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Forsidebilde: Jean-Claude Juncker gratuleres av Martin Schulz etter å ha blitt valgt til President i Kommisjonen av EU-

Parlamentet 15. juli 2014. (Foto: European Parliament)  
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Forord 

Dette heftet gir en oversikt over en del viktige saker i EU høsten 2014, som KS arbeider med og 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. 

Høstens arbeid i EU preges av det politiske spillet rundt utnevning av nytt lederskap i Parlamentet, 

Kommisjonen og Det europeiske råd. Det er også nominert ny «utenriksminister» og 27 nye 

kommissærer. For første gang har partipolitisk tilhørighet vært avgjørende for utnevning av det 

politiske lederskapet i EU. 

Arbeidet for å øke veksten og unngå fremtidige kriser dominerer fremdeles agendaen. Den felles 

bankunionen er nå stort sett på plass. Det er en sterk tro på at veien videre må bygges på grønnere, 

digitale og innovative løsninger. Klima- og miljø, IKT og innovasjon gjennomsyrer aktivitetene og 

kommer til syne i den syvårige programperioden som startet i 2014.  Programmene er tematiske 

tilskuddsordninger og virkemidler som bidrar til EUs politiske målsetninger og samarbeid på tvers av 

landegrensene. Programmene er del av EØS-avtalen. Kommuner og fylkeskommuner kan benytte 

denne «verktøykassen» til å videreutvikle tjenestene. 

EUs ønske om å redusere avhengigheten av energiimport, særlig fra Russland, er blitt svært tydelig 

etter krisen i Ukraina og forholdet til Russland kjølnet, og preger den politiske diskusjonen. 24 % av 

EU-landenes gass kommer fra Russland. Noen land får all sin gass fra Russland, bl.a. Finland. 

Forhandlingene om en frihandelsavtale med USA, har fått mye oppmerksomhet i løpet av sommeren. 

Transatlantic Trade and Innovation Partnership, TTIP, møtes med både begeistring og sterk kritikk.  

Forhandlinger mellom Kommisjonen og EFTA-landene som deltar i EØS (Island, Liechtenstein og 

Norge), om økonomiske bidrag i perioden 2014-2019, pågår fremdeles. EU-siden krever at bidraget 

økes, mens man på norsk side mener bidraget allerede er betydelig. 

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

Brussel. Den elektroniske versjonen 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 mars 2015. 

 

 

Kjell-Torgeir Skjetne 

Direktør Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 

KS – Kommunesektorens organisasjon 

Redaksjonen avsluttet arbeidet 16. oktober 2014  
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1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Nytt politisk lederskap i EU 
Politiske dragkamper om lederstillingene i EU har preget sommeren og høsten i Brussel. Parlamentet, 

Kommisjonen og Det europeiske råd har fått nye presidenter og ny «utenriksminister» er utnevnt. 

Nytt Parlamentet  

I mai ble Europaparlamentet valgt for kommende femårsperiode. Valgdeltakelsen var 42,54 %. 

Kristeligdemokratene (European People’s Party - EPP) ble største partigruppe (29,43 %), med 

Sosialist- og demokratgruppen (Socialists and Democrats – S&D, 25,43 %) hakk i hel. Skeptikernes 

gruppe, Konservative og reformister (European Conservatives and Reformists - ECR) ble tredje største 

gruppe med 9,32 %. Liberaldemokratene (Alliance of Liberals and Democrats for Europe – ALDE) fikk 

8,92 % og venstrepartiene (European United Left/Nordic Green Left) 6,92 % og de Grønne (The 

Greens/European Free Alliance – Greens/EFA) 6,66 %. Sosialdemokraten Martin Schultz, fra 

Nordrhein-Westfalen i Tyskland, ble gjenvalgt som president. Schultz ble innvalgt i 

Europaparlamentet i 1994 og var president i 2012-2014. Han var tidligere ordfører i Würselen 

kommune i 11 år. 

Parlamentet er lovgiver sammen med EUs Ministerråd. Parlamentet velges, som det eneste EU-

organ, direkte av de 28 EU-landenes velgere, og representerer EUs 500 millioner innbyggere. 

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

lovgivende institusjon. Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-

traktaten fra 2009 har de folkevalgte fått betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. 

Det nye parlamentet har 751 medlemmer. Fordelingen av mandatene mellom EU-landene foretas 

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

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

Antall Medlemmer av det Europeiske Parlamentet (MEPs) spenner fra seks fra Malta, Luxembourg, 

Kypros og Estland til 96 fra Tyskland. Norske Eva Joly ble gjenvalgt som fransk representant for De 

grønne.  

Europaparlamentet har valgt nye medlemmer til delegasjonen til Sveits, Island, Norge og EØS 

(SINEEA). Medlemmer fra Norden er bl.a. Annna Hedh (Sverige, Arbetarepartiet), Rina Ronja Kari 

(Danmark, Folkebevegelsen mod EU), Morten Messerschmidt (Danmark, Dansk Folkeparti), Marit 

Paulsen (Sverige, Folkpartiet) og Nils Torvalds (Finland, Svenska Folkpartiet). 

Ny Kommisjon 

Kristeligdemokraten Jean-Claude Juncker ble valgt til president for Europakommisjonen med 57 % av 

stemmene, under det nye Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 14. – 17. juli. Juncker var 

finans- og statsminister i Luxembourg i 24 år. Han var også president i Euro-gruppen, gruppen av 

finansministrene i landene som har euro som felles valuta. Juncker kritiseres for å representere 

fortiden i EU-samarbeidet. Samtidig er han den statsleder med lengst erfaring fra EU-samarbeidet. 
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Det er EUs stats- og regjeringssjefer, som møtes i Det europeiske råd, som forslår ny president for 

Kommisjonen. Imidlertid var det første gang kandidaten var avhengig av flertall i Parlamentet for å bli 

valgt. 

Juncker presenterte 10. september sitt forslag til sammensetningen av det øvrige 

kommissærkollegiet på 27 personer, samt organisasjonsstrukturen for Europakommisjonen for den 

neste femårsperioden. Mange av kandidatene er eksisterende eller nylig avgåtte stats- og 

utenriksministre. Tidligere tiders tendens til at avgåtte politikere preger i EU-posisjonene, ser dermed 

ut til å være brutt. 

