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EU-flagget og Belgias flagg vaier på halv stang utenfor Europa- 
parlamentet etter terrorangrepene på Zaventem flyplass og Maelbeek 
undergrunnsstasjon 22. mars 2016. Foto: European Union.

Forsidebilde: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i møte EØS- og 
EU-minister Elisabeth Aspaker i kommunenes hus 4. februar 2016 
(Foto: Ida Grønnvold/KS). http://goo.gl/wHalye
Redaksjonen ble avsluttet 8. april 2016
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Dette spørsmålet stilles ofte til lokalpolitikere og ansatte 
i kommunesektoren som arbeider med eller er engasjert i 
europapolitiske saker. Svaret på spørsmålet er; over- 
raskende mye. På de følgende sidene ønsker vi å belyse 
noen av de viktigste sakene våren 2016, som vil ha  
betydning for kommuner, fylkeskommuner og  
deres selskaper.

Tekstene i «På gang i EØS» er skrevet av fagpersoner 
i KS i samarbeid med KS Europakontor i Brussel. 
Den elektroniske versjonen inneholder lenker til mer 
informasjon og kan lastes ned på www.ks.no/europa.

Det er mange sammenhenger mellom EU og norsk 
kommunalpolitikk. EU har direkte og indirekte påvirkning 
på kjerneoppgaver i kommunal sektor; i rollene som 
tjenesteprodusent, innkjøper, eier, arbeidsgiver, 
samfunnsutvikler og tilsynsmyndighet. Kommunesektoren 
har et ansvar for å følge lover og regler utviklet i EU.  Dette 
er en følge av avtalen om det Europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet (EØS), som gjør Norge til fullt medlem 
av EUs indre marked. Kommuner og fylkeskommuner har 
tilgang til utviklingsmuligheter via deltakelse i europeiske 
programmer og prosjekter.

På vegne av medlemmene arbeider KS for å påvirke 
de EU-sakene som vil gi viktige rammebetingelser 
for kommunesektoren. Dette gjøres først og fremst i 
samarbeid med søsterorganisasjoner fra andre land innen 
rammen av den europeiske KS-organisasjonen, Council 
of European Municipalities and Regions (CEMR), og den 
europeiske arbeidsgiverorganisasjonen for offentlig sektor, 
European Centre of Employers and Enterprises providing 
Public Services (CEEP).

Vårens arbeid i EU preges av store og uvanlige saker: 
Flyktningkrisen setter samholdet mellom landene på 

prøve. Terrorangrepene i Paris og Brussel tvinger fram 
ytterligere koordinering EU-landene i mellom om 
antiterrorisme og håndtering av fremmedkrigere. Britenes 
folkeavstemming om landet skal fortsette som medlem 
i EU, får fart i diskusjonene om hva EU-samarbeidet 
egentlig er og bør være.

I denne utgaven presenterer vi blant annet følgende 
temaer: Den nye klimaavtalen i Paris sin betydning for 
kommuner og fylkeskommuner; kretsløpsøkonomi - 
som setter nye krav til avfallsbehandling; de pågående 
forhandlingene om frihandelsavtale med USA, 
Transatlantic Trade and Investment Parthernship (TTIP); 
det mellomstatlige samarbeidet om utdanning, Education 
and Training 2020; og arbeidet for å forhindre sosial 
dumping og svart økonomi.

Avtalen om økonomisk bidrag fra Island, Liechtenstein og 
Norge i perioden 2014-2019 mellom Europakommisjonen 
og disse tre EFTA-landene i EØS, forventes å bli 
undertegnet i vår, etter lange og vanskelig forhandlinger 
mellom partene omtales også.

Denne utgaven har et nytt visuelt uttrykk, som vi håper vil 
bidra til en god leseropplevelse.

Kjell-Torgeir Skjetne

Direktør Lokaldemokrati og kommuneøkonomi, KS
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1. 
«TILSTANDSRAPPORT»
I EU OG EØS
Nederland leder arbeidet i EU  
første halvår
I januar overtok Nederland formannskapet i Rådet. 
Nederlenderne prioriterer arbeidet med migrasjon og 
internasjonal sikkerhet, sunne finanser og en robust 
eurosone, Europa som innovatør og jobbskaper 
og fremtidsrettet klima- og energipolitikk. Det 
nederlandske formannskapet vil ha et EU som prioriterer 
det som er viktigst for innbyggerne og bedriftene. 
Formannskapsperioden varer seks måneder. Slovakia tar 
over stafettpinnen 1. juli og leder arbeidet i EU siste halvdel 
av 2016.

Migrasjonskrisen høyeste prioritet
Det høye antallet asylsøkere som har kommet til Europa 
høsten-vinteren 2015-16 har plassert migrasjon øverst på 
EUs dagsorden - sannsynligvis for mange år framover. 

EUs formannskap skriver at det store antallet asylsøkere 
og de umenneskelige forholdene man ser, innebærer den 
største utfordringen for EU siden etableringen.

EU jobber langs flere spor for løse krisen: redusere antall 
asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov, ved en avtale 
med Tyrkia; gjenopprette effektiv grensekontroll langs 

Schengens yttergrense i Middelhavet, ved etablering 
av en europeisk grense- og kystvakt; styrket politisk 
dialog med bl.a. Ghana, Mali og Senegal for å bekjempe 
menneskesmugling og takle de bakenforliggende årsakene 
til migrasjon; og støtte til Hellas for bistå med asylsøkerne 
som kommer dit.

I november 2015 ble det etablert et nødhjelpsfond for 
stabilitet og håndtering av underliggende årsaker til ulovlig 
innvandring og fordrevne i Afrika på 1,8 mrd. euro, som 
skal finansiere tiltak i områdene migrasjonsrutene går 
igjennom.

