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ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen).  
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Kommunene blir sterkt berørt  

Dette heftet gir en oversikt over noen viktige saker i EU våren 2015 som kommer til å få betydning 

for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. Kommunesektoren har som kjent 

betydelig ansvar for å følge lover og regler utviklet i EU.  Dette skjer gjennom EØS-avtalen som gjør 

Norge til fullt medlem av EUs indre marked, og sakene i dette heftet får derved direkte betydning i 

Norge.  Det gjelder ikke minst rammebetingelser som KS ønsker å informere om og kunne påvirke.   

I dette nummeret av «På gang i EØS» har vi blant mye annet følgende temaer: Radikalisering og 

ekstremisme som er et stadig mer aktuelt tema også for norske kommuner; nye arbeidstidsordninger 

i norsk helsesektor diskuteres og må sees i sammenheng med det som skjer i EU; og utnytter vi vår 

markedsmakt til innovasjon som nasjonens største innkjøpere? 

Vårens arbeid i EU preges av igangsettelsen av prioriteringene til det nye lederskapet i Kommisjonen. 

President Juncker og hans team legger stor vekt på tiltak som skal få fart på veksten i Europa. En 

investeringsplan på 315 milliarder euro for 2015-2017, er lansert.  

Den nye Kommisjonen har også ambisjoner om å konsentrere innsatsen bedre. De vil fokusere mer 

på de virkelig store og viktige sakene, og i mindre grad på småsaker.  

Siste byggestein i den felles bankunionen kom på plass fra 2015. Nå starter arbeidet med det neste 

store EU-prosjektet, en felles energiunion. Det er et sterkt ønske om å redusere avhengigheten av 

energiimport, særlig fra Russland. Krisen i Ukraina har forsterket dette ønsket. Sent i 2014 ble EUs 

statsledere enige om nye ambisiøse mål for en helhetlig klima- og energipolitikk mot 2030.  

Forhandlingene om en frihandelsavtale med USA fortsetter. Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP, møtes med både begeistring og sterk kritikk. Kommisjonen har gjort betydelig 

innsats for å informere mer og bedre om forhandlingene og vi formidler fra dette. 

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

Norge), om økonomiske bidrag fra disse i perioden 2014-2019, pågår fremdeles. Det er stor avstand 

mellom partene. EU krever at bidraget økes, mens Norge mener bidraget allerede er betydelig.  

 

 

Kjell-Torgeir Skjetne  

Direktør Lokaldemokrati og kommuneøkonomi  

 

 

Redaksjonen avsluttet arbeidet 31. mars 2015  
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Junckers investeringsplan er på € 315 

milliarder over tre år.  Hovedelementer: 

 Mobilisere finansiering for 

investeringer uten å ta opp ny 

offentlig gjeld gjennom etableringen 

av et nytt investeringsfond 

(European Fund for Strategic 

Investment). 

 Støtte investeringsprosjekter innen 

sentrale områder som infrastruktur, 

utdanning, forskning og innovasjon, 

samt små og mellomstore bedrifter. 

 Et ambisiøst reformarbeid for å 

gjøre Europa mer attraktivt for 

investeringer, herunder fjerne 

regulatoriske flaskehalser. 

1. «Tilstandsrapport» i EU og EØS 

Latvia i førersetet i Rådet 
I januar overtok Latvia formannskapet i Rådet for første gang. Hovedprioriteringen for det latviske 

formannskapet er et konkurransedyktig, digitalt og aktivt (engaged) Europa. Formannskapsperioden 

varer seks måneder. Første halvår 2015 vil mange av møtene og aktivitetene i EU-regi finne sted i 

landet. Latvia benyttet anledning til å gjøre landet bedre kjent i EU, blant annet med en fin film.  

Kommisjonens nye lederskap markerer seg  
«Stor på de store sakene og mindre på de små», er den nye Kommisjonens mantra. Kommisjonen vil i 

kommende femårs-periode prioritere å skape vekst og arbeidsplasser. Arbeidsprogrammet for 

inneværende år ble fremlagt 16. desember 2014. Prioriterte saker i 2015 er en europeisk 

investeringsplan, et indre marked for digitale tjenester og en felles energiunion. Kommisjonen vil 

også arbeid for et mer rettferdig skatteregime, en ny tilnærming til migrasjon og en dypere og mer 

omfattende økonomisk og monetær union.  

Kommisjonens president Jean Claude Juncker (Luxembourg) 

og hans mannskap på 27 kommissærer, foreslår å trekke 

tilbake eller justere 80 tidligere framlagte forslag, blant annet 

prestisjepakken om omlegging til en kretsløpøkonomi. Dette 

har medført mye politisk motstand. Kommisjonen har også 

ambisiøse mål om bedre regulering, forenkling og 

avbyråkratisering. Dette siste går under benevnelsen «Refit». 

Frans Timmermans (Nederland) har fått en ny og viktig rolle 

som første visepresident med omfattende myndighet. 18 av 

kommissærene har vært aktive lokalpolitikere. 

Europeisk bankunion helt på plass 
Den siste biten i den felles europeiske bankunionen, The 

Single Resolution Board, trådte i kraft 1. januar 2015. Dette er 

styret for Krisehåndteringsmekanismen (Single Resolution 

Mechanism, SRM). Krisehåndteringsmekanismen håndhever reglene for gjenoppretting og avvikling 

av banker, og skal sørge for at banker i krise skal kunne reddes uten bruk av offentlige midler. Styret 

består av seks personer, deriblant den tidligere lederen for det statlige pensjonsfondet i Finland, 

Timo Löyttyniemi. Sammen med tilsynsmyndigheten for banksektoren (Single Supervisory 

Mechanism, SSM), utgjør SRM de to felles tilsynsorganene som skal overvåke bankunionens 

regelverk i de 19 euro-landene. 

Fra 2008 har Kommisjonen jobbet systematisk med å lære av krisen og etablere en sikrere og 

sunnere finanssektor. Det ble avdekket mangler i regulering og tilsyn. EU har derfor etablert en ny 

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

https://eu2015.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=RfwFwZBnrs8
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_da
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm


6 KS | På gang i EØS 
 

verdipapir- og forsikringstilsyn. Disse er European Banking Authority (EBA), European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA) og European Securities and Markets Authority (ESMA). 

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 

regler for egenkapitalkrav, gjenoppretting av banker i ubalanse og avvikling av banker som ikke kan 

reddes, og bankinnskuddsgaranti.  

Eurosonen 

Litauen innførte euro fra 2015. Dermed har 337 millioner innbyggere 

i 19 av EUs 28 land felles valuta. I tillegg brukes euro i seks andre, små 

europeiske land, bl.a. Vatikanet.  

På det økonomiske området har starten av 2015 har vært preget av 

Hellas’ nye og radikale regjering, som vant valget på lovnader om 

lettelser i innstrammingene og reformene som landet er pålagt fra 

Europakommisjonen, Den europeiske sentralbanken og Det 

internasjonale pengefondet for å få utbetalt lån. Etter hektisk møtevirksomhet med Eurogruppen og 

finansministrene i øvrige EU-land, har de greske stats- og finansministerne dempet retorikken.  Flere 

av de tidligere kriselandene, som selv har måttet gjennomføre tøffe tiltak, har vært talsland for at 

Hellas ikke skulle slippe billig unna.  

Arbeidet under langtidsstrategien - Europa 2020 - fortsetter 
Europa 2020-strategien 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. I 2014 ble det gjennomført en 

offentlig høring med innspill til midtveisevaluering av strategien.  

Det er fastsatt fem overordnede mål som EU skal nå innen 2020, for 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. Målene på klima- og energiområdet ble i 

februar oppjustert.  

Tettere samarbeid om økonomisk styring  

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. 

Derfor er det enighet om å samordne EU-landenes økonomiske politikk, budsjettpolitikk og reformer. 

Denne prosessen kalles «Det europeiske semester» og startet i 2010. Den årlige syklusen starter i 

november med en vekstundersøkelse (Annual Growth Survey). Vekstundersøkelsen analyserer 

framgangen som er gjort i arbeidet med de langsiktige strategiske prioriteringene og analyserer 

detaljert de sysselsettings- og makroøkonomiske trendene. Disse er grunnlaget for 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. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_da.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
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28. november la Kommisjonen frem vekstundersøkelsen for 2015 og varslingsrapporten om mulige 

makroubalanser (Alert Mechanism Report). Sistnevnte identifiserer og drøfter ubalanser som kan 

hindre at medlemslandenes og EUs økonomi samt den økonomiske og monetære unionen fungerer 

best mulig. Samme dag offentliggjorde Eurostat 

indikatorene som danner grunnlaget for å identifisere 

makroøkonomiske ubalanser på et tidlig tidspunkt. En 

rapport om arbeidsmarkedet er også en del av 

semesterpakken. 

Vekstundersøkelsen påpeker at investeringene fremdeles 

er lave, men at mye kan gjøres på nasjonalt og regionalt 

nivå. Rapporten understreker at det fortsatt er behov for 

strukturelle reformer. Viktige hindringer som må takles 

på europeisk nivå, er blant annet at det indre marked for 

varer og tjenester enda ikke er fullt fungerende. Videre må det etableres et reelt digitalt indre 

marked og et tett samarbeid om energipolitikk som tar høyde for klimapolitikken. Det må også sikres 

at EU-reguleringene fremmer jobbskaping, vekst og investeringer. 

Undersøkelsen beskriver strukturelle reformer som bør gjennomføres i mange av medlemslandene: 

Pensjonsreformer, modernisering av trygde- og sosialsystemene, økt fleksibilitet i vare- og 

tjenestemarkedene, forbedrede rammevilkårene for investeringer i næringslivet, forbedre 

forsknings- og innovasjonskvalitet, samt økt effektivitet i offentlig forvaltning. 

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015 
Regjeringen vedtok 26. februar sitt arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2015. Det bygger på 

regjeringens strategi for samarbeidet med EU, som ble vedtatt i fjor. De fem satsingsområdene er 

konkurransekraft og verdiskapning, forskning og utdanning, klima- og energi, justis- og 

migrasjonsområdet og utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

Statsråd med ansvar for ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, Vidar 

Helgesen, sier at Europapolitikken er et nasjonalt lagarbeid og dette arbeidsprogrammet danner 

utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med alle berørte parter og aktører. Arbeidsprogrammet 

følges av en liste over aktuelle EU/EØS-saker. 