De siste ukene har alle kandidatene blitt utspurt av Parlamentet, som skal godkjenne kollegiet av 

kommissærer 1. november. Kandidatene leverer først skriftlige svar på spørsmål fra 

parlamentsmedlemmene, før de inviteres til høring. De utspørres av komiteen med ansvaret for 

saksområdet de er nominert til. I skrivende stund (13. oktober) er to kandidater innkalt til ny høring, 

én har trukket sitt kandidatur mens Ungarns kandidat, Tibor Navracsics, har fått tommelen ned av 

Komiteen for kultur-, utdanning- og sivile rettigheter. Bakgrunnen er det som anses som 

innstramminger av sivile rettigheter, mens han var justis- og administrasjonsminister og utenriks- og 

handelsminister.  

Ny President i Det europeiske rådet og ny «utenriksminister» 

Polens statsminister gjennom sju år, Donald Tusk, ble 30. august valgt til ny president for Det 

europeiske råd, som består av EUs stats- og regjeringssjefer. Tusk tiltrer stillingen 1. desember. 

Mandatet er for en periode på 2,5 år (med mulighet for forlengelse i én periode). Tusk vil også få 

oppgaven som president av Euro-toppmøtene (stats- og regjeringssjefene i landene som har euro 

som felles valuta) for samme periode. Det er første gang en toppstilling i EU går til et land fra Øst-

Europa. Tusk sier det var en vanskelig beslutning å ta, og at han kommer til Brussel fra et land som er 

dypt overbevist om betydningen av et samlet Europa. - Jeg er også overbevist om at det ikke finnes 

noe intelligent alternativ til EU, sa han.   

Samtidig ble Italias utenriksminister Federica Mogherini valgt til ny høy-representant for 

utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, for perioden 2014-2019. Mogherini får i oppgave å koordinere og 

utøve EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Krisen i Ukraina og borgerkrigen i Syria er to vanskelige 

saker som venter. Hun har også rollen som vise-president i Kommisjonen. Mogherini anses av flere 

som en nødvendig kompromisskandidat, som kvinne, ung, sosialdemokrat og italiensk, i fordelingen 

av de politiske topposisjonene i EU. 

Europeisk bankunion på plass 
De fleste bitene av den felles europeiske bankunionen er nå kommet på plass. Fra 2008 har 

Kommisjonen jobbet systematisk med å lære av krisen og etablere en sikrere og sunnere 

finanssektor. Et av EUs svar på avdekkede mangler i regulering og tilsyn, var å etablere en ny 

finanstilsynsstruktur for finansmarkedene, med blant annet tre nye tilsynsmyndigheter for bank-, 

verdipapir- og forsikringstilsyn.  

I 2012 ble stats- og regjeringssjefene i Det Europeiske råd enig om å etablere en bankunion, som 

kompletterer den økonomiske og monetære union. Bankunionen innebærer et felles sett av regler 

for bankene i Euro-området (de 18 landene som har euro som felles valuta), og andre land som 

ønsker å delta. The Single Rulebook, som den nye finansielle lovgivningen kalles, inneholder felles 
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regler for egenkapitalkrav, gjenoppretting av banker i ubalanse og avvikling av banker som ikke kan 

reddes, og bankinnskuddsgaranti.  

Det er etablert to felles tilsynsorgan som skal overvåke praktiseringen av bankunionens regelverk i de 

18 Euro-landene: Tilsynsmyndigheten for banksektoren og Krisehåndteringsmekanismen. 

Tilsynsmyndigheten for banksektoren er lagt til Den europeiske sentralbanken (ECB) og får det 

overordnede ansvaret for overvåkning av banksektoren. Krisehåndteringsmekanismen skal håndheve 

reglene for gjenoppretting og avvikling av banker og sørge for at banker i krise skal kunne reddes 

uten bruk av offentlige midler. Et nyopprettet fond for banker i Euro-området skal etableres med 

bidrag fra bankene over åtte år. 

ESA skal overvåke finansnæringen 

EFTA-landene som deltar i EØS-samarbeidet (Norge, Island og Liechtenstein) har et tilsvarende behov 

for internasjonal regulering av finansnæringen som EU har. Regjeringen ble 14. oktober enig med EU 

om hvordan Norge kan delta i dette samarbeidet. Finansminister Siv Jensen sier det er nødvendig 

både for norske bedrifters markedsadgang og for norske tilsynsmyndigheter. Avtalen er inngått med 

forbehold om Stortingets samtykke. 

Regjeringen foreslår å styrke EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA, og å gi det en avgrenset rolle 

innenfor samarbeidet om visse typer finansielle tjenester. Samtidig styrkes samarbeidet mellom ESA 

og EUs tilsynsorganer, slik at de begge får innsyn i hverandres arbeid. Det gjør at norske behov i 

finanssektoren kan bli ivaretatt før EUs regelverk er låst. 

Regjeringen ber Stortinget behandle saken i forhold til Grunnlovens paragraf 115 (tidl. § 93), som 

krever 2/3 flertall fordi det overføres kompetanse fra Norge til et EØS-organ. 

Evaluering av langtidsstrategien - Europa 2020 
I 2014 foretas en midtveisevaluering av Europa 2020-strategien. Dette er EUs tiårige vekst- og 

sysselsettingsstrategi, som ble vedtatt i 2010. Strategien skal hjelpe landene gjennom krisen, men 

også takle bristene i vekstmodellene og skape de rette forutsetningen for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst. En offentlig høring som skal gi innspill til evalueringen er åpen til 31. oktober. I 

etterkant vil Kommisjonen fremme forslag til justering av strategien. 

Det er fastsatt fem overordnede mål som EU skal nå innen 2020: sysselsetting, forskning og utvikling, 

klima/energi, utdannelse, sosial inkludering og fattigdomsbekjempelse. Strategien understøttes av 

egne initiativer på prioriterte områder: innovasjon, digital økonomi, sysselsetting, unge, 

næringslivspolitikk, fattigdom og ressurseffektivitet.  