I tillegg ble det i mars 2016 etablert et internt EU 
nødhjelpsfond på 700 mill. euro, som skal kunne gi raskere 
og målrettet respons til medlemslandene ved store kriser, 
blant annet hjelpe med å håndtere store antall flyktninger. 
Det nye tiltaket supplerer en rekke eksisterende tiltak.

Migrasjonskrisen har tvunget fram diskusjonen om og 
hvordan Europa skal kombinere gjestmildhet med åpenhet 
og frihet. De grunnleggende europeiske verdiene settes 
på prøve. Nederland har tatt tak i dette viktige temaet. 

http://english.eu2016.nl/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/news-summary-signature-tf-hoa-18122015_en_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-483_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-483_en.htm


På de fem områdene i Europa 2020 
-strategien er det fastsatt konkrete mål som 
skal oppnås innen 2020:

1. Sysselsetting: 75 % av 20-64-årige skal være  
i arbeid;

2. Forskning og utvikling: 3 % av EU BNP skal 
investeres i FoU;

3. Klimaomlegging og bærekraftig energi: 20 % 
(eller 30 %, hvis betingelsene er oppfylt) lavere 
enn i 1990, 20 % av energien skal komme fra 
fornybare kilder, energieffektiviteten skal øke 
med 20 %;

4. Utdanning: Andelen unge mellom 18 og 24 år 
som forlater utdanningssystemet for tidlig, skal 
være under 10 %; minst 40 % av 30-34-årigene 
skal ha gjennomført en form for høyere 
utdanning;

5. Fattigdomsbekjempelse: Minst 20 millioner 
færre mennesker skal være eller risikere å bli 
fattige eller sosialt utstøtt.

Statsminister Erna Solberg i Brussel og besøker Europakommisjonen og Rådet 
etter tiltredelse. Foto: Juha ROININEN / EUP-IMAGES / Prime Minister’s Office
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-Vi må ha mot til å holde på våre overbevisninger. Vi må 
stå sammen for å forfekte våre verdier, også i vanskelige 
tider. Europeere og nyankomne må respektere og omfavne 
europeiske verdier, sa Nederlands utenriksminister Bert 
Koenders, da han åpent et seminar om Europas verdier i 
februar.

Arbeidet med langtids- 
strategien fortsetter
Selv om krisene preger EU, fortsetter det daglige arbeidet 
med de langsiktige prioriteringene, Europa  
2020-strategien. 

Dette er EUs tiårige vekststrategi, som ble vedtatt i 2010. 
Strategien skal hjelpe landene gjennom den økonomiske 
krisen, men også takle bristene i vekstmodellene og skape 
de rette forutsetningen for en smart, bærekraftig og 
inkluderende økonomi. Det er fastsatt fem overordnede 
målområder som det arbeides med: 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.

Årlig samordning av  
økonomisk politikk
Fra 2010 har Kommisjonen hatt ansvar for å samordne 
EU-landenes økonomiske politikk, budsjettpolitikk og 
reformer. Dette gjøres i erkjennelsen av at den økte veksten 
som etterstrebes i Europa 2020-strategien bare kommer 
hvis alle landene koordinerer og målretter innsatsen. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm
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/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_da.htm


Åse Erdal

 

aase.erdal@ks.no 

 +3225501291

Mer informasjon:
• -Report of the Netherlands Presidency  

 seminar EU Fundamental Values, 
 Immigration and Integration: 
 A Shared Responsibility:  
 http://goo.gl/wt1CUZ

• -Regjeringens arbeidsprogram for  
 europapolitikken:  
 https://goo.gl/8k11l6

• -Europakommisjonens sider om Europa 2020,  
 inkl. det europeiske semester:  
 http://goo.gl/evHwwb
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Denne samordningsprosessen kalles «Det europeiske 
semester». Den årlige syklusen starter i november med 
en vekstundersøkelse, som analyserer framgangen 
som er gjort i arbeidet med de langsiktige strategiske 
prioriteringene i medlemslandene og analyserer detaljert 
de sysselsettings- og makroøkonomiske trendene. Disse 
analysene er grunnlaget for EUs overordnede politiske 
prioriteringer for kommende år.  Kommisjonen følger 
opp med grundige analyser av hvert landes planer for 
budsjettmessige, makroøkonomiske og strukturelle 
reformer og gir dem anbefalinger for de neste 12-18 
månedene. Det utarbeides også tematiske oversikter som 
sammenligner situasjonen i medlemslandene på temaer 
som anses viktige for økonomisk vekst, bl.a. politikk for 
arbeidsmarkedet, pensjoner, digitalisering, juridisk system, 
frafall i utdanning, kvinners deltakelse i arbeidslivet, 
helsesystemer, fattigdom, ressurseffektivitet, svart 
arbeid osv.

Arbeidsprogram for norsk  
europapolitikk i 2016
Regjeringen vedtok 28. januar sitt arbeidsprogram for 
samarbeidet med EU i 2016. Programmet følger opp de 
fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-
2017: økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet 
i forskning og utdanning, en ambisiøs klimapolitikk, en 
helhetlig migrasjonspolitikk og økt trygghet og sikkerhet.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker skriver i 
arbeidsprogrammet at EØS-avtalen er bunnplanken i det 
tette samarbeidet mellom Norge og EU. Avtalen sikrer 
at Norge nyter godt av fri bevegelse for personer, varer, 
tjenester og kapital. Den gir norske bedrifter adgang til et 
hjemmemarked av 31 land og 500 millioner mennesker. Et 
felles europeisk regelverk sikrer at de konkurrerer på like 
vilkår som bedrifter i EU.