 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Åse Erdal  
aase.erdal@ks.no 
 

 

 -Faktaark om økonomisk styring i EU 

-Den europeiske sentralbanken om euro 

-Regjeringens arbeidsprogram for 

europapolitikken 

 
 

  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/ags2015_da.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_da.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_da.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/arbeidsprogrammer/id2397793/
mailto:aase.erdal@ks.no
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2180_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.da.html
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/arbeidsprogrammer/id2397793/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
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2. Offentlige anskaffelser og støtte

Enklere offentlige anskaffelser?  
I februar 2014 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 (se under) 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.  
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• 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 kunngjøres i TED-

databasen, forblir uforandret. I det nye, som i det gamle, EU-direktivet for klassisk sektor er 

terskelverdiene pt.  1,55 millioner kroner for varer og tjenestekontrakter og 39 millioner 

kroner for bygge- og anleggskontrakter. (Merk at Stortinget i 2004 valgte å innføre egne, 

særnorske, regler med en lavere beløpsgrense på 500.000 kroner, for når kontrakter skal 

kunngjøres i Doffin.)  

• 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. Forslag til nye 

regler er nylig sendt på høring, med høringsfrist 17. juni 2015. 

KS vil avgi høringssvar. 

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 var på høring høsten 2014. KS har avgitt høringsuttalelse basert på 

hovedstyrets vedtak.  
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KS’ posisjoner er i korthet:  

• KS støtter flertallets forslag om at effektiv bruk av samfunnets ressurser og konkurranse 

om offentlige kontrakter angis som et todelt formål med anskaffelsesregelverket. 

• KS mener at forhandlinger skal bli en mulig og valgfri del av alle konkurranser, og støtter 

flertallet forslag om ny prosedyreform. 

• KS mener at staten bør vurdere å etablere et utvidet unntak for offentlig-offentlig 

samarbeid som muliggjør at kommunen kan anskaffe tjenester av hverandre uten å 

måtte følge anskaffelsesregelverket. 

• KS støtter mindretallets forsalg om at den nasjonale terskelverdien heves til 600.000 

kroner for vare- og tjenestekontrakter, til 3 millioner for bygge- og anleggskontrakter og 

til 3 millioner kroner for kontrakter om særlige tjenester, herunder helse og 

sosialtjenester. 

• KS mener at unntaket for kontrakter for helse – og sosaltjenester som tildeles ideelle 

organisasjoner bør videreføres under EØS-terskelverdien på 750 000 euro (ca. 6 millioner 

kroner). 

• KS støtter utvalgets flertall i å fjerne følgende «plikt-bestemmelser» fra regelverket 

o Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø 

o Plikt til å kreve fremlagt skatteattest og HMS-erklæring fra leverandørene 

o Plikt til å innta kontraktsklausuler om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter for anskaffelser som underlegges nasjonalt regelverk. 

• KS støtter at regelverket gjennom et begrenset antall «kan- bestemmelser» tydeliggjør 

mulighetene til å stille vilkår som støtter opp om sentrale samfunnsmål, eksempelvis 

gjeldende lærlingeklausul.  

 

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge i 2016 

 Revidert lov og forskrift om offentlige anskaffelser vil tre i kraft fra 1.4.2016. Det er mulig at enkelte 

forskriftsendringer vil bli innført allerede fra sommeren 2015. 

 

 Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Kristine Vigander  

Kristine.Vigander@ks.no 

 

Kristine Røed Brun 

Kristine.Roed.Brun@ks.no 

 - Høring NOU 2014:4 Forenklingsutvalget 

- Høring nye EU-regler om offentlige 

anskaffelser 

- KS høringsuttalelse til NOU 2014:4  

 

 

mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:Kristine.Roed.Brun@ks.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/horinger/horingsdokumenter/2014/Horing-om-forenkling-av-det-norske-anskaffelsesregelverket.html?id=764140
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nye-eu-regler-om-offentlige-anskaffelser/id2401058/
http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Offentlige-anskaffelser1/Regelverk/Horingssvar-til-NOU-2014-4-Enklere-regler-bedre-anskaffelser/
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Offentlig støtte og konkurranse 

Omfanget av offentlig støtte 

EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte nylig en oversikt som viser at Norge, Island og Liechtenstein 

reduserte omfanget av den offentlige støtten til næringslivet i 2013. Støtte til regional utvikling 

utgjorde fortsatt den største andelen, etterfulgt av støtte til miljøformål og energisparing. Mindre 

enn én prosent av den samlede støtten ble gitt til sektorspesifikke formål. 

Rapporten dekker all støtte som er godkjent av ESA eller som eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft 

i 1994, samt støtte som faller inn under gruppeunntaket (visse former for støtte som er 

forhåndsgodkjent). 

Aktuelle støtte- og konkurransesaker fra ESA 

Analysesenteret Trondheim har nye rutiner som hindrer kryss-subsidiering  

Trondheim kommune har satt i verk tiltak som skal sikre at finansieringen av det kommunalt eide 

Analysesenteret skjer i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Tiltakene kom i stand etter 

oppfordring fra EFTAs overvåkningsorgan, 

ESA.  

Analysesenteret kontrollerer vannforsyningen 

i kommunen samt skalldyrproduksjon på 

vegne av Mattilsynet. Denne virksomheten er 

offentlig finansiert. I tillegg tilbyr 

Analysesenteret laboratorietjenester i 

konkurranse med private aktører. 

ESA foreslo i mars 2013 en rekke tiltak for å 

sikre at virksomheten ikke skulle innebære 

kryss-subsidiering som er i strid med reglene 

om offentlig støtte. Norske myndigheter 

aksepterte forslagene og gjennomførte 

følgende endringer i løpet av 2014: 

Et separat selskap, LabTjenester AS, ble 

etablert for å stå for salgs- og 

markedsføringsaktiviteter i stedet for 

Analysesenteret. I motsetning til kommunen har LabTjenester AS alminnelig skatteplikt. Nye 

retningslinjer sørger for at det ikke skjer noen kryss-subsidiering mellom Analysesenteret og 

LabTjenester AS. Dette innebærer at LabTjenester AS skal dekke alle kostnadene for 

laboratorietjenestene det kjøper av Analysesenteret, betale markedsleie for lokalene det disponerer 

og dekke alle kostnader knyttet til fellestjenester det benytter seg av. 

Fra 1. januar 2015 skal prisene til LabTjenester AS være basert på full kostnadsdekning i tråd med det 

ovennevnte, med tillegg for administrative kostnader og en rimelig fortjeneste. 
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På bakgrunn av de endringer som er gjennomført avslutter ESA saken. 

Sandefjord kommune og Color-line 

I mars 2015 åpnet ESA formell sak mot Color Line og Sandefjord kommune for å undersøke om det 

foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen på grunn innholdet i en havneavtale. 

Sandefjord kommune eier og driver Sandefjord havn. Denne type drift av havnen er å regne som 

forretningsvirksomhet. Color Line som driver en fergerute med taxfree-salg mellom Sandefjord og 

Strømstad, har tilgang til havnen gjennom en kommersiell avtale med Sandefjord kommune. 

ESA ønsker nå å undersøke om havneavtalen begrenser konkurransen, og om partene har misbrukt 

en dominerende stilling i markedet, det være seg det berørte forbrukermarkedet (Color Line) eller et 

marked for havnetjenester til fergeselskaper (Sandefjord kommune).  

Et sentralt spørsmål vil være om havneavtalen gir et ulovlig vern for Color Lines seilingstider som kan 

forhindre at konkurrenter etablerer seg eller vokser. Det kan i så fall i neste runde ramme 

forbrukerne i form av færre valgmuligheter og høyere priser. 

ESAs undersøkelse vil både omfatte informasjon som ESA allerede har, og ny informasjon som vil bli 

innhentet fra berørte parter. Beslutningen om å åpne sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert 

med at konkurransereglene er brutt.  

I desember 2011 ble Color Line AS og Color Group AS ilagt en bot på 18,8 millioner euro (rundt 145 

millioner kroner) etter at ESA hadde konkludert med at det forelå brudd på konkurransereglene i 

EØS-avtalen. Den saken gjaldt en langsiktig eksklusivitetsavtale om tilgang til Strømstad havn. 

Havneavtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune som nå blir gransket, var ikke omfattet av 

vedtaket i 2011. 

 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jostein Selle 

Jostein.Selle@ks.no 

 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Filmen «Offentlig støtte» 

- Samleartikkel om offentlig støtte på 

ks.no 

 

Differensiert arbeidsgiveravgift 

Nye retningslinjer for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble innført fra 1. juli 2014.  
Retningslinjene baserer seg på EU-kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2014-
2020. Disse er gjort gjeldene for Norge gjennom vedtak av EFTAs overvåkningsorgan ESA i oktober 
2013. 
 
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.  
 

http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2424
http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/competition/nr/2431
mailto:Jostein.Selle@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
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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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 tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den differensierte arbeidsgiveravgiften. 

Økonomiske konsekvenser for kommunene 

Det har vist seg at Regjeringen i kommuneopplegget for 
2015 har gjennomført inndekningen av 
arbeidsgiveravgiftbesparelsene i kommunene slik at den 
har gitt uheldige økonomiske 
utslag, for enkelte kommuner. Det ble blant annet gjort 
uttrekk for skjønnstilskuddsrammen tilsvarende den 
beregnede avgiftslettelsen.  

KS hovedstyret behandlet i februar 2015 en sak om 
«Økonomiske konsekvenser for kommunene som følge 
av endringer i virkeområdet for den differensierte 
arbeidsgiveravgiften.»  
 
Vedtak KS Hovedstyre 19.02.2015: 
 «KS vil følge opp saken med utgangspunkt i Stortingets 
merknad om at regjeringen bes om å vurdere den 
økonomiske virkningen av omleggingen for de berørte 
kommunene. Siktemålet er at regjeringen i 
kommuneproposisjonen kommer med forslag som gjør 
at omleggingen ikke lenger slår uheldig ut for enkeltkommuner.» 
 
  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Hovedstyresak KS om konsekvensene av 
nye regler for differensiert 
arbeidsgiveravgift 
- Regjeringens samleartikkel om den nye 
ordningen  
- ESAs retningslinjer  
 

  

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/224478
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Differensiert-arbeidsgiveravgift-Nye-kommuner-inn-og-full-kompensasjon/id762200/
http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III.pdf
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3. Arbeidsliv  

 

 

Arbeidstidsreglene til vurdering 
Det pågår igjen en vurdering av arbeidstidsreglene i EU. Europakommisjonen inviterte i vinter til åpen 

høring om arbeidstidsdirektivet. Høringsfristen var 18. mars 2015.  