Det ser ut til at EU når målene på klimaområdet (20 % reduksjon i klimagassutslipp, 20 % energi fra 

fornybare kilder, 20 % økning i energieffektiviteten). På utdanningsområdet ser det også bra ut 

(mindre enn 10 % frafall i skolen, minst 40 % av 30-34-åringene skal ha høyere utdannelse). Likeledes 

er det god fremdrift i arbeidet for å nå målet for forskning (3 % BNP). For de øvrige to målene, ser det 

derimot dårlig ut (75 % av 20-64-åringene i arbeid, og minst 20 millioner færre mennesker skal være 

eller risikere å bli fattige eller sosialt utstøtte) 

Tettere økonomisk samarbeid mellom EU-landene 
Alle EU-landene arbeider for å nå Europa 2020-målene og har omsatt dem i nasjonale mål. Men den 

ønskede forbedring i veksten kommer bare hvis alle landene koordinerer og målretter innsatsen. 
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Derfor har EU-landene blitt enig om en årlig koordinering av den økonomiske politikken, som kalles 

«Det europeiske semester». Den årlige syklusen starter i november, med en vekstundersøkelse med 

status for den økonomiske og sosiale situasjonen i Europa og leder til EUs overordnede politiske 

prioriteringer for kommende år. I etterkant gjør Kommisjonen en grundig analyse av hvert landes 

planer for budsjettmessige, makroøkonomiske og strukturelle reformer og gir dem anbefalinger for 

de neste 12-18 månedene. 

Kommisjonen framla i juni anbefalingene for hvor hvert EU-land burde rette innsatsen for å oppnå 

økt vekst. Alle landene fikk en eller flere anbefalinger innen offentlige finanser, finanssektoren, 

strukturelle reformer eller arbeidsmarked- og arbeidslivspolitikk. Eksempelvis fikk Finland 

anbefalinger for å styrke sunne offentlige finanser, konkurranse i tjenestesektoren, aktiv 

arbeidsmarkedspolitikk, utdanning og opplæring, pensjons- og helsesystemene, offentlig 

administrasjon og IKT, deltakelse i arbeidslivet og forskning-, utvikling og innovasjon.  

Det er ulike syn på at Kommisjonen legger fram slike anbefalinger. Kritikere spør hvor forpliktende 

forslagene er og om Kommisjonen har myndighet til å gi anbefalinger. Andre mener at regjeringene i 

medlemslandene er takknemlige for å få anbefalinger fra Kommisjonen, som støtter opp om 

reformer som regjeringene forsøker å gjennomføre. 

Regjeringens europapolitikk 
Regjeringen la i juni frem en strategi for samarbeidet med EU frem til 2017. Et sentralt virkemiddel i 

strategien er opprettelsen av et eget europautvalg i regjeringen. Arbeidet vil rette seg mot at norske 

rettigheter sikres og at vår deltakelse i EU videreutvikles. Regjeringen vil jobbe for regelforenkling på 

europeisk nivå og prioritere å gjøre nye EU-regler gjeldende i Norges så raskt som mulig etter at de 

innføres i EU. Det er ønske om at Norge må komme raskere på banen i det Europeiske ordskiftet. 

Europaminister Vidar Helgesen har tatt i bruk hurtigkonsultasjoner for å gi berørte parter mulighet til 

å gi innspill før norske synspunkter oversendes EU. Det er gjennomført hurtigkonsultasjoner bl.a. om 

regjeringens europastrategi og EUs klima- og energimål. 

Strategien slår fast målene for regjeringens europapolitikk: Økt konkurransekraft og verdiskaping, 

bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, trygghet og sikkerhet og 

en helhetlig migrasjonspolitikk.  

Regjeringen ønsker å fortsette samarbeidet med regionalt og kommunalt nivå når Norge skal ta 

stilling til nye felles regler som er under utforming i EU. Det er viktig at Norge kommer tidligere på 

banen og at norske aktører jobber sammen for å få gjennom felles norske interesser. Samarbeidet 

skjer bl.a. i en gruppe for tidlig varsling i regi av Utenriksdepartementet. Den 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 regionkontorene i Brussel er 

medlemmer. En viktig rolle for gruppen i denne sammenheng er å fange opp saker som risikerer å 

falle «mellom stolene». Gruppen har særlig arbeidet med å sikre god norsk deltakelse i EUs 

programmer 2014-2020. 

Regjeringen lanserte i juni en nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. En 

hovedmålsetting for den norske deltakelsen i Forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU, Horisont 

2020, er å bidra til å utvikle vår egen forsknings- og innovasjonssektor, både gjennom videreutvikling 
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av politikk og virkemidler og gjennom nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og 

fag. 

Fagperson:   

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 
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2. Offentlige anskaffelser og støtte 

Enklere offentlige anskaffelser? 
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 de to eksisterende direktivene for anskaffelser av henholdsvis varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeider (klassisk sektor) og forsyningssektoren i tillegg til et nytt direktiv for 

konsesjonskontrakter. 

De nye reglene kom etter sterk kritikk av 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 

anskaffelsesregelverket. Dette er dels en kodifisering og dels en klargjøring av rettspraksis. 

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

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

egen regi, og derfor faller utenfor anskaffelsesregelverket.  

• Det er innført særskilte regler for kjøp av helse- sosialtjenester og andre særlige tjenester. 

Det tidligere skillet mellom såkalte prioriterte og uprioriterte tjenester, er opphevet. 

Uprioriterte tjenester var ikke omfattet av direktivet. Noen av de tidligere uprioriterte 

tjenestene omgjøres til prioriterte, noen unntas helt fra direktivets anvendelsesområde, de 

fleste vil bli omfattet av det såkalte light-regimet.  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). Forenklingsutvalgets forslag er at slike anskaffelser 

uansett verdi, skal følge det nasjonale regelverket.  

• Adgangen til å benytte konkurranse med forhandling er utvidet.  

• Kravene til dokumentasjon fra leverandørene er forenklet. 

• Endringer i inngåtte kontrakter: Det er innført bestemmelser om adgangen til å gjøre 

endringer i inngåtte kontrakter. Reglene er i stor grad en kodifisering av rettspraksis.    

•  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 1,55 millioner kroner for varer 

og tjenestekontrakter og 39 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter. (Merk at 
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Stortinget i 2004 valgte å innføre egne, særnorske, regler med en lavere beløpsgrense på 

500.000 kroner, for når kontrakter skal kunngjøres.)  

• 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. Det nye 

direktivet for konsesjonskontrakter inneholder et krav om kunngjøring av en konkurranse for 

kontrakter over en terskelverdi på 5 000 000 euro. Det stilles også visse krav til 

gjennomføring av konkurransen og kontrakten, men direktivet inneholder ikke detaljerte 

prosedyrekrav. 

Hva skjer nasjonalt? 

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

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

konsesjonskontrakter. Det ble opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra både 

offentlig sektor og leverandørsiden, hvor KS var representert.  Det forventes at forslag til nye regler 

sendes på høring i løpet av november 2014.   Det antas at høringsfristen vil bli tre måneder.   