Regjeringen vil i 2016 legge mer vekt på tidlig vurdering 
av potensialet for nordisk samarbeid i europapolitikken. 
Statsråd Aspaker skriver at bedre nordisk samordning 
ved gjennomføring av EU/EØS-regelverk vil lette fri 

bevegelighet, forebygge nye grensehindre og styrke 
nordisk konkurransekraft. Regjeringen vil arbeide for 
flere fellesnordiske innspill til europeisk politikkutforming 
og tror at aktiv bruk av den nordiske plattformen i tidlig 
fase kan sikre større gjennomslag i EU. På hjemmeplan 
vil Aspaker fortsette arbeidet for en åpen og inkluderende 
europapolitikk og understreker at europapolitikken er et 
nasjonalt lagarbeid.

mailto:aase.erdal@ks.no
http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/11/eu-fundamental-values-immigration-and-integration-a-shared-responsibility
http://goo.gl/wt1CUZ
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/program_eu/id2473342/
https://goo.gl/8k11l6
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://goo.gl/evHwwb
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_da.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/program_eu/id2473342/
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2. OFFENTLIGE

ANSKAFFELSER OG STØTTE
Endrede regler for offentlige  
anskaffelser
Fristen for implementering av de nye EU-reglene for 
offentlige anskaffelse i medlemslandene er 18. april 2016.  
I Norge vil nye reglene tidligst tre i kraft høsten 2016. Det 
gjelder både gjennomføringen av de nye EU-reglene og 
forenkling av de nasjonale særreglene. Arbeidet med å 
gjennomføre de nye reglene pågår for fullt, både i Norge 
og de øvrige 30 landene som deltar i EØS-samarbeidet. 
Målsetningen med de nye reglene er å forenkle arbeidet 
og prosessene med offentlige anskaffelser. Det nye EU-
regelverket 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.

Verktøy til hjelp i arbeidet med  
anskaffelser
Europakommisjonen følger opp det nye regelverket med 

forslag som har som målsetning å lette anskaffelses- 
prosessen.

Felles europeisk egenerklæring for tilbydere

Kommisjonen vedtok i januar 2016 en forordning om en 
felles europeisk egenerklæring for tilbydere (European 
Single Procurement Document, ESPD). Målsetningen er 
å minske den administrative byrden for oppdragsgiver og 
tilbydere. ESPD skal gjøre det unødvendig å fremlegge et 
stort antall sertifikater eller andre dokumenter. Nærmere 
informasjon om ESPD er å finne her: http://goo.gl/iYUCc9

Standardformularer

I november 2015 vedtok Kommisjonen en 
gjennomføringsforordning om standardformularer til 
bruk ved kunngjøring av offentlige anskaffelser, se dansk 
versjon her: http://goo.gl/Bajkcd

illustrasjonsbilde : European Union
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http://goo.gl/iYUCc9
http://publications.europa.eu/resource/cellar/ee6b003a-8910-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1
http://goo.gl/Bajkcd


Mer informasjon:
• KS’ sider om offentlige anskaffelser,  

 http://goo.gl/MrQxfw

• Nærings- og fiskeridepartementets sider om  
 offentlige anskaffelser,  
 https://goo.gl/NcNiMy

• Europakommisjonens sider om offentlige  
 anskaffelser,  
 http://goo.gl/GQTkl9

 Kristine Vigander 

 

Kristine.Vigander@ks.no

24132662

Beatrice Dankertsen Hennyng 

 

Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no

24132631 
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Håndheving av anskaffelsesreglene
EU-kommisjonen gjennomførte i 2015 en høring 
om det eksisterende håndhevelsessdirektivet 
2007/66/EF. Målsetningen er å evaluere effekten av 
håndhevelsesdirektivet. Nærings- og fiskeridepartementet 
avga høringssvar. KS ga ikke eget høringssvar. Det antas at 
Kommisjonens rapport som oppsummerer høringen legges 
frem for Parlamentet medio juli. Videre antas det at det 
ikke er forslag til særlige endringer i  
denne omgang.

http://goo.gl/MrQxfw
https://goo.gl/NcNiMy
http://goo.gl/GQTkl9
mailto:Kristine.Vigander@ks.no
tel:+4724132662
mailto:Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no
tel:+4724132631


Foto: European Union
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Pågående modernisering av offentlig 
støtte regelverket
Europakommisjonen har i flere år arbeidet med å 
modernisere regelverket for offentlig støtte. I den 
sammenheng ble det i 2014 gjennomført en høring om 
begrepet offentlig støtte. Regjeringen ga høringsinnspill. 
Det forventes at Kommisjonen i løpet av 2016 vil legge 
fram en melding om offentlig støtte-begrepet.

Kommisjonen offentliggjorde i mars 2016 del to av 
veilederen for det generelle gruppeunntaket. Veilederen er 
i form av spørsmål & svar.

Omfanget av offentlig støtte
EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte 30. mars en 
oversikt som viser at Norge reduserte omfanget av den 
offentlige støtten til næringslivet i 2014, mens Island 
og Liechtenstein ga mer støtte. Norge har redusert 
offentlig støtten til forskning, utvikling og innovasjon og 
regional utvikling. Samtidig økte støtten til miljøformål 
og energisparende tiltak. Norges bruk av offentlig støtte i 
andel av BNP er litt høyere enn samlet støtte i EU-landene.
EFTA-landene gir mest støtte til regional utvikling og 
miljøformål. Mindre enn én prosent av den samlede 
støtten ble gitt til sektorspesifikke formål.