Kommisjonen skal nå vurdere om det er ønskelig å fremme et nytt forslag til direktiv. Tema som ble 

tatt opp i høringen var: 

 Beregning av arbeidstid for arbeidsavtaler med flere arbeidsgivere  

 Vakt på vaktrom  

 Hjemmevakt  

 Kompenserende hvile  

 Gjennomsnittsberegningsperiode  

 Individuelle avtaler med enkeltarbeidstakere (opt-out)  

 Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling  

 Særlige spørsmål knyttet til nødetater/brannvesen  

 Særlige spørsmål knyttet til helse- og omsorgssektoren  

 Endrede arbeidsformer de siste 20 år  

 Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv 

 

I tillegg har Kommisjonen fått utarbeidet to rapporter om hvordan direktivet fungerer, en om 

direktivet generelt og en som retter seg direkte mot konsekvenser av direktivet i helse- og 

omsorgssektoren.  

KS har bidratt i utarbeidelsen av høringssvarene til de 

europeiske paraplyorganisasjonene CEEP og CEMR. For 

KS har det viktigste vært å understreke behovet for 

endringer i reglene for vakt på vaktrom og 

kompenserende hvile. 

Høringen besto av et elektronisk spørreskjema som var 

litt krevende å fylle ut, særlig for interesseorganisasjoner som svarer på vegne av en medlemsmasse 

fordi flere av spørsmålene var best egnet for å svare på for enkeltvirksomheter. KS’ 

paraplyorganisasjon CEMR valgte derfor å svare nei til om det var ønskelig med endrede regler, men 

så har de lagt til en forklarende tekst om at man ønsker klare rettsregler, forenkling og fleksibilitet. 

CEEP svarte at det var ønskelig med endringer fordi man ønsker et enklere, klarere og mer fleksibelt 

direktiv.  

I Norge ble det høsten 2014 nedsatt et eget arbeidstidsutvalg som skal se på organisering av norsk 

arbeidsliv og arbeidstidslovgivningen i forhold til fremtidens behov. I utvalgets mandat er det vist til 

arbeidstidsdirektivet som en del av rammen for norsk arbeidstidslovgivning. Arbeidstidsutvalget 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=da
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN
http://www.ceep.eu/
http://www.ccre.org/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/aktuelt/nyheter/2014/Arbeidstidsutvalget-har-fatt-nettside.html?id=775960
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ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og skal være ferdig innen utgangen av 2015. KS deltar i 

en referansegruppe for arbeidet. 

Tidligere forsøk på å revidere arbeidstidsdirektivet 

Arbeidstidsdirektivet ble sist revidert i 2003, og bygget da på to tidligere direktiver hvorav det 

viktigste var fra 1993. De siste 20 årene har det skjedd en voldsom digital utvikling i arbeidslivet, som 

gjør at mange jobber og arbeidsoppgaver ikke nødvendigvis utføres på samme måte som tidligere. 

Det har også gjennom årene skjedd en utvikling i rettspraksis fra EU-domstolen, som innebærer at 

gjeldende rett ikke samsvarer fullt ut med direktivets tekst. Dette gjelder særlig bestemmelsene om 

vakt på vaktrom og reglene om kompenserende hvile. 

Flere ganger har det vært gjort forsøk på å oppdatere og endre arbeidstidsdirektivt uten at man har 

oppnådd enighet. Det siste forsøket ble gjort gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter på 

europeisk nivå i 2012. Det lyktes de ikke med. 

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Omtale av arbeidstidsdirektivet på 

Kommisjonens sider 

- Omtale av høringen på europalov.no 

 

 

 

Fornyet samarbeid mellom partene i arbeidslivet  
I sin tiltredelseserklæring i fjor sommer sa Europakommisjonens president Jean Claude Junker at han 

ønsket å fornye og styrke samarbeidet med arbeidslivets parter på europeisk nivå. Dette samarbeidet 

kalles sosial dialog etter det engelske (social dialogue) og franske (dialogue social) begrepet. 

Junker mener det er viktig at de tiltak som 

innføres og gjennomføres for å sikre økt vekst 

og sysselsetting, har god forankring hos 

arbeidslivets parter.  

Etter finanskrisen har EU innført nye 

samarbeidsformer for å styrke og sikre 

økonomien i EU-landene. Det gjelder særlig 

den økonomiske styringen og det såkalte 

europeiske semester, der Kommisjonen blant 

annet går inn og vurderer hvert enkelt 

medlemslands statsbudsjett. Arbeidslivets parter har ingen formell adgang i denne strukturen, og det 

er større involvering av dem i disse prosessene, Junker nå ønsker å få til.   

I mars 2015 ble det markert at det er 30 år siden den sosiale dialog ble etablert, med en stor 

konferanse i Brussel. Dette var et viktig bidrag fra Kommisjonens side til en ny giv for 

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://europalov.no/politikkdokument/horing-om-arbeidstidsdirektivets-framtid/id-3632
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
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Partssamarbeid (sosial dialog) i EU 
  
Maastrichttraktaten (1994) fastla prosedyrer 

for når partene i arbeidslivet skal inviteres til 

å gi innspill til Kommisjonens forslag eller 

initiativ (artikkel 154 og 155 i Traktaten for 

EUs funksjonsmåte, TFEU).  

Før Europakommisjonen fremmer forslag til 

nye satsninger, strategier eller direktivforslag 

på arbeidslivsområdet, gjennomføres 

konsultasjoner med arbeidsgiverne og 

arbeidstakerne. Arbeidslivets parter gis ni 

måneder til å finne en felles løsning. Hvis 

partene er enige, og det er grunnlag for en 

avtale, kan forslaget ende opp i et nytt 

direktiv eller handlingsplan. Hvis partene er 

uenige, vil Kommisjonen ta over og legge 

saken i den formelle beslutningsprosedyren 

via Kommisjonen, Parlamentet og Rådet. 

 

partssamarbeidet. Et felles forum for arbeidsgivere i offentlig sektor avga i forbindelse med 

konferansen en uttalelse der de støttet en større grad av involvering av partene, og samtidig 

understreket at en god sosial dialog på EU-nivå fordrer at 

det legges til rette og gjennomføres gode sosiale dialoger 

nasjonalt.  

Pågående forhandlinger mellom partene 

I den såkalte tverrsektorielle sosial dialogen der 

BusinessEurope, ETUC, CEEP og UAPME er med 

forhandles det pr. mars 2015 om et nytt felles 

arbeidsprogram for perioden 2015-2017. I tillegg er man i 

ferd med å avslutte forhandlingene om en felles 

arbeidsmarkedsanalyse. KS deltar gjennom sitt 

medlemskap i CEEP i disse forhandlingene.  

CEMR som KS også er medlem av, representerer 

arbeidsgivere i en sektoriell sosial dialog for lokalt og 

regionalt nivå. Hovedsatsningen for 2015 er et felles 

prosjekt med arbeidstakersiden, der man ser på hvordan 

partssamarbeid kan bidra til god arbeidsplasser i 

forbindelse med tjenesteutvikling i kommunene. 

 

Migrasjon 
EU-kommisjonen har i sitt arbeidsprogram tiltak for å stimulere til økt arbeidsmigrasjon samtidig som 

det rettes søkelys mot ulovlig migrasjon og asylforpliktelser.  

I en egen “Labour Mobility Package” skal man se på tiltak for å forbedre det europeiske 

arbeidsformidlingssamarbeidet, EURES, og bedre koordinering av trygdeordninger. Kommisjonen 

ønsker at det det skal være lettere å tiltrekke seg faglært arbeidskraft som unionen har behov for, 

ikke minst for å kunne møte utfordringen med en aldrende befolkning og behovet for arbeidskraft.  

Irregulær migrasjon er en stor utfordring for mange land i EU, og særlig for landene i syd som ligger 

ved Middelhavet. Kommisjonen ønsker å fremme ansvarsdeling og solidaritet mellom landene i 

forhold til migrasjon, og bekjempe ulovlig migrasjon og menneskesmugling.  

I Norge har man hatt omfattende arbeidsinnvandring de siste årene, som har vært viktig for norsk 

økonomisk vekst. Andre innvandrergrupper og asylsøkere opplever at det kan være vanskelig å 

komme ut i arbeid, og blir ofte sosialhjelpsmottakere. 

 

Fagperson:  

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 

  

http://www.ceep.eu/wp-content/uploads/2015/03/PSEF-joint-dec-vf1.pdf
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
http://www.etuc.org/
http://www.ceep.eu/
http://www.ueapme.com/
http://www.ccre.org/
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no


17 

4. Miljø, klima og energi 

Noe gammelt, noe nytt i avfallspolitikken  
Den nye Kommisjonen har trukket tilbake forslaget om kretsløpsøkonomi som ble lagt frem i juli 

2014. I løpet av året vil de i stedet presentere en ny politikk, basert på mye av det som tidligere er 

gjort. Denne nye politikken vil i større grad tilpasse behovet i de enkelte medlemslandene.  

Forslaget innebærer bl.a. nye mål for gjenvinning, innsats for avfallsforebygging og videreutvikling av 

produsentansvar som virkemiddel for å nå miljøpolitiske mål. Dette er EØS-relevant, dvs. at det skal 

implementere i norsk regelverk når vedtak er fattet i EU. 

Avfall på planen mot slutten av året 

KS Bedrift og den europeiske KS-organisasjonen 

CEMR er bekymret for at EU reduserer sin 

innsats på miljøområdet til et minimum, og har i 

møte med Kommisjonen bedt om at man 

viderefører det omfattende arbeidet som ligger 

til grunn i politikkpakken som ble presentert i 

juli. 

Regionkomiteen i EU er tydelig i sitt innspill der 

de ber Kommisjonen om å opprettholde høye 

mål. Komiteen støtter behovet for en tydelig definisjon av kommunalt avfall, der det viktigste er hva 

som samles inn, og ikke hvem som samler inn. Videre at det må bli enighet om én felles metode for 

beregning av mål for materialgjenvinning 

Utydelig EU-politikk på avfallsområdet vil føre til fortsatt uenighet om hvordan avfall og gjenvinning 

skal måles, hvem som har ansvar og hvem som skal betale. 

Den private avfallssektoren krever at kommunene holder seg utenfor behandling av 

husholdningsavfall. Private aktører går inn for business-to-business-avtaler og at det er tilstrekkelig 

regelverk gjennom bl.a. forskrifter om farlig avfall. 

Offentlig sektor, derimot, mener det er behov for å bruke avfall som virkemiddel for å nå flere 

miljømål som går utover avfallsområdet, slik som fornybar energi, bedre luftkvalitet o.l. For å få det 

til, må kommunen kunne bestemme om de vil håndtere avfallet selv eller sette det helt eller delvis ut 

på anbud. 

Møter med Kommisjonen i vår 

CEMR har avtalt møte med Kommisjonen for et oppfølgingsmøte. Expert Group on Waste vil trolig 

møtes i forkant for å oppdatere CEMRs posisjon. 

