet de 

planlegger på nasjonalt nivå med tanke på norsk implementering av direktivet. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Anne Mette Dørum 

Anne.Mette.Dorum@ks.no 
 

Michael Pande-Rolfsen 

Michael.Pande-Rolfsen@ks.no 
 

 

 - Parlamentets behandling av forslaget 

- Resultatene fra høringen 

- FADs EØS notat 

- Stortingsbibliotekets omtale av saken 

- Regionkomiteens uttalelse  

  

mailto:Anne.Mette.Dorum@ks.no
mailto:Michael.Pande-Rolfsen@ks.no
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0430(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/results-online-survey-recommended-standard-licensing-datasets-and-charging-re-use-public-sector
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. EU-programmer og EØS-midlene  

Grip mulighetene i Erasmus+ 
Erasmus+ er et stort program i EU i perioden 2014-2020 og omfatter utdanning, opplæring, ungdom 

og idrett. Regjeringen tilrår at Norge deltar i programmet, og Stortinget behandler dette i april.  

Programmet bygger på EUs overordnete strategi, Europa 2020, hvor utdanning, redusert frafall, og 

økt mobilitet står sentralt. Et viktig mål for programmet er å bidra til utviklingen av 

utdanningssystemene i EU, og at utdanningsinstitusjonene i større grad vil bidra til å fremme 

innovasjon, entreprenørskap, vekst og sysselsetting, i tillegg til aktivt medborgerskap, 

demokratiutvikling og flerkulturell forståelse i Europa. Budsjettet for Erasmus+ er på 14,7 milliarder 

Euro.  

Programmet samler EUs tidligere utdanningsprogrammer, hvor norske fylkeskommuner og 

kommuner har vært aktive deltakere. Programmet har tre hovedtiltak; mobilitet, strategiske 

partnerskap og politikkutvikling. Tiltak for økt mobilitet for elever, lærlinger, studenter, lærere og 

personale er tildelt mest midler, med over 60 % av budsjettet. Det er verdt å merke seg at det nå er 

skoleleder/skoleeier som står ansvarlig for søknader, og ikke enkeltpersoner. Det er også lagt inn 

større fleksibilitet i lengden på opphold i andre land.  

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

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

På nettsiden finnes informasjon om søkerseminarer og søknadsfrister, og informasjon rettet mot 

ulike sektorer som barnehage, grunnskole, videregående skole og fag- og yrkesopplæring, høyere 

utdanning og voksenopplæring.  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Jorunn Teien Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om Erasmus+ 

- Rapport fra EU-delegasjonen 

- SIU 

- Norske erfaringer  

 

Nytt helseprogram 2014-2020 
Parlamentet og Rådet har godkjent EUs tredje helseprogram.  Programmet er utarbeidet innenfor 

rammen av EUs strategi for ny vekst i Europa (Europa 2020) Helseprogrammet har et budsjett på 

449,4 millioner Euro, som skal fordeles på syv år.  

Hovedområdene er: 

 Forebygging og helsefremmende livsstil 

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/aktuelt/nyheter/2013/erasmus-endelig-vedtatt-i-eu.html?regj_oss=1&id=748415
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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 Grensekryssende helsetrusler 

 Innovative og bærekraftige helsesystemer 

 Kvalitet og pasientsikkerhet 

EUs tredje helseprogram skal rettes mot tiltak som kan gi mer effektive helsesystemer, fremme ny 

vekst og redusere sosiale ulikheter i helse. Programmet skal fortsette å støtte «Innovasjons-

partnerskap for aktiv aldring».  Her er norske kommuner allerede med. I Stavanger-regionen utvikles 

det velferdsteknologi, i partnerskap mellom offentlige og private aktører. For eksempel tester eldre i 

Randaberg og Stavanger ut nettbrett som kan hjelpe til med daglige gjøremål.  

Helseprogrammet skal også støtte innovasjon innenfor medisinsk utstyr og legemidler.   

Helse- og omsorgsdepartementet representerer Norge i programkomitéen, med status som 

observatør. Mens Helsedirektoratet er det nasjonale kontaktpunktet, som bistår med informasjon og 

kontakt med eventuelle samarbeidspartnere. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Anen Jensen  

Anne.Jensen@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om Erasmus+ 

- Helsedirektoratets nettsider  

 

EUs forsknings- og innovasjonspolitikk 
Innovasjon er på dagsordenen i EU. Europas evne til fornyelse er vesentlig for økonomisk og sosial 

fremgang, og som motvekt til finanskrisen og virkningene av den. Innovasjonsunionen (Innovation 

Union) er derfor et av sju såkalte flaggskip i EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst 

frem mot 2020 (Europa 2020). 