Noen aktuelle støtte- og  
konkurransesaker fra ESA
Oslo og Sandefjord kommuners  
støtte til nye stadion for Vålerenga og Sandefjord 
Fotball

Tomtegaven fra Oslo kommune som gjør at planene om 
et nytt fotballstadion på Valle Hovin kan realiseres, ble 
godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA 10. juni 2016. 
Det er verdien av tomtegaven fra Oslo kommune som 
gjør at den offentlige støtten måtte godkjennes av ESA. I 
tillegg til et fotballstadion vil anlegget inneholde lokaler 
til en videregående skole med fotballinje og tilpasset 
opplæring, samt en barnehage og andre fasiliteter. Støtten 

gis i form av en eiendom som overføres fra Oslo kommune 
til Vålerenga Fotball for én krone. Anlegget vil bli bygget 
på en del av denne eiendommen, mens den andre delen 
vil bli solgt til en eiendomsutvikler for å finansiere 
byggekostnadene. ESA har konkludert med at anlegget 
ikke kan oppføres uten støtte fra kommunen.

Støtten Sandefjord kommune ga til bygging av et nytt 
stadion for Sandefjord Fotball ble godkjente av ESA 23. 
september 2015.

Reglene om offentlig støtte begrenser på generelt 
grunnlag det politiske handlingsrommet for 

kommunen på flere måter. Regelverket inneholder 
imidlertid også unntak og muligheter.

Særlig har regelverket betydning for kommunens 
rolle som samfunns- og næringsutvikler. Men det 
har også betydning for hvordan kommunen kan 
organisere sin virksomhet internt, forholdet til 

bruk av selskaper, kommunens transaksjoner med 
næringsdrivende mv.

Regelverket har slik stor betydning for en rekke 
kommunale virksomheter - og utgjør en sentral 

rammebetingelse for kommunenes handlingsrom.
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/no_ministry_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf


Sandefjord kommune overførte i 2006 eiendomsretten til 
to tomter gratis til datterselskaper av den profesjonelle 
fotballklubben Sandefjord Fotball AS. Til gjengjeld 
forpliktet klubben seg til å bygge et nytt stadion. Som 
bidrag til finansieringen av byggeprosjektet solgte 
fotballklubben den ene eiendommen videre til private 
investorer for 40 millioner kroner.

Overdragelsen av tomtene ble ikke meldt inn til ESA 
for godkjenning og ESA mottok en rekke klager på 
forholdet.  ESA åpnet formell undersøkelse for å 
fastslå om finansieringen var i samsvar med reglene 
for offentlig støtte i EØS-avtalen. Undersøkelsen viste 
at støtten til Sandefjord Fotball var forholdsmessig, 
ettersom den utgjorde en mindre del av byggeprosjektets 
totale kostander og fordi amatørklubber og andre ikke-
kommersielle aktører også har nytte av anlegget. ESAs 
undersøkelser bekrefter også at Sandefjords elitelag 
har betalt markedsrente for sin bruk av stadion. ESA 
konkluderte med at eventuelle konkurransevridende 
effekter av støtten uansett vil være minimale.

EØS-reglene åpner for støtte som fremmer 
sportsaktiviteter, inkludert bidrag til bygging av 
idrettsanlegg, så lenge visse vilkår er oppfylt. Visse 
muligheter finnes gjennom det generelle gruppeunntaket. 
Utover dette  krever slik offentlig støtte i utgangspunktet 
godkjenning på forhånd, hvis anleggene innebærer 
økonomisk aktivitet. Etter EØS-avtalens regler om offentlig 
støtte vil virksomhetene til Sandefjord og Vålerengas 
elitefotballag regnes som økonomisk aktivitet.

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.

Støtte til ladestasjoner og alternative drivstoff

Enova kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner for 
elbiler, landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen- 
og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

En bedre infrastruktur for lading og fylling er 
avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i 
transportnæringen. Utfordringen er at det som regel 
er lite lønnsomt å bygge slike lade- eller fyllestasjoner 
utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært 
populære. Derfor er det lite sannsynlig at det uten statlige 
støtteordninger vil bli bygget nok ladestasjoner til at elbiler 
kan brukes landet rundt. De andre alternative drivstoffene 
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som vil bli omfattet av Enovas støtteprogram, møter 
lignende utfordringer.

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente ordningen 16. 
september 2015. ESA konkluderte med at støtteordningene 
for utvikling av infrastruktur for alternative drivstoff er 
i samsvar med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen. 
Enovas utvelgelses- og evalueringsprosess vil sikre at kun 
prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført, får støtte, 
og at det ikke gis mer støtte enn nødvendig.

Mange ladestasjoner bygges nå ut som spleiselag mellom 
stat, kommune/fylke, som et offentlig tilbud for å 
stimulere til etablering av et marked før det er kommersielt 
bærekraftig.

Offentlig finansiering av svømme- og badeanlegg i 
Tromsø

Planene om offentlig finansiering for byggingen av 
svømme- og badeanlegget Templarheimen i Tromsø er i 
tråd med støttereglene i EØS-avtalen. Det vedtok EFTAs 
overvåkningsorgan ESA 7. mai 2015.

Den offentlige finansieringen av prosjektet tjener etter 
ESAs vurdering et samfunnsnyttig formål. Templarheimen 
vil gi innbyggerne i området et moderne offentlig 
badeanlegg for svømming, trening og vannsport, som 
vil supplere og erstatte mindre og utdaterte anlegg. 
Støtten ligger ikke over det som er nødvendig for å 
gjennomføre prosjektet, og de mulige skadevirkningene 
for konkurransen og samhandelen i EØS-området er 
minimale.

Tromsø kommune eller et heleid offentlig selskap vil 
ha ansvar for prosjektet, som vil ha samlet offentlig 
finansiering på 600 millioner kroner.