KS Bedrift bidrar i pågående arbeid om utvikling av produsentansvaret gjennom samarbeidsarenaen 

ACR+ (Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management) og EPR 
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Club (Extended Producer Responsibility: Platform for exchange and debate about EPR in Europe 

amongst key stakeholders and experts). 

   

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Marianne Haugland  

Marianne.Haugland@ks.no 

 

 - Samleside fra Kommisjonen 

- CEMRs posisjonsnotat 

- Pressemelding fra CEEP 

- Regjeringens samleside 

- Regionkomiteens uttalelse 

- ACR+ uttalelse 

 

Eget mål for norske klimautslipp utenfor det europeiske kvotesystemet 
Regjeringens forslag om å knytte norsk klimapolitikk til EUs klimamål og mekanismer vil kunne få stor 

innvirkning på klimaarbeidet i norske kommuner. Dette forsterkes trolig ytterligere av EUs strategi 

for en energiunion, som ble lagt fram 25. februar i år. 

Med deltakelse i EUs klimamekanismer vil det bli et klarere 

skille mellom utslipp som inngår i det europeiske kvotesystemet 

(utslipp fra olje-/gassproduksjon, prosessindustri og innenriks 

luftfart) og utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor (utslipp fra 

transport, bygg, landbruk og avfall).  

EU har vedtatt et overordnet bindende utslippsmål på 40 

prosents kutt fra 1990 til 2030, fordelt med 43 prosent 

reduksjon av utslippene innenfor kvotesystemet og 30 prosent 

kutt i ikke-kvotepliktig sektor, for EU som helhet. Andel av kutt 

utenfor kvotepliktig sektor vil bli fordelt mellom landene ut fra 

inntekt og kostnadseffektivitet. Hvor stor andel Norge skal ta vil 

bli klart etter forhandlinger, trolig tidligst i 2016. Dette 

innebærer uansett at det vil bli fastsatt et mål for utslipp fra 

ikke-kvotepliktig sektor i Norge. 

Vil bruke «de fleksible mekanismene» 

I stortingsmeldingen om Norges nye klimaforpliktelser, har regjeringen signalisert at den vil gjøre 

bruk av de fleksible mekanismene som er opprettet for gjennomføring av kutt utenfor kvotepliktig 

sektor. Gjennom disse mekanismene, som skal utvides og forsterkes, kan et land dekke en del av sine 

forpliktelser gjennom å finansiere tiltak i andre EU-land. En del av forpliktelsen i ikke-kvotepliktig 

sektor vil også kunne dekkes opp gjennom ett enkelt, stort kvotekjøp i kvotesystemet før 2020. 

Anbefaler innenlandske mål 

Tross et konkret mål for kutt i ikke-kvotepliktig sektor, vil det dermed kunne oppstå uklarheter om de 

reelle målene for slike kutt i Norge. KS har derfor anbefalt Stortinget å gå inn for egne mål for 

innenlandske kutt i forskjellige sektorer utenfor kvotesystemet, med vekt på transportsektoren.  

EUs klimamål for 2030: 

 40 prosent kutt i utslippene av 

klimagasser i 2030 i forhold til i 

1990. Målet er bindende på EU-

nivå og skal oppnås uten bruk av 

internasjonale mekanismer. 

 Energieffektiviteten skal økes 

med 27 prosent på EU-nivå innen 

2030. Målet skal evalueres i 2020, 

med tanke på økning til 30 

prosent. 

 Andelen av fornybar energi skal 

være minst 27 prosent i 2030. 

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://www.ccre.org/en/papiers/index_posit
http://www.ceep.eu/wp-content/uploads/2015/01/15press01en-Circular-Economy.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Bredere-satsing-mot-en-sirkular-okonomi/id765158/
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-048%5cDA%5cCOR-2014-04083-00-01-AC-TRA_DA.docx&docid=3056403
http://www.acrplus.org/images/pdf/Circular_Economy_Stakeholders_Statement_on_withdrawal_-_January_2015.pdf
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KS viser i denne sammenheng til Klimaforlikets målsetting om at Norge skal omstilles til et 

lavutslippssamfunn innen 2050, og at dette vil innebære betydelige investeringer i ny infrastruktur 

allerede nå. Selv om det på kort sikt vil kunne være billigere å gjøre bruk av de fleksible 

mekanismene, vil dette på lengre sikt kunne forsinke omstillingen til et konkurransedyktig 

lavutslippssamfunn og slik alt i alt bli mindre lønnsomt, etter KS’ oppfatning. 

Regjeringen foreslår for øvrig at tilknytningen til EUs klimapolitikk skal gjøres gjennom en bilateral 

overenskomst og ikke som en del av EØS-avtalen. 

Vil avkarbonisere europeisk økonomi 

Med deltakelse i EUs klimamekanismer vil EU-Kommisjonens 

nye strategi for en energiunion også være viktig for norsk 

kommunesektors arbeid med å kutte klimagassutslipp. I tillegg 

til å oppnå økt energisikkerhet skal strategien blant annet bidra 

til forsterket energieffektivisering og å «avkarbonisere» 

europeisk økonomi.  

Viktige lokale initiativer 

Mesteparten av energieffektiviseringen skal gjøres på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå, og det vises i strategien til et stort 

effektiviseringspotensial innenfor transport, bygg og i å gjøre 

om avfall til energi. Her trekkes Smart Cities, Covenant of 

Mayors og andre lokale initiativer fram som særlig viktige for 

måloppnåelse. 

Kommisjonen peker videre på at transport står for over 30 prosent av det samlede energiforbruket.  

Derfor vil det settes i gang nye initiativer for å få en gradvis endring av hele transportsystemet og økt 

bruk av alternative drivstoffer. Samtidig slås det fast at EU skal være verdensledende i utvikling og 

bruk av konkurransedyktig, fornybar energi. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Jørn Inge Dørum 

Jorn.Inge.Dorum@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  

 

 

Helhetlig europeisk energipolitikk 
Europakommisjonen la 25. februar frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar 

Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU. Meldingen vil følges 

opp av en rekke konkrete lovforslag.  

EUs energiunion: 

Strategien for en energiunion bygger 

på fem gjensidig forsterkende 

dimensjoner: 

 Energisikkerhet, solidaritet og 

tillit 

 Et fullt integrert europeisk 

energimarked 

 Energieffektivisering, som skal 

bidra til mindre etterspørsel etter 

energi 

 Avkarbonisering av økonomien 

 Forskning, innovasjon og 

konkurranseevne 

mailto:Jorn.Inge.Dorum@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
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Forslaget om energiunionen har fem gjensidig forsterkende og nært relaterte dimensjoner, som skal 

gi bedre energisikkerhet, bærekraftighet og konkurransedyktighet. Disse er energisikkerhet, 

solidaritet og tillit; et fullt integrert 

europeisk energimarked, 

energieffektivisering, som skal bidra 

til mindre etterspørsel etter energi; 

avkarbonisering av økonomien; og 

forskning, innovasjon og 

konkurranseevne.  

KS Bedrift mener at EU bør ha fokus 

på en klima- og energiunion som har 

markedsbaserte tilnærminger som 

bærebjelke. Norge må ha full markedsmessig integrasjon med resten av Europa og mest mulig 

deltagelse i europeiske organer. Det er derfor positivt at det eksplisitt sies at EU vil fortsette med å 

integrere Norge i EUs interne energipolitikk. 

Norge må fokusere på implementering av tredje energimarkedspakke i tråd med utviklingen i Europa. 

KS Bedrift mener at norske bedrifter skal unngå å bli påført kostander som andre bedrifter i Europa 

slipper. 

KS Bedrift er i utgangspunktet positiv til tiltak som kan dempe etterspørselen etter energi og 

redusere behovet for fossilt brensel. Krav til industri, produktkrav og nye bygg, samt incentiver til 

renovering av gamle bygg, framstår som svært effektive i den sammenheng. Slike incentiver må 

suppleres med utfasing av subsidier til fossilt brensel.  

Som representant for flere bransjer mener KS Bedrift det er svært positivt at Europakommisjonen 

legger vekt på at tiltak innen energisektoren må ses i sammenheng med klima, avfalls- og 

transportpolitikken. Det er viktig at offentlige eiere av slik infrastruktur får gode rammevilkår til å 

utvikle synergieffekter på tvers av ulike sektorer til det beste for innbyggerne.. 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

 - Kommisjonens nettsider for energi-

unionen 

 

Hvilken organisering av strømnettet? 
Det pågår arbeid med implementering i Norge av EUs tredje elektrisitetsmarkeds-direktivet fra 2009. 

Direktivet skal bidra til et bedre fungerende energimarked i EU/EØS-området. 

Olje- og energidepartementet oppnevnte i 2013 en ekspertgruppe for å drøfte og vurdere 

organisering av strømnettet. Reitanutvalgets rapport, «Et bedre organisert strømnett», ble 

overlevert 5. mai 2014. Både KS og KS Bedrift svarte på høringen høsten 2014.  

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf
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Utvalget foreslår at det innføres et fullt selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen 

virksomhet for alle selskaper med nettkonsesjon. Forslaget er basert på en vurdering om at det vil 

gjøre det lettere å unngå sammenblanding av monopol og konkurransevirksomhet.  

Reiten-rapporten går dermed lenger enn EU-

direktivet krever. Direktivet har et unntak for 

selskapsmessig og funksjonelt skille for 

energiselskaper med færre enn 100.000 nettkunder. 

KS Bedrift mener Norge bør bruke unntaket. KS 

peker på at forslaget kan gi store administrative 

kostander for små og mellomstore selskaper og at 

det derfor fortsatt er behov for å skille på størrelse. 

KS sier at mange av de små og mellomstore 

selskapene driftes på en svært effektiv måte, med 

stort lokalt samfunnsansvar. KS mener derfor at kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille kun bør 

være obligatorisk for selskaper som har minst 30-50.000 nettkunder.  

KS Bedrift påpeker at hvis ikke unntaket benyttes, vil Norge få Europas strengeste regelverk på dette 

området, fordi Reitan-utvalget også legger en rekke føringer for hva nettselskapet kan gjøre internt 

og eksternt. Et resultat av denne prosessen kan bli store endringer i organiseringen av 

kraftselskapene. 

Den europeiske paraplyorganisasjonen for energi-regulatorene CEER (The Council of European 

Energy Regulators), hvor NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er norsk medlem, ønsker å 

opprettholde unntaksregelen for selskapsmessig og funksjonelt skille. Dette fremkommer i egen 

konsultasjonsrunde CEER har organisert blant berørte parter om fremtidig organiseringen av 

nettselskaper og hvilke oppgaver nettselskapene skal kunne ha. Det er definert rene 

monopoloppgaver for nettvirksomheten, og rene kommersielle oppgaver som nettselskapene ikke 

skal få utføre. I tillegg er en del oppgaver definert som gråsoner, som det må være spesielle grunner 

til at nettselskaper skal kunne drive med. 