I Innovasjonsunionen skal forskning i større grad føre til nye og bedre tjenester og produkter. 

Offentlig sektor, inkludert kommunal sektor, er avgjørende både for å levere bedre og mer 

målrettede tjenester og for å bruke mindre ressurser.  Det er et mål å øke innovasjonseffekten av 

offentlige innkjøp.  

I EU er det utviklet et stort virkemiddelapparat for å legge til rette for økt innovasjon. For norske 

kommuner finnes det flere muligheter, herunder deltakelse i forsknings- og innovasjonsprogrammet, 

Horisont 2020, og i Europeiske innovasjonspartnerskap. 

Verdens største forsknings og innovasjonsprogram 

Horisont 2020 er Kommisjonens økonomiske virkemiddel for å realisere Innovasjonsunionen. Det er 

verdens største Forsknings- og Innovasjonsprogram, på 70 milliarder Euro fordelt på syv år. Målet er 

å produsere forskning i verdensklasse, fjerne barrierer som hindrer innovasjon og skape rom for 

offentlig-privat partnerskap i innovasjonsarbeidet.  

Horisont 2020 består av tre søyler; fremdragende vitenskap, konkurransedyktig næringsliv og 

forskning for å løse samfunnsutfordringer. Syv store samfunnsutfordringer er definert, herunder 

helse, energi, miljø, transport og inkluderende samfunn. De syv temaene vil gå igjen som temaer i de 

ulike utlysningene gjennom hele programperioden.  

mailto:Anne.Jensen@ks.no
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://helsedirektoratet.no/om/global-helse/eueos/Sider/default.aspx
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For kommunal sektor gir Horisont 2020 store muligheter. Det legges vekt på samarbeid mellom ulike 

aktører. Søknader der FoU-miljøer, næringsliv og offentlige sektor går sammen, kommer sterkere ut.  

EU ønsker å bruke offentlige innkjøp strategisk for å fremme innovasjon. Det er satt av 140 millioner 

Euro til å støtte prosjekter innenfor innovative offentlige anskaffelser.  

Proposisjon til Stortinget om norsk deltakelse i Horisont 2020 ble lagt frem 14. mars 2014. 

Regjeringens tilrådning er full norsk deltakelse i programmet. Horisont 2020 vil være det største 

programsamarbeidet Norge deltar i under EØS-avtalen, og vil utgjøre om lag 70 prosent av Norges 

samlede bidrag til EUs programsamarbeid. EU kan kreve forpliktende nasjonale tilsagn om deltakelse 

og at det stilles nasjonale ressurser til disposisjon for gjennomføringen av offentlig-offentlige og 

offentlig-private partnerskap. 

Europeiske innovasjonspartnerskap 

EU har opprettet Europeiske innovasjonspartnerskap (EIP) for å løse store samfunnsutfordringer. 

Partnerskapene er nettverk der aktører fra offentlig og privat sektor og FoU-miljøer, på lokalt, 

nasjonalt og europeisk nivå møtes. Målsetningen med nettverkene er at aktørene skal finne 

samarbeidspartnere fra andre deler av Europa og utarbeide prosjekter. Ettersom partnerskapene har 

stor politisk støtte bidrar de med å sette dagsorden for de neste utlysningene i Horisont 2020. 

Partnerskapene skal håndtere svakhetene i det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet 

gjennom å bidra til forenkling og effektivisering og økt samordning mellom EU og nasjonale 

myndigheters virkemidler. Kommisjonen presenterte fem partnerskap i 2011, herunder aktiv og sunn 

aldring, vann og smarte byer og samfunn. De fem partnerskapene ble valgt fordi det antas at man 

ikke kan oppnå gjennombrudd på disse feltene uten handling på EU-nivå og fordi det er et særlig 

potensiale for næringslivet.  

For norske kommuner innebærer deltakelse i partnerskapene en mer langsiktig form for jobbing med 

et potensiale for å knytte seg til aktuelle partnere i Europa. Partnerskapene har kobling til Horisont 

2020. Det er ikke egne finansielle midler i partnerskapene, men aktører som deltar ligger godt an til å 

få midler fra EU og nasjonale aktører. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hilde Ravnaas 

Hilde.Ravnaas@ks.no 

 - Horisont 2020s nettsider 

- Mer om Innovasjonsunionen 

- Mer om innovative offentlige innkjøp 

- EUs deltakerportal 

- Mer om innovasjonspartnerskapene 

 

Øystein Haugen 

Oystein.Haugenk@ks.no 

 

Internasjonalt engasjement gjennom EØS-ordningene  
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig 

styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene. 