Fram og tilbake om differensiert  
arbeidsgiveravgift

Norske myndigheter justerte ordningen med regionalt 
differensiert arbeidsgiveravgift som følge av EU-
kommisjonens nye retningslinjer for regionalstøtte for 
perioden 2014-2020. Ordningen, som ble godkjent av 
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ESA 18. juni 2014, ble utvidet 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 EUs sektorunntak 
i den differensierte arbeidsgiveravgiften.Redusert 
arbeidsgiveravgift fikk imidlertid ingen betydning for 
kommuneøkonomien i de 31 nye kommunene som kom 
inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 
Dette skyltes at regjeringen i kommuneopplegget 
for 2015 foretok et trekk i disse kommunenes 
rammetilskudd tilsvarende innsparingen i form av lavere 
arbeidsgiveravgift. KS påpekte overfor regjeringen at 
forslaget ga uheldige utslag for enkeltkommuner, og i 
kommuneproposisjonen for 2016 kom regjeringen tilbake 
med et revidert forslag i form av en overgangsordning. 
Denne innebærer at kommunene gradvis får effekt 
av redusert arbeidsgiveravgift ved at trekket i 
rammetilskuddet trappes ned over en periode på 5 
år. Denne overgangsordningen legges det også opp til 
skal benyttes ved framtidige endringer av satsene for 
arbeidsgiveravgift, men da med en overgangsperiode på 7 
år.

EFTA-domstolen opphevet i dom 23. september 2015 
deler av ESAs godkjenning av ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift. ESA fulgte opp med en beslutning 9. 
desember 2015 om at en bestemt unntaksregel i ordningen 
med differensiert arbeidsgiveravgift skal vurderes på nytt. 
Regelen som skal undersøkes angår kun selskaper som 
utfører arbeid andre steder enn der selskapet er registrert 
– såkalt ambulerende virksomhet. Beslutningen om å åpne 
en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert 
i saken. ESA har bedt norske myndigheter om å stanse 
tildeling av støtte gjennom unntaksregelen, og ber om 
ytterligere informasjon fra norske myndigheter og andre 
med interesse i saken.

Mer informasjon:
• Filmen «Offentlig støtte»  

 https://goo.gl/vg46cz

• Veileder for det generelle gruppeunntaket  
 under regelverket for offentlig støtte:  
 http://goo.gl/yKfssF

• EFTAs overvåkningsorgan ESAs nettsider,  
 http://goo.gl/11IYfd

• Samleartikkel om offentlig støtte på ks.no  
 http://goo.gl/vSH8va

mailto:Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no
tel:+4724132631
mailto:Jostein.Selle@ks.no
https://goo.gl/vg46cz
http://goo.gl/yKfssF
http://goo.gl/11IYfd
http://goo.gl/vSH8va
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3. ARBEIDSLIV
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Gjennomgang av EUs arbeids-  
og sosiallovgivning
Europakommisjonen har startet arbeidet med å 
gjennomgå en del av arbeids- og sosiallovgivningen for 
å se om regelverk og ordninger fungerer godt i dagens 
arbeidsmarked gitt landenes økonomiske situasjon.Dette 
arbeidet omtales som gjennomgang av «Pillar of Social 
Rights» - søyler for sosiale rettigheter. Kommisjonen 
lanserte i mars 2016 en bred høring der de trekker opp 
noen første hovedlinjer. Arbeidet rettes i første omgang 
mot de landene som har euro som felles valuta. Men, 
fordi tanken er å gå inn i både arbeidsrettlovgivning og 
sosial- og trygderegelverket, vil det kunne få konsekvenser 
for hele det indre markedet der også Norge er med 
gjennom EØS-avtalen.  Det er tre hovedkapitler; «Like 
muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet»; «Rettferdige 
arbeidsvilkår», herunder lønns- og arbeidsvilkår, HMS 
og partsrepresentasjon og involvering. Det siste kapittelet 
gjelder sosial- og trygdelovgivning.I høringen vil blant 
annet paraplyorganisasjonen CEEP, der KS er medlem, 
uttale seg. CEEPs første reaksjon er positiv, men de ønsker 
en enda sterkere involvering av arbeidslivets parter enn en 
åpen høring, særlig når det gjelder vurderinger i kapittel to 

om rettferdige arbeidsvilkår. 

CEEPs pressemelding kan leses her:  
http://goo.gl/GXUIRI

Plattform mot svart arbeid
Det foreslås en europeisk plattform for å styrke 
samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene og andre 
aktører for å bekjempe arbeid som ikke innrapporteres 
til myndighetene, som svart arbeid eller uformelt arbeid. 
Svar arbeid hindrer arbeidstakernes sosiale beskyttelse, 
truer helse og sikkerhet og forringer arbeidsvilkår. 
Det undergraver dessuten konkurranseforholdene for 
virksomheter og skader bærekraften i offentlige finanser 
og trygdesystemer. Til slutt taper alle, sa László Andor, 
kommisær for arbeid, sosiale spørsmål og inkludering, 
da han introduserte plattformen i mars i år. I Norge 
blir tiltak og innhold i plattformen mot svart arbeid 
sett i sammenheng med Regjeringens strategi mot 
arbeidslivskriminalitet, der samarbeid med andre lands 
tilsynsmyndigheter er et av tiltakene.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_da.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:127:FIN#document2
http://www.ceep.eu/pillar-of-social-rights-good-intentions-wrong-procedure/
http://goo.gl/GXUIRI
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-387_da.htm
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/status-for-oppfolging-av-strategi-mot-arbeidslivskriminalitet/id2472083/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/status-for-oppfolging-av-strategi-mot-arbeidslivskriminalitet/id2472083/
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Reglene for utsendte arbeidstakere
Det er foreslått en revisjon av direktivet for utsendte 
arbeidstakere. Bakgrunnen er et løfte i Kommisjonens 
arbeidsprogram for 2016, om å fremme prinsippet om at 
samme arbeid på samme sted bør belønnes likt.Forslaget 
skal fremme rettferdig konkurranse og respekt for 
arbeidstakernes rettigheter når arbeidstakere som er ansatt 
i en medlemsstat, er sendt av sin arbeidsgiver for å arbeide 
midlertidig i en annen medlemsstat. Det opprinnelige 
direktivet er fra 1996, og har som formål å sikre utsendte 
arbeidstakere et minimumsnivå på lønns- og arbeidsvilkår 
i mottakerlandet. Direktivet sees som et viktig bidrag for 
å hindre sosial dumping. KS følger revisjonsprosessen, 
men direktivet har, slik det er i dag, mindre betydning for 
kommuner og fylkeskommuner, som ikke har utsendte 
arbeidstakere som direkte ansatte. Mellom 2010 og 2014 
steg antallet utsendte arbeidstakere med nesten 45 prosent. 
I 2014 var det ca. 1,9 millioner utsendte arbeidstakere i 
andre EU-land. 