 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Espen Rymoen  

Espen.Rymoen@ks.no 

Rune Bye  

Rune.Bye@ks.no 

Niklas Kalvø Tessem  

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

 - Høringssvar fra KS  

- Artikkel fra KS Bedrift 

- EØS-notatbasen på Regjeringen.no 

- Høringsforslaget fra CEER 

mailto:Espen.Rymoen@ks.no
mailto:Rune.Bye@ks.no
mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/da455006750f42579dfc5920b6fe5cdc/ks.pdf
http://www.ks-bedrift.no/Aktuelt/Reitenrapporten-gar-lenger-enn-EU/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/elektrisitetsdirektiv-iii/id522846/
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/CROSSSECTORAL/PC_The_Future_Role_of_DSOs/CD/C14-DSO-09-03_Future%20Role%20of%20the%20DSO%20-%2016%20December%202014.pdf
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5. Transport 

Ny havnepolitikk i EU lar vente på seg 
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 i 2014, men klarte ikke å komme til enighet. Saken ligger fortsatt i 

transportkomiteen i Europaparlamentet. Det er ikke satt en dato for når saken skal behandles.   

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. Få 

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

havnevirksomhet. 

EUs forslag til havneforordning har for øvrig også møtt motstand i EU-landenes nasjonale 

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

 

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Pia Farstad von Hall 

Pia.FarstadvonHall@ks.no  

 - Kommisjonens nettsider for 

havnepolitikk 

- Parlamentets statusside for forslaget 

 Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 

 

 

  

mailto:pia.farstadvonhall@ks.no
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/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 

Mulig enighet om Personvernforordningen til sommeren 
Kommisjonen la i 2012 frem et forslag til personvernforordning som fortsatt er til behandling i Rådet 

og Parlamentet. Forordningen erstatter dagens personverndirektiv (95/46/EF) som er inntatt i EØS-

avtalen og gjennomføres i personopplysningsloven. Formålet er å modernisere dagens regelverk bl.a. 

for å bygge opp tillit til handel over internett. Forordningen vil riktignok også få betydning for 

offentlig sektors behandling av personopplysninger. 

Noen vesentlige foreslåtte endringer fra dagens direktiv er: 

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

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

 Nye sanksjonsmuligheter til nasjonale tilsynsmyndigheter  

 Opprettelse av et europeisk datatilsyn 

 Åpning for en stor grad av delegert lovgivningsmyndighet til 

Kommisjonen 

Forslaget har fått blandet mottakelse hos KS’ europeiske 

søsterorganisasjoner. Behovet for revidering av dagens direktiv og 

styrking av personvernet får bred støtte, men enkelte av tiltakene 

later ikke til å være vektet godt nok opp mot kostnadene de vil 

medføre. CEMR, EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte 

og Regionkomiteen har dessuten gitt uttrykk for at deler av 

forslaget bryter med subsidiaritetsprinsippet. 

Forslaget har resultert i en massiv lobbyvirksomhet fra bl.a. USA. 

Dette skyldes at internettgiganter som Facebook, Google, Amazon.com og Twitter vil bli påvirket av 

den foreslåtte forordningen. Parlamentet vedtok komiteens innstilling med solid flertall våren 2014 

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. Man håper å komme til enighet i Rådet i junimøte, for deretter å starte 

forhandlingene med Parlamentet. 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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Ikke krav til frigjøring av detaljerte kartdata 
EU vedtok sommeren 2013 en rekke endringer i direktivet om gjenbruk av offentlig informasjon fra 

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

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

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

milliarder Euro i EU. 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. 

 

Endringsdirektivet anbefales tatt inn i EØS-avtalen i Regjeringens EØS-notat, men rent formelt ligger 

saken i øyeblikket hos EFTA som vurderer rettsaktens relevans. KS har fulgt behandlingen av 

endringsdirektivet nøye, ettersom det potensielt kan få konsekvenser for bl.a. kommunenes salg av 

detaljerte kartdata. Slik ordlyden ble i den endelige vedtatte teksten i EU, er det ikke slik at vi i Norge 

er nødt til å frigjøre detaljerte kartdata på grunn av EØS-avtalen. Endringene som ble gjort i 

«Offentleglova», høsten 2014, innebærer heller ikke noen vesentlig endring av dagens praksis. 

  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hallvard Hoen 

Hallvard.Hoen@ks.no 
 

Michael Pande-Rolfsen 

Michael.Pande-Rolfsen@ks.no 
 

 

 - Parlamentets behandling av forslaget 

- Kommisjonens veileder 

- Regjeringens EØS notat 

- Stortingsbibliotekets omtale av saken 

- Regionkomiteens uttalelse  

 

 

 

  

mailto:Hallvard.Hoen@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
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/endringsdirektiv-psi/id747753/
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. Utdanning 

Entreprenørskap i utdanning 
Tidlig start med entreprenørskap i skolen og tettere binding til arbeidslivet, er EUs 

utdanningsministeres råd fremover. 

En av hovedutfordringene i EU er 

fortsatt den høye arbeidsledigheten. 

Alle samfunnsområder og virkemidler 

må tas i bruk, særlig for å få ned 

ungdomsledigheten. Derfor mener den 

nye EU-kommisjonen at man må knytte 

utdanning og arbeidsliv enda tettere 

sammen slik at nyutdannede fyller 

arbeidslivets behov når de skal ut på 

arbeidsmarkedet.  

Å styrke entreprenørskap i skolen er et virkemiddel som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser på 

sikt. Også Lavia som har EU-formannskapet vår-halvåret 2015 legger vekt på entreprenørskap i 

grunnskolen og vil fremme kreativitet, innovasjon og digitale ferdigheter både i barnehage og 

grunnskole.  

Europakommisjonen og OECD samarbeider om prosjektet Entrepreneuship360 og vil i løpet av året 

presentere ulike verktøy for entreprenørskap i grunn- og videregående opplæring.  

EUs utdanningsministere understreket også i sitt rådsmøte i desember 2014 at programmet 

Erasmus+ vil være et viktig virkemiddel for å styrke innholdet og kvaliteten i utdanningene fremover. 

Utdanningspolitikk i EU 
Utdanning er et område som ikke er rettslig regulert i EU, men hvor det skjer et omfattende 

samarbeid. Det utvikles felles strategier og mye arbeid skjer gjennom læring av hverandre, den 

såkalte åpne koordineringsmetode. Norge deltar i dette samarbeidet på utdanningsfeltet.  

I EUs vekststrategi frem mot 2020 er det to mål på utdanning; frafall i skolen skal ned til 10% og 40% 

av 30-34-åringer skal ha høyere utdanning. Begge disse målene ser ut til å bli nådd, og EUs 

utdanningsministere mener det er særlig viktig å jobbe videre med å redusere frafallet i skolen. 

I 2009 vedtok utdanningsministrene rådskonklusjoner kalt «ET 2020» om en strategi for utdanning og 

praksis frem mot 2020. Denne strategien ligger fortsatt til grunn for EU-kommisjonens arbeid og 

kobles sammen med arbeidet med vekstsrategien EU 2020.  

Partssamarbeid om skoleledelse 
Arbeidslivets parter i utdanningssektoren har en egn sosial dialog. Arbeidsgiverorgnisasjonen EFFE 

(European Federation og Education Employers) deltar på arbeidsgiversiden og ETUCE (Trade Union 

http://www.oecd.org/site/entrepreneurship360/project/
http://www.educationemployers.eu/
http://www.csee-etuce.org/
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Committee for Education) på arbeidsgiversiden. KS er ikke medlem av EFEE. Gjennom et felles 

prosjekt har partene jobbet med temaet skoleledelse, og de vedtok i januar 2015 en felleserklæring 

om skoleledelse. Både EFEE og ETUCE er med i et eget nettverk på «School Leadership», sammen 

med andre organisasjoner, forskningsinstitusjoner osv.  

Relevans for norsk utdanningspolitikk 
Utdanningsaktiviteter i EU er ofte tett relatert til nasjonal utdanningspolitikk i EU og EØS-landene. I 

Norge har Ludvigsen-utvalget som vurderer om fagene i norsk grunnopplæring vil dekke behov i 

framtidas samfunns- og arbeidsliv, løftet opp kreativitet, innovasjon og digitalisering som viktige 

kompetanser for framtida. I tillegg har KS et godt samarbeid med Ungt entreprenørskap som tilbyr 

kommunene gode program for å utvikle entreprenøriell kompetanse. Det er viktig at dette er en 

kompetanse som innarbeides i læreplanverket, ikke bare et program som tilbys ved siden av det 

ordinære opplæringstilbudet.   

KS har tatt initiativ til en medlemsdialog om framtidas kompetanse for å dra nytte av 

kommunesektorens brede kompetanse i arbeidet med å definere, foredle og utvikle framtidas 

kompetanse. I dette arbeidet spør vi også om hvordan vi kan nå målet om bedre gjennomføring av 

grunnopplæringen som vi deler med EU. Vi ser at her må vi komme fram til andre metoder enn 

måling og sammenligning fordi ikke-målbare kompetanser også vil ha stor betydning for økt 

gjennomføring av grunnopplæringen.  

Dialog og samhandling vil kunne alltid kunne bidra til å fylle ut bildet man får gjennom kvantitative 

målinger. Dette gjelder på alle nivå i utdanningssystemet, også på internasjonalt nivå. Det er derfor 

interessant å merke seg at de europeiske landene i den sosiale dialogen om utdanning har vedtatt en 

felleserklæring om skoleledelse. Skoleledelse er et aktuelt tema for KS, og et tema vi alltid har på 

agendaen i vår dialog med nasjonale myndigheter.  

 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Marianne Lindheim 

Marianne.Lindheim@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen 

Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no 

 - Entrepreneurship360s hjemmeside 

- Bakgrunnsrapport for Entrepreneurship360 

- Kommisjonens hjemmeside for utdanning 

- «ET 2020» Rådskonklusjoner om strategi 

for Education and Training fra 2009 

- Utdanningsrådens rapport fra rådsmøtet 

for utdanningsministere i desember 2014 

- Felleserklæring om skoleledelse 

 

 

  

http://www.educationemployers.eu/new/essde_outcome_joint_declaration_efee_etuce_on_school_leadership_/
http://www.schoolleadership.eu/
mailto:Marianne.Lindheim@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
http://www.oecd.org/site/entrepreneurship360/project/
http://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/-mer-entreprenorskap-i-utdanningen/id2359036/
http://www.educationemployers.eu/new/essde_outcome_joint_declaration_efee_etuce_on_school_leadership_/
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Noen hovedpunkter i det nye yrkeskvalifikasjonsdirektivet:  
 
• Europeisk profesjonskort – et frivillig elektronisk sertifikat, for et 

utvalg yrker i starten, som skal gi raskere godkjenning av 
kvalifikasjoner.  