EØS-midlene utgjorde omlag 1,8 milliarder Euro for perioden 2009-14. Norges dekker omlag 97 

prosent, mens resten dekkes av våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein. 

mailto:hilde.ravnaas@ks.no
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/docs/pcp-ppi-instruments-h2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
mailto:Oystein.Haugen@ks.no
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Støtten er fordelt på 150 programmer som støtter flere tusen prosjekter innenfor en rekke  sektorer i 

mottakerlandene. Prosjektene må avsluttes innen april 2016. 

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 vært rom for medvirkning fra norske kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har norske lokale 

myndigheter gjennom samarbeid med lokale myndigheter i blant annet Estland, Litauen, Polen og 

Ungarn kunnet delta i prosjektutlysninger.  

Forhandlinger om nye periode 

I januar 2014 startet forhandlingene med EU om en ny periode for EØS-midlene.  

Fra norsk side legges det vekt på at målsettingene for inneværende samarbeidsperiode videreføres 

for perioden 2014-2019. Norge ønsker at prinsippene for hvilke land som kan motta støtte, forblir de 

samme som for inneværende periode. Utenriksdepartementet har gitt uttrykk for at Norge allerede 

gir et generøst bidrag, og er forberedt på å fortsette med det. Samtidig bør det tas hensyn til den 

positive utviklingen i mottakerlandene, og at EUs eget bidrag til landene er redusert. 

Forhandlinger føres nå med EU kommisjonen. Etter at rammene og strukturen for videreføring av 

EØS midlene er fastlagt, skal det forhandles med hvert enkelt land om bruk av tildelt støtte. 

Prosessen forventes å ta noe tid. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bjørn Rongevær  

Bjorn.Rongevaer@ks.no 

 - EØS-midlene 

- Internasjonale samarbeidsmuligheter 

(ks.no)  

- Europaportalens nettsider 

 

Anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid 
For første gang deltar KS i en stor internasjonal programsatsing på arbeidslivsområdet. Det skjer 

gjennom programmet «Anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid» finansiert av Norway Grants med 

Innovasjon Norge som programoperatør.  

Dette er temaer som KS som arbeidsgiverorganisasjon 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.  

De to siste fokuserer direkte på sosial dialog. 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 partssamarbeidet. Av den grunn er det inngått samarbeidsavtale 

med Fagforbundet, både om de fem prosjektene der KS er norsk partner og to der Fagforbundet er 

partner.  

mailto:Bjorn.Rongevaer@ks.no
http://www.eeagrants.org/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Internasjonalt-samarbeid1/Samarbeidsmuligheter/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-midlene.html?id=684349
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KS er også opptatt av å synliggjøre statens rolle i trepartssamarbeid, og flere norske departementer 

har deltatt i prosjektaktiviteter – blant annet for å kunne involvere statlige representanter i 

mottaker-landene. 

Alle de 5 prosjektene er godt i gang, og KS har arrangert en rekke undersøkelser, studieturer og 

konferanser der også KS har deltatt. To norske kommuner har vært involvert: Fredrikstad og Øvre 

Eiker. Alle prosjektene holder sluttkonferanse i løpet av høsten 2014.  

KS og Fagforbundet skal sammen med våre partnere presentere resultatene av alle de 7 prosjektene 

på et møte i CEMR og EPSU i desember 2014.    

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Liss Schanke 

Liss.Schanke@ks.no 

 

Gunnbjørg Nåvik 

Gunnbjorg.Navik@ks.no 

 - EØS-midlene 

- Fondet for anstendig arbeidslivs 

nettsider 

 

INTERREG 

Smart spesialisering i INTERREG 

Med ny programperiode i EU følger også oppdatering av regelverk og nye verktøy. Trangere 

budsjetter og vanskelig økonomi tvinger fram ny tenkning for å få valuta for investeringer og 

prosjekter.  

For å bidra til å nå målene i Europa2020-strategien, tar EU derfor i bruk såkalt Smart Spesialisering 

som verktøy i regionalpolitikken. Dette gjelder også INTERREG. Midlene skal deles ut på grunnlag av 

regionale strategier utviklet innenfor et europeisk rammeverk. 

Dette skjer ved hjelp av plattformen kalt Forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering 

(Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3). Regionene skal identifisere sine 

styrker og sektorer med spesielt potensiale. Basert på erfaringer fra tidligere budsjettperioder legges 

det vekt på at prosessene skal komme nedenfra og opp med fokus på behov i næringslivet, i 

samarbeid med offentlig sektor og forskningsinstitusjonene. INTERREG IVC skal fortsette under 

navnet INTERREG Europe. Et utkast til handlingsprogram fram til 2020 har vært til høring over hele 

Europa. Høringen ble avsluttet 21. mars 2014. 