KS’ deltakelse i partssamarbeidet på 
europeisk nivå
 KS er medlem av to europeiske organisasjoner som deltar 
i litt ulike former for partssamarbeid, CEEP (European 
Centre of Employers and Enterprises providing Public 
Services) og CEMR (Council of European Municipalities 
and Regions). KS deltar i arbeidsgiverkomiteene i begge 
organisasjoner.

CEEP representerer arbeidsgivere i offentlig sektor og 
deltar i den såkalte tverssektorielle sosiale dialogen 
sammen med privat næringsliv på arbeidsgiversiden; 
BusinessEurope og UAPME, og ETUC på 
arbeidstakersiden. I den tverssektorielle dialogen skal 
partene i 2016 fremforhandle en rammeavtale om aktiv 
aldring og samarbeid på tvers av generasjoner. Det skal 
også utarbeides en felles uttalelse om samspillet mellom 
arbeid og familieliv, og en uttalelse om likestilling 
som bidrag til å redusere lønnsforskjeller mellom 
kjønnene. Et annet tema partene vil jobb med, er bedre 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_da.htm
http://www.ceep.eu/
http://www.ccre.org/
https://www.businesseurope.eu/
http://www.ueapme.com/
https://www.etuc.org/
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kompetanseutvikling som møter arbeidslivets behov innen 
digitalisering, og som bidrar til gode ferdigheter som letter 
overgangen fra ledighet til sysselsetting og til flere og bedre 
jobber. Det er viktig for partssamarbeidet på europeisk 
nivå at arbeidet med sosial dialog utvikles ytterligere 
i enkelte medlemsland, særlig de tidligere Sentral- og 
Østeuropeiske landene. Partene vil støtte opp om denne 
utviklingen for å sikre representativitet og muligheten 
for å gjennomføre avtaler inngått på europeisk nivå, i det 
enkelte land.

Den andre organisasjonen KS er medlem av, CEMR, 
kaller vi ofte for den «europeiske KS-organisasjonen». 
CEMR samarbeider med arbeidstakerorganisasjonen 
EPSU i den sektorielle sosiale dialogen for lokalt og 
regionalt nivå. Gjennom deltakelse i CEMR vil KS i 
2016 delta i et felles prosjekt med arbeidstakersiden 
som heter “Nye måter å levere kommunale tjenester 
på, hvordan bidra gjennom sosial dialog til god praksis 
og gode arbeidsplasser?»  Prosjektet tar opp elementer 
som teknologisk utvikling og IKT, migrasjon, beholde og 
rekruttere arbeidstakere, nye ferdigheter og kompetanse, 
samt trivsel og helse, miljø og sikkerhet. Prosjektet 
gjennomføres med ulike work-shops gjennom året. I 
januar 2016 ble det gjennomført en egen work-shop på 
migrasjon, der flyktningsituasjonen og konsekvensene for 
lokalt og regionalt nivå var hovedtema.

Mer informasjon:
• EU’s arbeids- og sosiallovgivning - høring  

 http://goo.gl/roFKmW

• CEEP’s pressemelding  
 http://goo.gl/GXUIRI

• Plattform mot svart arbeid  
 http://goo.gl/5yxGlj

• Regjeringens strategi mot  
 arbeidslivskriminalitet  
 https://goo.gl/abdvGw

• Forslag til revisjon av direktivet for utsendte  
 arbeidstakere 
 http://goo.gl/NqQuhk

mailto:Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
tel:+4724136418
http://www.epsu.org/
http://goo.gl/roFKmW
http://goo.gl/GXUIRI
http://goo.gl/5yxGlj
https://goo.gl/abdvGw
http://goo.gl/NqQuhk


Le Bourget, Paris hvor klimaforhandlingene fant sted desember 2015. Foto: European Union
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4. MILJØ,

KLIMA OG ENERGI
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Veien fra klimaavtalen i Paris
- Paris-avtalen gir et forsterket startsignal for økt 
lokal klimainnsats også her hjemme, sa KS’ styreleder 
Gunn Marit Helgesen i etterkant av Paris-avtalen på 
klimatoppmøtet COP21 før jul. Dermed er det satt en 
tydelig retning for klimaarbeidet i alle land. Avtalen 
utgjør også et gjennombrudd for kommunesektoren som 
internasjonal klimaaktør. Samtidig forplikter den til økt 
klimainnsats internt i hvert enkelt land.

Avtalen som ble inngått 12. desember 2015 åpner for 
forpliktende signering 22. april og er den første rettslig 
bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land. 
Den gir klare anvisninger for økte utslippskutt, bedre 
klimatilpasning og økt omstilling til lavutslippsløsninger. 
Avtalen skal gjelde fra 2020.