• Mulighet til å gi delvis adgang til et yrke – det vil forutsette at 
personen er fullt ut kvalifisert for yrket i hjemstaten.  

• Endringer i krav til varighet for noen harmoniserte utdanninger 
(lege, sykepleier, tannlege, arkitekt).  

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

• Varslingsmekanisme – det skal etableres en mer effektiv varsling 
dersom personer mister retten til å utøve yrket helt eller delvis. 
Det vil gjelde for de harmoniserte yrkene, andre helseyrker, yrker i 
relasjon til utdannelse av mindreårige, herunder barnepass og 
førskole.  

• Jevnlig gjennomgang/screening av lovregulerte yrker i landene – 
med begrunnelse for hvorfor yrket er lovregulert.  

 
 

Godkjenning av utdanning over landegrensene  
Nytt yrkeskvalifikasjonsdirektiv i EU ble vedtatt høsten 2013. Direktivet vil også bli tatt inn i EØS-

avtalen, og forslag til hvordan de nye reglene skal tas inn i norsk rett, vil bli sendt på høring i løpet av 

2015.  

Hensikten med moderniseringen av 

direktivet har vært å øke mobiliteten 

av arbeidskraft ytterligere, gjennom 

et mer effektivt system for gjensidig 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

mellom landene. Samtidig skal 

pasientsikkerhet ivaretas.  

Kommunesektoren har et stort 

arbeidskrafts- og kompetansebehov 

framover, blant annet innen helse og 

omsorg. Arbeidsinnvandring er et 

bidrag for å dekke 

rekrutteringsbehov for 

helsepersonell i kommunal sektor. KS 

har understreket behovet for å intensivere arbeidet for å sikre gode og effektive 

godkjenningsordninger for personer med utdanning fra utlandet.  For KS er det også viktig at det 

sikres at utenlandske arbeidstakere tilfredsstiller nødvendige språkkrav. KS Hovedstyre uttalte i 

januar 2015: «KS mener det må innføres krav om bestått språkprøve for alt helsepersonell 

som ønsker autorisasjon, også for personer med utdanning innen EU/EØS.» 

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

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

Godkjenningsordningene gjelder bekreftelse av formell kompetanse. NOKUT er kontaktpunkt for 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

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

KS vil følge opp det videre arbeidet nasjonalt. 

 

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

 Jorunn Teien Leegaard  
Jorunn.Leegaard@ks.no 
 
Bente Stenberg-Nilsen  
Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no   

 - EØS-notat om 

yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

- Pressemelding fra Rådet  

- NOKUTs nettsider   

 

 

mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/modernisering-av-yrkeskvalifikasjonsdire/id651668/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137620.pdf
http://www.nokut.no/no/Om-NOKUT/Hva-gjor-NOKUT/NOKUTs-arbeid-med-utenlandsk-utdanning/


29 

    
8. Økonomi 

Hvor dyre lån til kommuner og fylkeskommuner? 
Norske myndigheter arbeider med implementering av EUs nye direktiv om soliditet for 

forsikringsforetak, Solvens-direktivet. Formålet med Solvens II-direktivet er at europeiske forsikrings- 

og gjenforsikringsselskaper skal underlegges krav til tekniske avsetninger og solvens (kapital) som 

bedre reflekterer risikoen i selskapene enn det som følger av dagens regler (Solvens I-regelverket).  

Forsikringsdirektivet supplerer EUs kapitalkravs-regelverk for banker, som i Norge er gjennomført i 

kapitalforskriften.  

Solvens II-direktivet er et rammedirektiv med 

overordnede bestemmelser som suppleres med 

detaljerte gjennomføringsbestemmelser og tekniske 

standarder. Kommisjonens endelige forslag til 

gjennomføringsbestemmelser ble publisert 10. 

oktober 2014. Kommisjonen skal også fastsette 

tekniske standarder som er utarbeidet av den 

europeiske forsikringstilsynsmyndigheten (EIOPA).  

Hovedprinsippene i Solvens II-direktivet (2009/138/EF) er forslått gjennomført i finansforetaksloven. 

De øvrige delene av direktivet er forutsatt gjennomført i forskrifter.  

Regjeringen skriver i EØS-notatet, at gjennomføring av Solvens II-direktivet vil medføre vesentlige 

endringer i rammebetingelsene for norske forsikringsselskap. Norske livsforsikringsselskaper har hittil 

diskontert framtidige livsforsikringsforpliktelser med en fast beregningsrente. Beregningsstudier som 

er gjennomført viser at kapitalkravet for norske selskap vil øke sammenliknet med gjeldende 

regelverk. Dette skyldes blant annet at forpliktelsene skal verdsettes til beste estimat og at det i 

motsetning til gjeldende regelverk stilles krav om kapital for å dekke risikoen knyttet til oppfyllelse av 

fremtidig avkastningsgaranti i et lavrentescenario. 

Banklån vs. forsikringslån til kommunesektoren 

Et sentralt spørsmål for kommunesektoren ved gjennomføringen av regelverket i Norge, er hvilke 

krav som skal stilles til egenkapital i forsikringsselskapene når disse gir lån til kommuner og 

fylkeskommuner.  

I Solvens II-direktivet legges det opp til at forsikringsselskapenes lån til kommuner og 

fylkeskommuner, skal behandles som engasjementer på linje med enten stat eller foretak som ikke er 

vurdert av et kredittvurderingsbyrå. Dette er forskjellig fra EUs kapitalkravs-regelverk for banker, der 

det er en egen mellomkategori for engasjementer med kommunesektoren. Den kan nasjonale 

myndigheter benytte dersom de ikke vil at engasjementer med kommunesektoren skal behandles på 

linje med engasjementer med stater.  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/solvens-ii-direktivet1/id762358/
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Når det gjelder bankenes lån til kommuner, legger norske myndigheter i kapitalforskriften opp til en 

strengere praksis for vekting av lån til kommuner enn nesten alle EØS-land, også de nordiske. Dette 

øker kostnadene for bankene ved å yte lånene til kommunene. Banklån til norske kommuner gis i dag 

en vekt på 20 prosent når en skal regne ut kravet til bankenes egenkapital, mens kommuner har 0 

vekt i øvrige nordiske og europeiske land, det samme som for lån til stater.  

Og fordi norske myndigheter ikke gir lån til kommuner samme vekt som til staten, kan det nye 

regelverket for forsikring medføre at forsikringsforetaks lån til norske kommuner gis samme vekt som 

ikke-rangerte (ratete) foretak. Det vil si 100 prosent eller fem ganger så mye som i bank i dag. 

Kapitalkravene for lån til kommuner kan derfor bli vesentlig forskjellige for banker og 

forsikringsselskaper i Norge 

  

Fagperson:  Mer informasjon: 

Per Richard Johansen 

PerRichard.Johansen@ks.no 

 

 - EØS-notat på Regjeringen.no 

- Omtale av forsikringsdirektivet på 

Europalov.no  

- Frequently asked questions om Solvency 

II (engelsk) fra Europakommisjonen 

  

  

mailto:PerRichard.Johansen@ks.no
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/solvens-ii-direktivet1/id762358/
http://europalov.no/rettsakt/forsikringsdirektivet-solvens-ii-endringsbestemmelser-om-tidspunkt-for-gjennomforing-og-anvendelse/id-5520
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3120_en.htm
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Erasmus + 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  
 

9. EU-programmer og EØS-midlene  

Samarbeid og utvikling gjennom deltakelse i Erasmus+  
Norges deltar i «utdanningsprogrammet» Erasmus +. Programmet omfatter utdanning, opplæring, 

ungdom og idrett. Det bygger på EUs overordnete strategi, Europa 2020, hvor utdanning, redusert 

frafall og økt mobilitet står sentralt. Budsjettet for perioden 2014-2020 er på 14,7 milliarder euro.  

Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og 

opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det 

faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på 

arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til 

arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene. EU- 

kommisjonen ønsker økt satsing på entreprenørskap i skolen i 

tiden fremover, og vil at programmidler fra Erasmus+ også skal 

brukes til det.  

Programmet gir kommuner og fylkeskommuner mange 

muligheter for å få støtte til samarbeid med EU/EØS-land og 

også i noen tilfeller med andre land.  

Mange kommuner og fylkeskommuner fikk i 2014 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- 

ogidrettsfeltet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for Aktiv ungdom. Se 

nettsidene til SIU om Erasmus+ 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 

 - SIU  
- Kommisjonens nettsider om Erasmus + 
Aktiv ungdom 

 

  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm
http://www.aktivungdom.eu/
http://siu.no/Erasmuspluss
mailto:Jorunn.Leegaard@ks.no
http://siu.no/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.aktivungdom.eu/
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Hovedområdene i helseprogrammet 
er:  
 
• Forebygging og helsefremmende 

livsstil  

• Grensekryssende helsetrusler  

• Innovative og bærekraftige 
helsesystemer  

• Kvalitet og pasientsikkerhet  
 

 

Norge deltar i EUs helseprogram 2014-2020  
EUs tredje samarbeidsprogram på helseområdet skal rettes mot tiltak som kan gi mer effektive 

helsesystemer, fremme ny vekst og redusere sosiale ulikheter i helse. Helseprogrammet har et 

budsjett på 449,4 millioner euro, som skal fordeles på syv år. 

 

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. 

Andre samarbeid 

Norge deltar også i flere såkalte «joint actions» på 

helseområdet. Der samarbeider landene på ulike fagområder 

med sikte på å utvikle gode nasjonale tiltak.  

For kommunal sektor er det kanskje samarbeidet om framskriving og planlegging av behov for 

helsepersonell og det kommende samarbeidet på demens, de mest interessante. 

I «Joint action for dementia» skal man blant annet se på demensutredning, forebygging av kriser, 

boformer med heldøgns omsorg og et demensvennlig samfunn. Norge skal lede arbeidet om boliger 

med heldøgns omsorg. 

EU forventer mangel på en million helsepersonell innen år 2020, skriver Helsedirektoratet i sin 

rapport om internasjonalt arbeid for 2014. Man ønsker å møte utfordringen med å sikre god tilgang 

på kvalifisert helsepersonell, gjennom flere prosjekter som styrke planleggingsmetodikken til det 

enkelte medlemsland og formidler beste praksis. Det er særlig kvantitativ helsepersonellplanlegging 

man vil videreutvikle.  