Forenkling av de særnorske reglene. NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, ble 

offentliggjort den 10. juni. Utvalgets forslag til nye nasjonale regler går i korthet ut på;  

• å tydeliggjøre skillet mellom formål og virkemidler 

• rydde i begrepsbruken for de grunnleggende prinsippene 

• å innføre en ny prosedyre hvor oppdragsgiver har forhandlingsadgang, dette medfører at; 

o Oppdragsgiver kan velge om han vil forhandle eller ei, etter at tilbud er kommet inn.  

o Øker adgangen til å rette feil ved tilbud og i konkurransegrunnlag, dette for å unngå 

unødvendig reduksjon av konkurransen pga avvisninger.  

• å videreføre den nasjonale terskelverdien på kr 500.000 

• å fjerne regler om formalistiske krav til tilbudet 

• å fjerne obligatoriske krav til skatteattester og HMS-egenerklæringer 

Forenklingsutvalgets forslag er på høring og høringsfrist er fastsatt til 31. oktober. KS har avgitt 

høringsuttalelse. 

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge i 2016. Det antas at revidert lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser vil tre i kraft fra 1.1.2016.  

 

 Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Kristine Vigander  

Kristine.Vigander@ks.no 

 

Kristine Røed Brun 

Kristine.Roed.Brun@ks.no 

 

Åse Erdal 

Ase.Erdal@ks.no 

 - Høring NOU 2014:4 Forenklingsutvalget 

- KS høringsuttalelse til NOU 2014:4 

- Kommisjonens nettsider 

- Parlamentets nettsider 

- ks.no om det nye anskaffelsesdirektivet 

- Pressemelding fra CEMR 

- Pressemelding fra CEEP 

- Pressemelding fra departementet (NFD) 

- Stortingsbibliotekets nyhetsbrev 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/nou-er/2014/NOU-2014-4.html?id=761768
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/horinger/horingsdokumenter/2014/Horing-om-forenkling-av-det-norske-anskaffelsesregelverket.html?id=764140
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Offentlige-anskaffelser1/Regelverk/Horingssvar-til-NOU-2014-4-Enklere-regler-bedre-anskaffelser/
mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:Kristine.Roed.Brun@ks.no
mailto:ase.erdal@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/horinger/horingsdokumenter/2014/Horing-om-forenkling-av-det-norske-anskaffelsesregelverket.html?id=764140
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Offentlige-anskaffelser1/Regelverk/Horingssvar-til-NOU-2014-4-Enklere-regler-bedre-anskaffelser/
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  
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. Som hovedregel er 

offentlig støtte 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. EU-kommisjonen har laget 

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 forskjellige støtteformål som 

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

støtte til «tjenester av allmenn økonomisk betydning». 

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

regelverket, se mer informasjon i rammen under. 

«Forhåndsgodkjent» støtte 

I EU har det de to-tre siste årene pågått en større moderniseringsprosess av støtteregelverket. En 

god del av regelverket er blitt oppdatert og endret i denne perioden.  

Som en del av moderniseringsarbeidet for regelverket om offentlig støtte vedtok EU-kommisjonen i 

vår en ny forordning for gruppeunntak (block exemption). Den nye forordningen trådte i kraft 1. juli 

2014 og gjelder til 31. desember 2020. 

Reglene om «gruppeunntak» innebærer at visse former for støtte til nærmere definerte formål er 
«forhånds-godkjent». Kommer støtten inn under noen av disse unntakene er det tilstrekkelig at ESA 
informeres om støttetiltaket i etterkant, i stedet for notifisering i forkant. Støttegiver bærer risikoen 
for at man har vurdert vilkårene i unntaket riktig. 

Eksempler på gruppeunntak er enkelte typer støtte til små- og mellomstore bedrifter, støtte til 
forskning og utvikling i bedrifter, regional støtte, støtte til opplæring, støtte til rekruttering av dårlig 
stilte arbeidstakere og funksjonshemmede. 

I den nye forordningen er det ulike beløpsgrenser for ulike formål, og flere grenser er hevet i forhold 
til tidligere. Hensikten er å stimulere til næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Det stilles også nye 
krav til åpenhet om tilsagn om støtte, og det skal innføres et nasjonalt register for støtte. 

Kommisjonen mener utvidelsene vil redusere de administrative omkostningene for medlemsstatene 
og lokale myndigheter, samt bedre rettssikkerheten for støttemottakerne. Med den nye 
forordningen antas det at tre fjerdedeler av alle støtte tiltak og to tredjedeler av det totale 
støttebeløpet vil være unntatt gjennom ordningen med gruppeunntak.  

Følgende formål er "godkjent" under gruppeunntaket: 
 Regionalstøtte 
 Investeringsstøtte til SMB 
 Miljø og energi 
 Forskning, utvikling og innovasjon 
 Forskningsinfrastruktur 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/EU--EOS/Offentlig-stotte/Film-Offentlig-stotte/
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 Innovasjonsklynger 
 Kultur 
 Idrett og idrettsinfrastruktur 
 Lokal infrastruktur 
 Infrastruktur for bredbånd 
 Risikokapital 
 Opplæring 
 Sysselsetting av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere 
 Naturkatastrofer 
 Transport av befolkningen i fjerntliggende regioner 

Oppfølging i Norge 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i juni 2014, og er gjennomført i Forskrift om unntak fra 
notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14.11.2008. Den nye forordningen er nærmere omtalt i 
regjeringens EØS-notat. 
 

Aktuelle saker fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA 

Ikke ulovlig støtte til Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) 

I 2010 mottok ESA en klage som hevdet at Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) var en kommersiell 

virksomhet, og at finansieringen av denne var ulovlig statsstøtte. I 2011 konkluderte ESA at dette ikke 

er å regne som statsstøtte. I 2012 ble denne beslutningen annullert av EFTA-domstolen, og ESA 

gjenåpnet saken i 2013. Etter en nærmere undersøking av saken, kom ESA 26. juni 2014 til samme 

konklusjon, nemlig at finansieringen av NDLA ikke involverer statsstøtte.  

NDLA er et fylkeskommunalt samarbeid som kjøper inn og utvikler digitale læremidler for 

videregående skoler. Læremidlene er tilgjengelige via NDLAs nettsider og er gratis å bruke for 

elevene. Av ESA-avgjørelsen framgår blant annet at videregående opplæring er et offentlig ansvar, og 

at det inkluderer de læremidler som stilles til disposisjon for elevene, også i digital form. NDLA er 

derfor ikke å anse som en kommersiell virksomhet eller et foretak («økonomisk aktivitet»), og 

finansieringen av NDLA faller derfor utenfor statsstøttereglene i EØS-avtalen. 