Gjennom Parisavtalen gis det for første gang en direkte 
anerkjennelse av kommunesektorens betydning for 
nasjonalstatenes klimaarbeid. I innledningskapittelet 
heter det at avtalepartene «anerkjenner betydningen av å 

engasjere alle forvaltningsnivåer (all levels of government) 
og ulike aktører, i samsvar med partenes respektive 
nasjonale lovgivning, i klimaarbeidet. Dette er en 
inkluderende anerkjennelse internasjonal kommunesektor 
har arbeidet for i mange år, og som på klimatoppmøte 
etter klimatoppmøte har falt ut av tekstforslag i de 
siste forhandlingsrundene. I mange land vil denne 
anerkjennelsen kunne gi grunnlag for økt samarbeid med 
nasjonale myndigheter og tilhørende ressursoverføring.

Setningen anses blant annet som svært viktig for å få 
økt tilgang til FNs finansieringsordninger. For norsk 
kommunesektor er det likevel den generelle innretningen 
på avtalen som er viktigst. I forkant av toppmøtet i Paris 
meldte Norge inn utslippskutt på 40 prosent innen 
2030 sammenlignet med nivået i 1990, i samarbeid med 
EU. Dette er et mål som nå snarere vil bli skjerpet enn 
svekket, og som vil måtte innebære betydelige kutt i ikke-
kvotepliktig sektor, med transport, bygg, avfall og landbruk 
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som viktigste tiltaksområder. På alle disse områdene, ikke 
minst transport, er kommunene og fylkeskommunene 
nøkkelaktører.

I avtaleteksten åpnes det for øvrig spesifikt for slik felles 
gjennomføring av klimamål som det nå legges opp til 
mellom EU og Norge.

Forsterket innsats for tiltak før 2020 
Tekstdokumentet som ble vedtatt av alle de 195 
deltakerlandene på Paris-toppmøtet COP 21 består av to 
deler: en omfatter selve Paris-avtalen om tiltak etter 2020 
og en annen omfatter beslutninger om gjennomføringen 
av avtalen og tiltak før 2020. Kommunesektoren og 
andre ikke-statlige aktører har en sentral rolle i teksten 

om «Forsterket innsats før 2020». Deres økende 
klimainnsats anerkjennes og nasjonalstatene oppfordres 
til å samarbeide nært med ikke-statlige aktører for å 
oppnå forsterkede utslippskutt og klimatilpasningstiltak. 
I denne forbindelse pekes det særlig på to initiativer: den 
såkalte Lima-Paris Action Agenda for høynivå-samarbeid 
mellom nasjonalstatene og ikke-statlige aktører, hvor 
kommunesektoren utgjør et viktig ledd, samt FNs 
klimakonvensjons tekniske ekspertmøter.

Prosessen knyttet til Lima-Paris Action Agenda skal nå 
forsterkes vesentlig blant annet gjennom oppnevnelse av to 
høynivå «champions» (personer på internasjonalt toppnivå 
med full innpass hos statslederne) som kan drive igjennom 
nye initiativer og tiltak for ikke-statlige aktører.

Representerte kommunesektoren i Paris: Rune Opheim (Civita), Anita Lindahl Tronsdahl (Oslo kommune), Bernt Reitan Jenssen (direktør i Ruter), Gunn 
Marit Helgesen (styreleder i KS), Lan Marie Nguyen Berg (byråd for samferdsel og miljø), Trude Rauken (Oslo kommune) pol.rådgiver Torkild Vederhus og 
Jørn Inge Dørum, KS.  Foto: Ole Jørgen Grann, KS.
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Gjennom FNs tekniske ekspertmøter legges det opp til 
en forsterket utveksling av gode eksempler og erfaringer 
fra by til by og mellom kommunesektor og statlige 
myndigheter. Denne prosessen skal heretter også omfatte 
tilpassningstiltak.

Kommunesektoren godt representert i Paris

Fra KS deltok styreleder Gunn Marit Helgesen, nestleder 
Bjørn Arild Gram, styremedlem Torhild Brandsdal og 
representanter for administrasjonen på forskjellige 
arrangementer under toppmøtene i Paris.

KS administrasjon deltok med en representant i 
Norges offisielle delegasjon til toppmøtet. Dette ga god 
informasjonstilgang og et godt grunnlag for å påvirke 
posisjoner på viktige områder for lokalt klimaarbeid.

Fra norsk side deltok også Oslos byrådsleder 
Raymond Johansen, og byråd Lan Marie Berg. Ved 
forhandlingsområdet i Le Bourget utenfor Paris hadde 
internasjonal kommunesektor en egen paviljong hvor 
det ble gjennomført et stort antall seminarer daglig i hele 
forhandlingsperioden. KS og Oslo arrangerte der et godt 
besøkt felles seminar om innovative transportløsninger, 
med norske og internasjonale innledere.

Veien videre

Regjeringen har varslet at Norge skal forhandle med 
EU om å bli med i dere klimaregime. EU har på plass 
vedtak om hvilke virkemidler som skal brukes, og 
hvordan virkemiddelbruken skal skjerpes over tid. Norges 
samarbeid med EU – og bruken av klimakvoter – vil 
danne grunnlaget for dette, men avtalen skal også gjelde 
for sektorene utenfor kvotehandelsdirektivet, det vil si 
transport, bygg, avfall og landbruk.

EU-kommisjonen understreket i mars viktigheten av byer, 
sivilsamfunn og partene i arbeidslivets medvirkning til 
lavkarbonsamfunnet, og varslet en intensivering i arbeidet 
med byutviklingspolitikk, smart cities og ordføreravtalen 
Covenant of Mayors hvor over 6600 ordførere forplikter 
sine kommuner til klimahandling.

Mer informasjon:
• Kommisjonens nettsider for klima 

 og energirammeverket:  
 http://goo.gl/4D3QGG

• Veien fra Paris – kommunikasjon  
 fra EU-kommisjonen  
 https://goo.gl/JxiXFG

• Ordføreravtalen Covenant of Mayors  
 - http://goo.gl/N7TmBL
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Felles posisjon i  
kretsløpsøkonomien
Europeisk kommunesektor har i lengre tid arbeidet med 
EUs politikkpakke om kretsløpsøkonomi, “Closing the loop 
- An EU action plan for the Circular Economy”. Revisjon av 
de eksisterende avfallsdirektivene ønskes velkommen, men 
må tilnærmes helhetlig.