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

 Tone Marie Nybø Solheim 

tone.marie.nybo.solheim@ks.no 

 

Anne Gamme 

Anne.Gamme@ks.no 

 

 - EØS-notat EUs tredje helseprogram 

- Internasjonalt arbeid i helsedirektoratet 

2014  

- Helsedirektoratet 

 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/846/Internasjonalt-arbeid-i-Helsedirektoratet-2014-IS-2295.pdf
mailto:tone.marie.nybo.solheim@ks.no
mailto:Anne.Gamme@ks.no
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/EUs-tredje-helseprogram-2014-2020/id754177/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/846/Internasjonalt-arbeid-i-Helsedirektoratet-2014-IS-2295.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/846/Internasjonalt-arbeid-i-Helsedirektoratet-2014-IS-2295.pdf
https://helsedirektoratet.no/
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Muligheter i Horisont 2020 for kommunesektoren 
Deltakelse i EU-programmer er et virkemiddel som kommuner og fylkeskommuner kan bruke for å nå 

sine utviklingsmål. Flere av programmene har større relevans for offentlig sektor enn tidligere. Ikke 

minst gjelder det forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. 

Horisont 2020 er det største programsamarbeidet Norge deltar i under EØS-avtalen. Programmet har 

avsatt midler til å løse samfunnsoppgaver som går rett i hjertet av de oppgavene norske kommuner 

står overfor. Aldring, energi, transportløsninger, inkluderende og innovative samfunn og sikre 

samfunn, er alle samfunnsområder som er prioritert. I Horisont 2020 legges det stor vekt på å trekke 

offentlig sektor direkte inn i forsknings- og innovasjonsprosjektene.  Prosjekter der offentlig sektor, 

forskningsinstitusjoner og privat sektor samarbeider, har en større muligheter for å få støtte.  

Nasjonalt er det et utalt mål å øke 

kommunesektorens deltakelse i Horisont 2020. 

Terskelen for deltakelse har imidlertid blitt 

ansett som høy. Norges forskningsråd, i 

samarbeid med bl.a. Regionale Forskingsfond, er 

i ferd med å etablere et nasjonalt og regionalt 

virkemiddelapparat som kan bistå med faglig 

ekspertise og midler til bl.a. partnersøk og hjelp i 

søknadsprosessen. I samarbeid med andre 

arbeider KS med å etablere et EU-nettverk innen forskning og innovasjon. Nettverket skal dele 

kunnskap og erfaring gjennom møteplasser og digitale tjenester. Ett av formålene er å øke offentlige 

virksomheters deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid. 

KS har satt i gang en kartlegging av omfanget av kommuners og fylkeskommuners deltakelse i EU-

programmer og de resultatene som er oppnådd. Dette for å bistå medlemmene bl.a. ved påvirkning 

av og samspill med statlige myndigheter ved valg av programmer Norge skal delta i, og innretningen 

av disse. 

Innovative offentlige innkjøp 

I Horisont 2020 anses offentlige innkjøp som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon. Det 

er satt av store beløp til å støtte prosjekter innenfor innovative offentlige anskaffelser. I Nasjonalt 

program for leverandørutvikling har KS samarbeidet med NHO og Difi med å få opp pilotprosjekter 

for innovative offentlige innkjøp. Nå skal erfaringene spres og metodikken utvikles. KS arbeider med 

å etablere regionale kommunenettverk for å bistå kommunene med å ta i bruk metodikken fra 

programmet.  

Fagpersoner:  Mer informasjon: 

Hilde Ravnaas 

Hilde.Ravnaas@ks.no 

 - Mer om Horisont 2020  

- Forskningsrådets kontaktpersoner for 

Horisont 2020 

- Mer om innovative offentlige innkjøp  

- Nasjonalt program for 

leverandørutvikling 

Øystein Haugen 

Oystein.Haugenk@ks.no 

 

mailto:hilde.ravnaas@ks.no
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.forskningsradet.no/no/Kontakter_i_EUs_rammeprogram_Horisont_2020_NCP/1253993801749
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/docs/pcp-ppi-instruments-h2020.pdf
http://www.leverandorutvikling.no/
http://www.leverandorutvikling.no/
mailto:Oystein.Haugen@ks.no
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Internasjonalt engasjement gjennom EØS-ordningene 

Gjennomføring av nåværende periode med EØS midlene 

EØS-midlene er Norges bidrag for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig 

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

EØS-midlene utgjør omlag 1,8 milliarder euro for inneværende perioden 2009-14. Prosjektene må 

være ferdige før utgangen av april 2016. Norge dekker 97 prosent av midlene, mens resten dekkes av 

våre EØS EFTA-partnere Island og Liechtenstein.  

Støtten er fordelt på 150 programmer med flere tusen 

prosjekter innenfor en rekke sektorer i mottakerlandene.  

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. Se nærmere 

omtale på ks.no –internasjonalt samarbeid. Norske kommuner og fylkeskommuner medvirker i flere 

av disse programmene. I tillegg har norske lokale myndigheter gjennom samarbeid med lokale 

myndigheter i blant annet Estland, Litauen, Polen og Ungarn fått delta i prosjektutlysninger.  

Forhandlinger om nye periode for EØS midlene 

Forhandlingene med EU om en ny periode for EØS-midlene 2014 – 2019 startet i mai 2014.  

Norge ønsker at målsettingene for inneværende samarbeidsperiode skal videreføres i ny periode og 

at prinsippene for hvilke land som kan motta støtte, forblir de samme. Regjeringen mener at Norge 

allerede gir et generøst bidrag og søker å holde støtten på samme nivå. Det bør tas hensyn til den 

positive utviklingen i mottakerlandene, samt at EUs egne bidrag til landene er redusert. 

Forhandlinger føres nå med EU-kommisjonen. Når rammene og strukturen for videreføring av EØS 

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

fortsatt stor avstand mellom partene og forhandlingene forventes å ta tid.  

Regjerningen ønsker å videreføre ordningen med et eget fond for anstendig arbeidsliv. KS og de 

andre partene i arbeidslivet støtter dette, og understreker at arbeidet gjennom fondet har vært 

vellykket. I forrige prosjektperiode, som ble avsluttet høsten 2014, deltok KS i syv prosjekter sammen 

med Fagforbundet.  

Internasjonale mål for bærekraftig utvikling 2015 - 2030 

Nye internasjonalene mål for bærekraftig utvikling 2015 – 2030 skal vedtas i FN høsten 2015. Få 

stater har aktivt tatt stilling om å løfte fram lokale myndigheters rolle i utviklingsarbeidet. I utkast til 

ny utviklingsagenda påpekes det at målene bare kan nås gjennom et «nytt globalt partnerskap».  

EU, verdens største giver av bistand, anerkjenner allerede lokale myndigheters rolle i 

utviklingsarbeidet. I et overordnet strategidokument fra 2013 slår Kommisjonen fast at sterke lokale 

myndigheter er nødvendig for å få til bærekraftig utvikling.  

I mange land har lokalt eller regionalt myndighetsnivå fått ansvar og myndighet til å levere tjenester 

nødvendig for å oppfylle menneskerettighetene og å nå globale bærekraftige utviklingsmål. Respekt 

for menneskerettigheter og demokrati kan redusere fattigdom ved å gi mennesker mulighet til 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Internasjonalt-samarbeid1/Om-oss/KS-verden-over-/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/documents/more_info/com_2013_280_local_authorities_partner_countries_en.pdf
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innflytelse over sine egne liv. Derfor er det også formålstjenlig å ta lokale myndigheter inn i dette 

«nye globale partnerskapet» som skal arbeide for å virkeliggjøre de nye bærekraftige 

utviklingsmålene.  

Den europeiske naboskapspolitikken 
EØS-områdets forbindelser og samhandling med de nærmeste naboene i øst og sør for Middelhavet 

er regulert gjennom den europeiske naboskapspolitikken. Under denne finnes ulike avtaler om 

overvåkning av økonomisk utvikling, økonomisk dialog og bistand, samt koordinert tilnærming til de 

internasjonale finansinstitusjonene.  

For hvert enkelt land er det avtalt en handlingsplan som 

fastsetter målene for EUs samarbeid med landet. Planene 

omfatter økonomiske forhold og gir grunnlag for drøfting av 

nødvendige reformer. Tre av landene dekket av den 

europeiske naboskapspolitikken (Georgia, Moldova og 

Ukraina), inngikk assosieringsavtaler med EU i 2014. Den 

endrede geopolitiske og økonomiske situasjonen i 

nedslagsfeltet til den europeiske naboskapspolitikken har 

gjort det nødvendig i 2015 å igangsette konsultasjon rundt 

framtidens europeiske naboskapspolitikk.  

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Liss Schanke  
Liss.Schanke@ks.no 
  
Gunnbjørg Nåvik  
Gunnbjorg.Navik@ks.no  

Bjørn Rongevær 

Bjorn.Rongevaer@ks.no 

 - EØS-midlene 

 

  
  

 

  

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_en.htm
mailto:Liss.Schanke@ks.no
mailto:Gunnbjorg.Navik@ks.no
mailto:Bjorn.Rongevaer@ks.no
http://eeagrants.org/
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10. Annet europeisk samarbeid 

Arbeid mot radikalisering og ekstremisme 
I Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 er det et eget initiativ kalt den Europeiske 

sikkerhetsdagsordenen. Det antas at det vil komme initiativer og tiltak for hvordan EU skal håndtere 

interne sikkerhetsutfordringer som grenseoverskridende kriminalitet, datakriminalitet, terrorisme, 

fremmedkrigere og radikalisering. 

Utfordringer knyttet til ekstremisme, radikalisering og fremmedkrigere er blitt ytterligere aktualisert 

denne vinteren etter terrorangrepene i Paris og København. I Regjeringens arbeidsprogram for 

samarbeidet med EU for 2015 vektlegges nær kontakt med EU på dette feltet.  

KS er opptatt av kommunenes rolle som lokal forebygger i arbeidet mot radikalisering og 

ekstremisme, og at dette arbeidet må skje i samarbeid med statlige myndigheter og tilføres nok 

midler. Lokale myndigheters ansvar og rolle er også på dagsorden både i KS europeiske 

paraplyorganisasjon CEMR og i Europarådets kommunalkongress.  

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Yngve Carlsson 

yngve.carlsson@ks.no 

 

Knut Hjorth-Johansen 

knut.hjorth-johansen@ks.no  

 

  - Oversikt over EUs arbeid mot 

terrorisme 

 

 

Fri handel mellom EU og USA – forhandlinger i gang  
Det pågår forhandlinger om en omfattende frihandelsavtale mellom EU og USA, kalt Transatlantic 

Trade and Investment Partnership (TTIP).  Forhandlingene startet i 2013 og forventes å vare hele 

2015. 