Nytt regelverk for å unngå ulovlig kryssubsidiering i tannhelsetjenesten  

Finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge slik den har vært, kan lede til 

kryssubsidiering som ikke er i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte. ESA anbefalte derfor i 

vår endringer i finansieringssystemet, noe norske myndigheter har akseptert. 

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

tilbudt i konkurranse med private tannleger. ESA konkluderte med at dagens finansieringssystem kan 

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

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 for øvrig. 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2014/mai/Gruppeunntaket-for-offentlig-stotte.html?id=761203
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På bakgrunn av ESAs behandling av saken, sendte Helse- og omsorgsdepartementet i juni i år ut 

høring om forslag til lov- og forskriftsendring for å hindre ulovlig kryssubsidiering, blant annet 

gjennom krav om adskilte regnskaper. KS støtter i sitt høringssvar forslaget til endringer, men 

understreker at fylkeskommunene må kompenseres fullt ut for økte kostnader knyttet til 

administrasjon og kontroll.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jostein Selle 

Jostein.Selle@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om 

modernisering 

- EØS-notat om gruppeunntak 

- ESAs retningslinjer 

- Høring om tannhelsetjenesten 

- KS høringssvar tannhelse 

- Filmen «Offentlig støtte» 

- Samleartikkel på ks.no 

 

«Nye» regler for den differensierte arbeidsgiveravgiften 
Nye retningslinjer gjelder for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014.  

I 2013 vedtok EU-kommisjonen nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden for perioden 2014-

2020, som i oktober 2013 ble vedtatt EFTAs overvåkningsorgan ESA, og gjort gjeldende for Norge.  

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift faller inn under retningslinjene for regionalstøtte. 

Regjeringen måtte derfor notifisere ordningen til ESA for den nye støtteperioden som gjelder fra 

2014 til 2020.  

ESA besluttet 18. juni 2014 å godkjenne ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge, med 

de endringer som var meldt inn av den norske regjeringen. ESA fant at støtteordningen er et egnet og 

nødvendig tiltak for å begrense fraflyttingen i svært spredtbygde strøk. Norge blir bedt om å evaluere 

ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for å se på hvilke effekter ordningen har på den 

økonomiske utviklingen og hvordan den virker inn på konkurransen. 

Norske myndigheter har utvidet ordningen geografisk slik at den omfatter 31 nye kommuner. 

Samtidig er virkeområdet strammet inn i de nye reglene, og dette fører til at noen næringer ikke 

lenger kan motta støtte i form av redusert arbeidsgiveravgift. Det gjelder energisektoren, 

transportsektoren, finansnæringen, forsikring, stålproduksjon og flyplasser. For disse næringene er 

det innført følgende tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den differensierte 

arbeidsgiveravgiften: 

 Fribeløpsordning innføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke 

lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke 

trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres 

fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Fribeløpsordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner 

kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---forslag-til-endringer-i-tannhelsetjenesteloven-mv---tiltak-for-a-unnga-kryssubsidiering-innenfor-den-fylkeskommunale-tannhelsetjenesten.html?id=764128
http://www.regjeringen.no/pages/38740061/ksmedmerk.pdf
mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://www.efta.int/sites/default/files/sites/ie-eea-lex.html
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---forslag-til-endringer-i-tannhelsetjenesteloven-mv---tiltak-for-a-unnga-kryssubsidiering-innenfor-den-fylkeskommunale-tannhelsetjenesten.html?id=764128
http://www.regjeringen.no/pages/38740061/ksmedmerk.pdf
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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 Investeringer i infrastruktur i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av 

infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner fram 

til midtveisgjennomgangen i 2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014. 

 Kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 

for økte kostnader til kjøp av transporttjenester. 

 Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av 

sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med 

anslagsvis 25 millioner kroner i 2014. 

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Regjeringens samleartikkel om den nye 

ordningen 

- Kommisjonens retningslinjer 

- ESAs retningslinjer  

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Differensiert-arbeidsgiveravgift-Nye-kommuner-inn-og-full-kompensasjon.html?id=762200
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 

Arbeidstid tilpasset dagens arbeidsliv 
Det jobbes for tiden med en gjennomgang av arbeidstidsdirektiv. Europakommisjonens direktorat for 

arbeidsliv, DG Employment, har i sommer og høst fått gjennomført to analyser av hvordan direktivet 

fungerer og praktiseres i EU-landene.  

Dette arbeidet vil gå inn i Kommisjonens vurdering av og hvilke endringer de mener er nødvendige i 

direktivet. I dag oppleves deler av direktivet og de føringer som er gitt gjennom rettspraksis slik at 

direktivet ikke passer med virkeligheten, og at det ikke i tilstrekkelig grad ivaretar arbeidsgivers og 

arbeidstakers behov for fleksibilitet. Dette gjelder særlig i virksomheter som drives gjennom hele 

døgnet og uken.  

Kommisjonen vurderer ulike deler av direktivet og ser særlig på reglene om vakt på vaktrom, 

kompenserende hvile, unntaket for ledende eller særlig selvstendig stilling, balanse arbeidsliv/familie 

liv, gjennomsnittsberegningsperiode og kontrakter med flere arbeidsgivere.   

Et eventuelt forslag vil derfor komme først tidligst våren 2015, etter at ny Kommisjon er på plass og 

de pågående analysene er ferdige.  

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. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Kommisjonens nettside for dagens 

arbeidstidsdirektiv 

 

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

oktober 2013. Forhandlingene ventes ferdig i desember 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 3,4 prosent i Norge, 4,7 prosent i Østerrike og 4,9 prosent i Tyskland til 24,4 prosent i 

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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Spania. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i EU-landene er på 11,5 prosent mens 

ungdomsledigheten er på 23,5 prosent. I Spania og Hellas er ungdomsledighetene over 55 prosent. 

KS deltar i forhandlingene gjennom medlemskapet i paraplyorganisasjonen CEEP. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Rapporten fra 2007 

 

"Grønne jobber" gir flere i arbeid 
Det italienske EU-formannskapet dette halvåret har «grønne jobber» som et viktig agendapunkt. 

Også arbeidslivets parter på europeisk nivå ser på hvordan de kan bidra gjennom fokus på 

kvalifisering av arbeidskraft og tilrettelegging for nye jobber. 

Gjennom en grønn og ressurseffektiv økonomi skal Europas globale konkurransekraft økes. 