Høring om INTERREG Europe 

Kommisjonen har siden 2011 forhandlet med medlemsstatene om den framtidige 

samarbeidspolitikken innenfor INTERREG (2014 – 2020). I tråd med prinsippet om at "ingenting er 

avtalt før alt er avtalt", vil også det utkastet som har vært på høring, være gjenstand for endringer i 

forhold til den endelige avtaleteksten.  

Utkastet definerer to store mål for det interregionale samarbeidet: jobb, vekst og territorialt 

samarbeid og å forsterke effekten av det politiske samholdet. 

mailto:Liss.Schanke@ks.no
mailto:Gunnbjorg.Navik@ks.no
http://www.eeagrants.org/
http://www.decentwork.no/
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Den finansielle rammen for hele ETC- samarbeidet (European Territorial Cooperation) som helhet er 

avtalt mellom Det europeiske råd og EU-kommisjonen til 8,9 milliarder Euro for hele perioden. En 

programkomite bestående av representanter fra hvert av de 30 samarbeidslandene som er involvert i 

interregionalt samarbeid (EU28 + Norge og Sveits), sammen med rådgivere fra EU-kommisjonen og 

administrasjonen, diskuterer nå den overordnede visjonen og målet for de interregionale 

samarbeidsprogrammene. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Åse Erdal  

Ase.Erdal@ks.no 

 - INTERREGs norske nettsider 

- INTERREG IVCs nettsider 

  

mailto:Ase.Erdal@ks.no
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/Firstpage?OpenForm
http://www.interreg4c.eu/
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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 (Council of European Municipalities and Regions) er KS’ europeiske paraplyorganisasjon. 57 KS-
organisasjoner fra 41 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 
28 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 Hellas formannskapet. Andre halvår 2014 overtar Italia. 
 
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 (EU28+ Norge, Island og Liechtenstein) felles marked for fri bevegelighet over grensene 
for personer, varer, tjenester og kapital, etablert i 1992. 
 
Kommisjonen 
Se Europakommisjonen  
 
Ministerrådet 
Se forklaring under Den europeiske unionens råd 
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Parlamentet 
Se Europaparlamentet 
 
Regionkomiteen 
Regionkomiteen ble opprettet som en rådgivende komité for lokale og regionale folkevalgte i 1992 
gjennom Maastrichtavtalen og ble etablert fra 1994.  
 
Rettsakter 
Rettslig dokumenter som EU-institusjonene kan anvende for å gjennomføre sine oppgaver i tråd med 
traktatene og i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet. Følgende typer rettsakter finnes: 
 Forordninger: Bindene i alle ledd og implementeres ordrett som medlemsstatenes lovverk og kan ikke 

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

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

enkeltvedtak i Norge).  
 Anbefalinger og uttalelser: Ikke rettslig bindende viljeserklæringer. 
 
Rådet 
Se forklaring under Den europeiske unionens råd 
 
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.no 
Osloregionens Europakontor: www.osloregion.org 
 
Paraplyorganisasjoner 
CEEP: www.ceep.eu 
CEMR: www.ccre.org 
UCLG: www.cities-localgovernments.org 
 
Annet 
Europe Direct: www.ec.europa.eu/europedirect/  
EUR-Lex, EU-lovgivning: www.eur-lex.europa.eu  
EP Legislative Observatory, følg sakene: www.europarl.europa.eu/oeil/  
Pre Lex, følg EU-saker: www.ec.europa.eu/prelex/  
Kommisjonens høringsside: www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations  
Parlamentets web-TV: http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx 
Europarådet, CLRAE: www.coe.int 
Følg utforming av EU/EØS regelverk og implementering i norsk lov, på norsk: www.europalov.no og  
www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO 
Informasjon om europasaker rettet mot norsk kommunesektor: 
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312  
Håndbok i EU/EØS-arbeid: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf 
  

http://www.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.eudelegasjonen.no/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.ecb.int/
http://www.cy2012eu.gov.cy/
http://www.efta.int/
http://www.eftasurv.int/
http://www.eftacourt.int/
http://www.eeagrants.org/
http://www.northnorway.org/
http://www.mid-norway.no/
http://www.west-norway.no/
http://www.stavangerregion.eu/
file:///C:/Users/2713bsn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FG52ELZC/www.south-norway.no
http://www.osloregion.org/
http://www.ceep.eu/
http://www.ccre.org/
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.ec.europa.eu/europedirect/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://www.ec.europa.eu/prelex/
http://www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.coe.int/
http://www.europalov.no/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf
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