Dette er en såkalt andregenerasjons frihandelsavtale og er av interesse for kommuner og 

fylkeskommuner blant annet fordi den omfatter offentlige anskaffelser og liberalisering av tjenester. 

Målet med en avtale er å lette markedsadgang for utenlandske bedrifter som tilbyr mange typer 

tjenester. Dette kan føre til liberalisering av typiske kommunale tjenester, for eksempel vann- og 

avløp, renovasjon, offentlig transport, sosiale tjenester, sykehus eller kulturtjenester. I tillegg kan 

fjerning eller harmonisering av ulike regler og prosedyrer for helse, arbeid og miljø påvirke lokale og 

regionale myndigheter. En annet aspekt er at beskyttelse av utenlandske investorers interesser kan 

være i strid med lokale og regionale myndigheters interesser. 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/eu_arbeidsprogram_2015.pdf
mailto:yngve.carlsson@ks.no
mailto:knut.hjorth-johansen@ks.no
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3140_en.htm
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Som medlemmer av det europeiske indre marked gjennom EØS- avtalen, er TTIP-forhandlingene 

relevante også for kommuner og fylkeskommuner i Norge, på grunn av felles regler og forskrifter som 

stammer fra avtalen.   

Målet med TTIP er å realisere det uutnyttede potensialet 

i et reelt transatlantisk marked og skape vekst og 

sysselsetting på begge sider av Atlanteren, ved å fjerne 

handelsbarrierer. Den økonomiske krisen og den økende 

betydningen av de fremvoksende økonomiene i Asia og 

Latin-Amerika, var med på å presse begge parter til 

forhandlingsbordet. De potensielle fordelene av en 

avtale er betydelige. USA er EUs største handelspartner og varer og tjenester omsettes daglig for 

nesten € 2 milliarder dollar. Til sammen står EU og USA for om lag halvparten av det globale 

bruttonasjonalproduktet (BNP) (47 %) og en tredjedel av den globale handelen.  

Lokale og regionale myndigheter i Europa og deres europeiske interesseorganisasjoner har deltatt 

aktivt i diskusjoner om TTIP. Hovedbudskapet fra kommunal sektor i Europa til EU-landenes 

regjeringer og Europakommisjonen, som forhandler på vegne alle 28 EU-land, er at fordelene med en 

avtale kan oppnås uten skadevirkninger for kommunale og regionale tjenester. EØS EFTA Forum for 

lokale og regionale myndigheter vedtok en uttalelse 24. november 2014, og EUs Regionkomité 12. 

februar 2015. CEEP har vedtatt flere uttalelser om ulike sider av forhandlingene. 

Europaparlamentet arbeider nå med en resolusjon etter eget initiativ. Saken diskuteres i 

sakskomiteene i løpet av mars og planlegges behandlet i plenum i 18. mai. Her vil parlamentet gi sitt 

foreløpige syn på TTIP og de pågående forhandlingene. Parlamentet vil også måtte godkjenne en 

ferdig avtale. 

CEMR forbereder et posisjonspapir. Et viktig budskap fra CEMR vil være at det i avtaleteksten ikke må 

være tvil om hvilke offentlige tjenester som unntas fra liberalisering. 

Selv om Norge ikke er del av TTIP forhandlinger, vil en avtale være av betydning på grunn av de nære 

og omfattende forbindelsene mellom norsk økonomi, EU og USA. Regjeringens målsetting er å sikre 

markedsadgang for norske varer, og at det regulatoriske samarbeidet mellom EU og Norge etablert 

under EØS-avtalen ikke svekkes som følge av en avtale mellom EU og USA. 

Fagperson:  Mer informasjon: 

 Åse Erdal 
aase.erdal@ks.no 
 

 

 - Uttalelse fra EUs Regionkomité 

- Uttalelse fra EFTA Forum for lokale og 

regionale myndigheter 

- Kommisjonens nettsider om TTIP 

- Parlamentets nettsider om TTIP 

- CEEPs uttalelser om TTIP og innsyn i 

forhandlingene 

- Artikkel på Regjeringen.no  

- Kronikk av statsrådene Vidar Helgesen 

(UD) og Monica Mæland (NFD) 

mailto:aase.erdal@ks.no
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ttip-potential.aspx
http://www.efta.int/advisory-bodies/news/eea-efta-forum-local-and-regional-authorities-adopted-two-opinions-3436
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://www.europarl.europa.eu/us/en/parliamentary_relations/ttip.html
http://www.ceep.eu/ceep-opinion-on-ttip/
http://www.ceep.eu/transparency-in-ttip/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/dialog-eu-ttip/id2005864/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/kronikk_ttip/id2399990/
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Europarådet med rapport om lokaldemokratiet i Norge 
Som medlem i Europarådet har Norge forpliktet seg til å respektere bindende standarder for 

menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati, på statlig, lokalt og regionalt nivå.  

Europarådet har våren 2015 til behandling rapport om lokalt og regionalt demokrati i Norge, med 

særlig vekt på hvordan norske myndigheter etterlever forpliktelsene som følger av det europeiske 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets 

rolle i moderne demokratier. Ved innføringen av charteret i 1989 tok Norge ingen forbehold, og er 

derfor folkerettslig bundet til å gjennomføre charteret i sin helhet. Medlemslandene blir jevnlig 

gjenstand for undersøkelser av om forpliktelsene overholdes. 

Europarådets Kommunalkongress oppnevnte to medlemmer som rapportører, Xavier Cadoret 

(Frankrike) og Guilherme Pinto (Portugal). Rapportørene og en uavhengig ekspert besøkte Norge i 

september 2014. I tillegg til møter med KS’ politiske ledelse, hadde rapportørene møter med bl.a. 

politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet, Stortinget 

v/kommunalkomiteen og finanskomiteen, Fylkesmannen i Telemark og et utvalg kommuner og 

fylkeskommuner. Utkastet til rapport ble behandlet i Kommunalkongressens Monitoring Committee i 

februar før endelig behandling i sesjonen i Kongressen i mars 2015.  

Rapportens anbefalinger  

I rapporten sier Europarådet seg tilfreds med det generelle 

nivået på det lokale og regionale demokratiet i Norge, blant 

annet at kommunesektoren har omfattende ansvar og 

økonomiske ressurser, stor organisasjonsfrihet, mangfoldige 

muligheter for innbyggermedvirkning og at 

kommunereformen og revisjonen av kommuneloven gir 

muligheter for å forbedre offentlige tjenester og styrke det 

lokale demokratiet.  

Europarådet uttrykker likevel bekymring for flere forhold, og anbefaler norske myndigheter å 

etterleve charteret på flere punkter både gjennom lov og praksis: 

 Prinsippet om lokalt selvstyre er ikke uttrykkelig anerkjent verken i nasjonal lovgivning eller 

Grunnloven. Europarådet anbefaler å innarbeide prinsippene om lokalt selvstyre og lokalt 

demokrati i nasjonal lovgivning og i grunnloven. 

 

 Det eksisterer ikke en juridisk mulighet for kommunene til å utfordre beslutninger tatt av 

statsforvaltningen. Europarådet anbefaler at norske myndigheter bringer lovgivning og 

rettspraksis i overensstemmelse med art 11 ved å garantere, rettslig, lokale myndigheters rett til 

å prøve statsforvaltningens beslutninger. 

 

 Fylkesmennene og andre tilsynsorganer går i praksis lenger enn det loven tilsier. Europarådet 

anbefaler at norske myndigheter revurderer dagens situasjon med statlig tilsyn slik at denne 

kontrollen ikke går lenger enn lovens intensjon. 

 

file:///H:/CoE%202014%20-%20monitoring%20Norway/Rapport%20Local%20and%20regional%20democracy%20in%20Norway.doc
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm
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 Lokale myndigheter bærer risikoen for at kommunereformen vil gi flere oppgaver uten 

tilhørende ressurser. Europarådet anbefaler norske myndigheter å implementere 

kommunereformen på en måte som sikrer tilstrekkelige ressurser til å løse nye oppgaver. 

 

 Kontrollen som utøves av staten gjennom for tett og detaljert sektorlovgivning kan føre til 

betydelig grad av tilsyn. Antall lover, forskrifter, retningslinjer og anbefalinger har økt, og 

statsforvaltningens innflytelse over lokalforvaltningen har økt som et resultat av dette. 

Europarådet anbefaler norske myndigheter å begrense statlig kontroll med lokale myndigheter til 

kontroll med lovlighet, for å unngå en resentralisering av delegert myndighet. 

 

Anbefalingene samsvarer godt med KS’ vurderinger og kommer på et tidspunkt med pågående arbeid 

i Stortinget, Regjeringen og aktuelle departementer. Særlig aktuelt er dette overfor Stortinget, der 

forslagene til grunnlovfesting av lokalt selvstyre ligger til behandling i Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen, ventelig i vårsesjon 2015. Også de øvrige anbefalingene til Norge fra 

Europarådet vil gi prinsipiell og viktig støtte i arbeidet for å ivareta kommunesektorens interesser i 

forholdet til statlig styring og kontroll 

 

Fagperson:  Mer informasjon: 

Øystein Haugen 

oystein.haugen@ks.no 

 

Knut Hjorth-Johansen 

knut.hjorth-johansen@ks.no  

 

 - Rapport om lokalt og regionalt 

demokrati i Norge 

- Europarådets charter om lokalt selvstyre 

(på norsk) 

- Hjemmesidene til Kommunalkongressen 

 

 

  

mailto:oystein.haugen@ks.no
mailto:knut.hjorth-johansen@ks.no
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CG/2015(28)5PROV&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://www.regjeringen.no/nb/tema/valg-og-demokrati/lokaldemokrati/ryddemappe-lokaldemokrati/Europeisk-charter-om-lokalt-selvstyre/id414355/
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
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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.  
 
 
Europarådet 
Europarådet har 47 medlemsstater med 800 millioner innbyggere. Alle europeiske land, med unntak av 
Hviterussland, er medlemmer. Kommunalkongressen i Europarådet representerer mer enn 200 000 
kommuner og regioner. Norge legges stor vekt på samarbeidet i Europarådet. Viktige innsatsområder er 
blant annet vern av sentrale menneskerettigheter, minoritetsvern, kamp mot rasisme og diskriminering, 
hatefulle ytringer. Konflikter både på og i nærheten av det europeiske kontinentet har gjort Europarådet 
til en viktig aktør. Norges fem medlemmer i Europarådets Kommunalkongress oppnevnes av KS’ 
Hovedstyre. Gunn Marit Helgesen er en av visepresidentene og også medlem av Kongressens styre. 
 
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.  



42 KS | På gang i EØS 
 

 
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 
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: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/eu-eos-handboken-er-
oppdatert/id670442/ 
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