Kommisjonen presenterte i sommer to tiltak som skal bidra til dette: Initiativet for «grønne jobber» 

og bedre satsing mot en «sirkulær økonomi», den såkalte avfallspakken. Tall i tiltakspakkene viser at 

det kan bli 580 000 flere jobber i Europa dersom alle EU-landene hadde innført all politikken på 

avfallsområdet. 

Tiltak for grønne arbeidsplasser inneholder en beskrivelse av hvordan arbeidsmarkedspolitikk og 

opplæring, både på europeisk og nasjonalt nivå kan bidra til kompetanse og vekst av nye 

arbeidsplasser i en overgang til en grønn økonomi. 

Det legges opp til politiske tiltak som skal bidra til:  

 Utvikling av ferdigheter og tetting av kunnskapshull.  

 Bedre muligheter til å forutse endringer, sikring av nødvendige forandringer i sysselsettingen 

og fremme mobilitet.  

 Støtte til jobbskaping gjennom skattesystemer. 

 Økende åpenhet og datakvalitet for å forbedre overvåkingen av arbeidsmarkedet.  

 Å fremme sosial dialog og engasjement hos arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.  

 Styrking av det internasjonale samarbeidet. 

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Om «Tiltaket for grønne jobber» 

- Om den «Sirkulære økonomi» 

 

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
file:///C:/Users/3214hh/Downloads/300_071018_cross_key_challenges.pdf
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-446-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf
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4. Miljø, klima og energi 

Strengere krav til oppfølging av 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 ble vedtatt av 

Rådet og Parlamentet i EU i april 2014. 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.  

Noen av endringene som er gjort i direktivet er: 

 Tidsrammer introduseres for de ulike stegene i en konsekvensutredning: Utvelgelse skal i 

utgangspunktet ikke ta mer enn 90 dager og offentlige høringer skal vare i minst 30 dager. 

Den endelige avgjørelsen skal i følge direktivet også tas innen «rimelig tid». 

 Prosessen der man bestemmer om et prosjekt må konsekvensutredes eller ikke, er forenklet. 

 Konsekvensutredningene skal bli mer forståelige for offentligheten og kvalitetsmessig bedre. 

Ansvarlig myndighet må også kunne bevise sin objektivitet for å unngå interessekonflikter. 

 Dersom et prosjekt vil kunne medføre betydelige negative effekter på miljøet, vil utbygger 

være forpliktet til å gjennomføre tiltak for å hindre dette. Slike prosjekt skal i følge det nye 

direktivet overvåkes, prosedyrene for overvåkningen skal bestemmes nasjonalt. 

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. 

Direktivet er nå ferdigbehandlet i EU, etter at Rådet vedtok Parlamentets tekst den 14. april. 

Medlemslandene må ha implementert endringene innen 16. mai 2017. Norge har enda ikke tatt 

stilling til om endringene skal tas inn i EØS-avtalen. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Henning Berby 

Henning.Berby@ks.no 

 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 

 - Pressemelding fra Kommisjonen 

- Det vedtatte direktivet (EUR-lex) 

- EØS EFTA Forums uttalelse 

- Regionkomiteens uttalelse 

- CEEPs uttalelse 

 

mailto:Henning.Berby@ks.no
mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
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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På vei mot en sirkulær økonomi  
“Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”, heter politikkpakken fra 

Europakommisjonen som ble lansert 2. juli 2014. Kommisjonen ønsker å gå fra et bruk- og kast-

samfunn til å sende ressursene i kretsløp. Avfallspolitikken skal bidra til å skape flere arbeidsplasser. 

Rammedirektivet for avfall og underliggende direktiver vil få noen nye definisjoner som angår 

kommunesektoren. I tillegg blir det innført nye, høyere mål for gjenvinning og nye målemetoder. 

Noen viktige elementer i forslaget, sett med kommunale øyne er: 

 Ser avfall i en helhet og som innsatsfaktor i andre politikkområder slik som arbeidsmarked, 

fornybar-energi og bedre luftkvalitet. 

 Definisjonen av ‘kommunalt avfall’ - Ny definisjon av kommunalt avfall begrenser omfanget 

sammenlignet med gjeldende regelverk. 

 Innholdet i utvidet produsentansvar, særlig ansvar, myndighet og finansiering - 

Minimumskriteriene for produsentansvar mangler ansvar for avfall som havner andre steder 

enn der ressursene blir godt tatt vare på. 

 Målepunktet for gjenvinning må stimulere til ressurseffektivitet og unngå «downcycling». 

Forslaget er ikke avklarende nok, men det er positivt at alle parter skal begynne å måle 

samme sted. Nye mål for gjenvinning er høye. Problemet er at de ikke er vurdert utfra nye 

målemetoder. 

 Utsortering av bioavfall 2025 er begrunnet i å unngå forurensning av tørt avfall, mens 

ressursperspektivet er borte.  

 Kravene er begrenset til å gjelde bare kommunalt avfall og ikke alt avfall 

 Kommisjonen foreslår å bruke «delegated acts» (ansvaret for å utvikle rettsakter delegeres til 

komiteer under Kommisjonen) for å sikre fortgang ved vedtak av justerende tiltak. Dette øker 

risikoen for at tiltakene ikke ses i sammenheng med øvrig politikk og virkemidler. 

KS og KS Bedrift jobber på medlemmenes vegne gjennom CEMR, CEEP og ACR+. I CEMR Focus Group 

Waste gjennomførte vi i september et arbeidsseminar der vi også inviterte øvrige 

interesseorganisasjoner med kommunalt avfallsfokus. I CEEP bidrar vi til å skrive posisjonsnotat og 

endringsforslag. I løpet av oktober vil posisjonene til begge organisasjonene være ferdige og bli brukt 

i lobby-arbeidet. 

Disse nøkkelpersonene er særlig viktige for arbeidet videre i høst og vinter: Europaparlamentets 

leder av miljøkomiteen Giovanni La Via fra de konservative (EPP), rapportør Simona Bonafè 

(Sosialdemokratene) og skyggerapportør Karl-Heinz Florenz (EPP). I tillegg har Det europeiske råd 

arbeidsseminarer med fagfolk fra kommisjonen frem til sitt plenumsmøte 17. desember. Vi forventer 

at store deler av 2015 vil bli preget av diskusjoner om deler av politikkpakkens innhold. 

  Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Marianne Haugland  

Marianne.Haugland@ks.no 

 

Svein Kamfjord 

Svein.Kamfjord@ks.no 

 - Samleside fra Kommisjonen 

- European Resource Efficiency Platform 

- CEMRs høringssvar 

- CEEPs posisjonsnotat om plastavfall 

 

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:Svein.Kamfjord@ks.no
http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
http://www.ccre.org/en/prisespositions/view/17
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Opinions/2013/plastic%20waste.pdf
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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 

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 

 

  

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

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 ble i januar ikke tatt med noe eget mål for energieffektivisering for perioden 2020-2030, dette 

skyldtes at energieffektiviseringsdirektivet først trådte i kraft sommeren 2014. Den 23. juli publiserte 

Kommisjonen en melding som foreslår effektivitetsmål på 30 % innen 2030. Dette skal skje uten 

bindende krav på medlemslandsnivå. Mål for energieffektivitet er kontroversielt, fordi det påvirker 

industriens konkurransedyktighet og virker negativt på CO2-prisen. Samtidig er det et effektivt 

klimatiltak. 

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

i Ukraina 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. Den nye kommisjonspresidenten 

Jean Claude Juncker har også foreslått en egen visepresident med ansvar for en ny energiunion, som 

også innebærer energiuavhengighet. 

Avgjørelsen om nye klima- og energimål vil trolig tas i EUs toppmøte i slutten av oktober. Med det 

kom EU for sent til å komme med forslag sett i lys av FNs klimatoppmøte som ble avholdt for verdens 

statsledere i New York i september, der generalsekretær Ban Ki-moon oppfordret alle land til 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. 

CEMR har også opprettet en fokusgruppe for å gå mer i dybden på forslaget og komme med 

ytterligere innspill. KS deltar i denne gruppen som sist møttes i Brussel 9. oktober 2014. KS har i 

fokusgruppen tatt 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 til å inkludere 

behov for finansiering utenfor ETS, som del av sin uttalelse.  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2014_20_en.pdf
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EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte vedtok en uttalelse om EUs Klima- og 

energirammeverk 2030 under sitt møte på Island 26.-27. juni 2014. I uttalelsen ønsker Forumet 

forslaget velkomment og støtter målet om en reduksjon av klimagassutslipp på 40 % innen 2030 i EU, 

men er spørrende til det lave ambisjonsnivået for fornybar energi. Videre er Forumet kritiske til at 

forslaget i så liten grad anerkjenner den viktige rollen som lokale og regionale myndigheter har i å 

skape mer bæredyktige samfunn i Europa.  

Regionkomiteens (CoR) uttalelse til rammeverket ble vedtatt 8. oktober 2014 og er mer ambisiøs enn 

EØS EFTA Forums uttalelse fra i sommer. Regionkomiteen ønsker 50 % reduksjon av klimagassutslipp, 

40 % fornybarandel og 40 % energieffektivisering.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Ole Jørgen Grann 

Ole.Jorgen.Grann@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider for klima- og 

energirammeverket 

- Kommisjonens melding om 

energieffektivisering 

- Felles brev fra lokale og regionale 

myndigheter i EU.  

- Regjeringens brev til Rådet  

- Regionkomiteens uttalelse 

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.  

mailto:ole.jorgen.grann@ks.no
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_energy_efficiency_communication_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
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/paquet-energie-climat-2030.aspx
mailto:Jorn.Inge.Dorum@ks.no
mailto:hallvard.hoen@ks.no
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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. 

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.  

Det europeiske energibyrået vil følge opp 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) vil ha fullt fokus på den tredje 

energimarkedspakken og ikke-diskriminerende støtteordninger for fornybar energi. Dette blant de 

viktigste konklusjonene i rapporten «Energy Regulation: A bridge to 2025», utgitt av det europeiske 

energibyrået, ACER, 23. september. Rapporten er byråets tiårsplan for energireguleringen. ACER har 

også varslet at de vil publisere en egen høring om nettselskapenes rolle i løpet av kort tid.  

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 

- Rapporten til ACER 

 

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
http://europalov.no/rettsakt/endringer-til-elektrisitetsdirektivet/id-385
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-om-endringer-i-energiloven---eus-.html?id=735688
http://www.ks-bedrift.no/Aktuelt/EUs-energilovgivning-ma-sikre-noytralitet/
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/SD052005/Supporting%20document%20to%20ACER%20Recommendation%2005-2014%20-%20%20Energy%20Regulation%20A%20Bridge%20to%202025%20Conclusions%20Paper.pdf
mailto:Kristin.Lind@ks.no
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5. Transport 

Uenighet om liberalisering av jernbanetrafikken 
På tampen av januar 2013 ble den fjerde jernbanepakken lagt frem av Kommisjonen, forslaget har 

vært den store transportpolitiske saken i EU siden da. 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. Man forventer at Rådet tidligst vil komme til enighet om den 

konkurransepolitiske delen i begynnelsen av 2015 og deretter kan starte forhandlinger med 

Parlamentet. 

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». I tillegg ble man enige om å innføre krav til én standard for ladeplugg 

i EU for å sikre at el-biler kan bevege seg fritt i EU. 

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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Forslaget er ferdigbehandlet i EU, kun oversettelse og publisering gjenstår. Det er merket EØS-

relevant og vil nå vurderes tatt inn i EØS-avtalen.   

Fagperson:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no  

 - Kommisjonens nettside for forslaget 

- Parlamentets statusside for forslaget 

- Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

- Pressemelding om vedtatt forslag fra 

Kommisjonen 

 

Små skritt for Havnetjenesteforordningen  
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 før valget i mai. Den nye 

transportkomiteen forventes å starte sitt arbeid innen kort tid, senest på nyåret 2015. 

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 flaskehalser 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 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 (noe over 

300 havner), men medlemsstatene kan velge å inkludere flere havner på listen. Hvilke norske havner 

som vil måtte følge 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. De viktigste kommentarene til forslaget er: 

 Det er positivt med tiltak som bidrar til større åpenhet om 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.  

 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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1053_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 komitebehandlingen i det nye Parlamentet. Det er ventet 

at dette vil starte opp i 2014 eller begynnelsen av 2015. Da Rådet møttes for å diskutere saken 8. 

oktober 2014, ble det enighet om en generell tilnærming til forslaget, men det gjenstår fortsatt en 

del arbeid før en posisjon kan vedtas. Forslaget har for øvrig også møtt motstand i EU-landenes 

nasjonale parlamenter, hele sju av dem har vedtatt at det strider med subsidiaritetsprinsippet. Skulle 

dette antallet dobles, vil forslaget trolig trekkes av Kommisjonen. 

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 

Fortsatt ingen enighet om Personvernforordningen 
Kommisjonen la i januar 2012 frem et forslag til personvernforordning. Forslaget er fortsatt 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 også få betydning for offentlig sektors behandling av personopplysninger. 

Noen vesentlige endringer fra dagens direktiv er: 

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

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

 Nye sanksjonsmuligheter for 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. 

Forslaget har resultert i en massiv lobbyvirksomhet fra myndighetene i USA, trolig den største 

noensinne. Dette skyldes at amerikanske internettgiganter som Facebook, Google, Amazon.com og 

Twitter i stor grad vil bli påvirket av den foreslåtte forordningen.  

Den store interessen resulterte i 3 999 endringsforslag, som ansvarlig komité i Parlamentet 

komprimerte ned til 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 et stykke 

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
http://europalov.no/rettsakt/personvernforordningen-om-behandling-av-persondata/id-5275
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
http://www.efta.int/media/documents/advisory-bodies/eea-efta-forum/2012-11-27-opinion-on-the-data-protection-reform.pdf
http://www.ccre.org/docs/cemr_position_paper_data_protection_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:da:PDF
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Enklere gjenbruk av offentlige data 
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. Kommisjonen publiserte sommeren 2014 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. 

Veilederen som Kommisjonen har laget for implementering av direktivet gir retningslinjer for: 

 Anbefalte standardlisenser 

 Datasett som bør gjøres tilgjengelig/forbedres først 

 Hvordan man kan ta betalt for gjenbruk av informasjon 

Retningslinjene er basert på innspillene Kommisjonen fikk i en åpen høring høsten 2013.  

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 

- Kommisjonens veileder 

- KMDs 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)
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-notice-guidelines-recommended-standard-licences-datasets-and-charging-re-use
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/sep/endringsdirektiv-psi.html?id=737605
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2013/EUEOS-nytt---5-september-2013/#offentligedata
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  

Erasmus+ er offisielt lansert 
Norges deltakelse i Erasmus + ble vedtatt i Stortinget i april, og programmet ble offisielt lansert på en 

nasjonal konferanse i mai. I neste års statsbudsjett er det lagt inn en økning til programmet, og 

regjeringen foreslår totalt 407 millioner kroner til Erasmus+ i 2015. 

Erasmus+ omfatter utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet bygger på EUs overordnete 

strategi, Europa 2020, hvor utdanning, redusert frafall, og økt mobilitet står sentralt. Budsjettet for 

2014-2020 er på 14,7 milliarder euro.  

Programmet gir kommuner og fylkeskommuner mange muligheter for støtte til samarbeid med 

EU/EØS-land og også i noen tilfeller med andre land. Det er organisert i tre hovedtiltak: 

• Mobilitet - opphold for læring i utlandet for ansatte, elever, lærlinger og studenter 

• Samarbeid – strategiske partnerskap mellom virksomheter  

• Policy – tiltak på sentralt nivå som skal bygge opp under satsingen på utdanning og 

innovasjon i EU  

Mange kommuner og fylkeskommuner har i 2014 fått innvilget midler til samarbeidsprosjekter innen 

både mobilitet og strategisk samarbeid. I prosjektene deltar barnehager, barneskoler, ungdomsskoler 

og videregående skoler. Andre eksempler er støtte til kommuner ved ungdomsråd.   

I Norge er Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU) nasjonalt kontor for utdannings- og 

sportsfeltet. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for Aktiv ungdom, som 

støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom. Se nettsidene for informasjon om 

søkekriterier, frister og oversikt over kommuner og fylkeskommuner som er i gang med prosjekter.  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Jorunn Teien Leegaard  

Jorunn.Leegaard@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider om Erasmus+ 

- SIU 

- Aktiv ungdom 

- Norske erfaringer (SIU-publikasjon) 

 

  

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://siu.no/Politikk-og-strategi/Noreg-og-Europa/EU-og-utdanning/(view)/10588
http://www.aktivungdom.eu/
file:///C:/Users/3214hh/Downloads/Europeisk-utdanningssamarbeid-2007-2013.pdf
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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 

 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 programkomiteen, med status som 

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

kontakt med eventuelle samarbeidspartnere. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Tone Marie Nybø Solheim  

Tone.Marie.Nybo.Solheim@ks.no 

Kari Hesselberg  

Kari.Hesselberg@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 (se under). 

mailto:tone.marie.nybo.solheim@ks.no
mailto:Kari.Hesselberg@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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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.  

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. Støtten gis både til 

anskaffelser av løsninger som er på vei til markedet men ikke er kommersialisert (kaldt PPI), og 

utviklingen av nye løsninger (kaldt PCP).  

Et eksempel på norsk deltakelse i Horisont 2020, er Lyngdal kommune. Lyngdal kommune har inngått 

et samarbeid med Falun kommune i Sverige om prosjektet InnoBuild. De to kommunene skal lage en 

felles anskaffelsesstrategi og sammen kjøpe bærekraftige omsorgsbygninger med velferdsteknologi. 

For raskt å avstemme hvilke løsninger markedet kan tenkes å tilby/utvikle, vil kommunene tidlig 

involvere leverandørsiden. Prosjektet støttes av EU.  

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. I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen at Norge 

deltar som fullverdig medlem i Horisont 2020. Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 115 millioner 

kroner i 2015 til særskilte tiltak for å øke den norske deltakelsen i Horisont 2020. Regjeringen foreslår 

å bevilge om lag 2,1 milliarder kroner i kontingent i 2015. Det er en økning på om lag 700 millioner 

kroner fra budsjettet for 2014. 

Europapolitisk Forum for lokale og regionale myndigheter og Sametinget diskuterte i sitt møte 20. 

mai 2014 mobilisering fra kommunal sektor i EUs forskning- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. 

Regjeringens mål er at Norge skal øke returen fra EUs forskningsprogram fra 1,7 % til 2 %, og ønsker 

at kommuner og fylkeskommuner bidrar til det.  

 

Europeiske innovasjonspartnerskap 

EU har opprettet Europeiske innovasjonspartnerskap (EIP) for bl.a. å bidra til økt bruk av innovasjon i 

offentlige anskaffelser. 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. 
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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. Norge dekker omlag 97 

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

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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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.  

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 fem 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 sju 

prosjektene på et møte med 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 

 

  

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

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 Barnevernspedagoger, Sosionomer og 
Vernepleiere, Arbeids- or velferdstilsattes yrkesorganisasjon, 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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