I desember 2015 kom den oppdaterte politikkpakken 
om kretsløpsøkonomi fra Europakommisjonen. Målet 
er å forsøke å lukke avfallskretsløpet ved en overgang 
fra en lineær økonomi til en sirkulær. For å komme dit 
har Europakommisjonen foreslått en handlingsplan, en 
tidsplan og endringer i avfallsdirektivene som involverte 
parter nå skal ta stilling til.

Framover skal det legges større vekt på produktets livsløp, 
fra råvare til avfall. Det skal utvikles tiltak for økodesign, 
forhindre planlagt foreldelse, og øke kravene til at 
produkter skal kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes 
til nye råvarer.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR), 
som er paraplyorganisasjonen for det kommunale 
og regionale Europa, har i lengre tid arbeidet med 
politikkpakken, og har nylig avgitt sin felles posisjon til 
beslutningsorganene i EU.

Hovedpunktene herfra er at CEMR stiller seg positiv 
til revisjonen av de eksisterende direktivene for avfall, 
emballasjeavfall, deponi og EE-avfall.

Det er viktig at kommisjonens forslag ikke er til hinder for 
at de enkelte medlemsstatene selv kan utforme lovverk for 
ansvaret for avfallsinnsamling i kommunene. Derfor må 
den viktige rollen som lokale og regionale myndigheter har 
anerkjennes. Vi må utvikle en sirkulær økonomi gjennom 
flernivåstyring, bygget på aktivt og konstruktivt samarbeid 
mellom de ulike aktører samarbeider om politikkutforming 
og lovgivning. 

Et annet viktig moment er at definisjonen på kommunalt 
avfall bør følge OECD og Eurostat sine, i stedet for at 

Behandling av elektronisk avfall © European Union
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EU skal gjøre endringer på godt etablerte definisjoner. I 
tillegg må sorteringskravene være teknisk, miljømessig 
og økonomisk gjennomførbare, fordi separat innsamling 
i grisgrendte strøk kan være uhensiktsmessig. Det er også 
viktig at regelverket ikke kommer i veien for innovasjon og 
ny teknologi, slik at krav til sortering må ses i sammenheng 
med miljønytten, og som et verktøy for å nå mål, og ikke et 
mål i seg selv.

Videre er CEMR fornøyd med at minimumskravene i 
det utvidete produsentansvaret (EPR) er inkludert i det 
nye forslaget, noe CEMR foreslo i 2013. Det er et mål at 
produsentene skal bære hele kostnaden for håndtering av 
eget avfall, men det savnes en forpliktelse for det avfallet 
som ender opp som forsøpling og herreløst avfall.

Det er positivt at EU oppfordrer medlemslandene til å 
iverksette tiltak for å redusere matavfall.

CEMR er bekymret over forslaget om å bruke mer 
delegerte- og gjennomføringsrettsakter i direktivene, da 
disse åpner for tolkning på ulike nivåer.

Europeisk kommunesektor anser avfallshåndtering som en 
betydelig ressurs for overgangen til en kretsløpsøkonomi, 
men understreker at kommunalt avfall kun utgjør om lag 
10% av den totale avfallsmengden i EU. Derfor er det viktig 
å inkludere andre avfallssektorer - som industriavfall - for 
å distribuere alle ressursene i kretsløpet, og skape vekst og 
arbeidsplasser.

Politisk behandling i EFTA-forum og 
Europapolitisk forum

Forumet for lokalt og regionalt folkevalgte i EØS/EFTA-
landene, hvor KS oppnevner de norske representantene, 
hadde EUs kretsløpsøkonomi på agendaen på sitt møte 
allerede i november 2014, og skal på nytt behandle temaet 
på kommende møte i juni. I tillegg hadde Europapolitisk 
forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter 
kretsløpsøkonomien på dagsorden på møtet i februar. Her 
ble det understreket viktigheten av at kommunesektoren 
får være med å påvirke det norske regelverket når 
direktivene skal implementeres i norsk lov .

Hva skjer videre?

Det nederlandske formannskapet i Rådet ønsker å 
prioritere arbeidet dette halvåret, og åpner for diskusjon 
og innspill i månedene som kommer. Europaparlamentet 
leverer i april sin rapport basert på kommisjonens forslag. 
Prosessen, for Europaparlamentets miljøkomités del, 
er planlagt å avsluttes i november med votering over 
forslaget.

Marianne Haugland, KS Bedrift

 

Marianne.Haugland@ks.no 

24 13 27 08

Stig Bang-Andersen 

 

 sba@ks.no

+32 479 793411

Mer informasjon:
• Samleside fra Kommisjonen  

 http://goo.gl/ZVW5pN

• CEMRs key messages  
 http://goo.gl/cRnRe9-

• EØS-notat fra regjeringen  
 https://goo.gl/b0BlJW

• Høringssider, Miljødirektoratet:  
 Avfallsdirektiv: http://goo.gl/032ORf , 
 Handlingsplan: http://goo.gl/MIblxF
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http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/europapolitisk-forum-droftet-kretslopsokonomi-og-sjotransport/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/europapolitisk-forum-droftet-kretslopsokonomi-og-sjotransport/
mailto:Marianne.Haugland@ks.no
mailto:sba@ks.no
mailto:+32%C2%A0479%C2%A0793411
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://goo.gl/ZVW5pN
http://goo.gl/cRnRe9
https://goo.gl/b0BlJW
http://goo.gl/032ORf
http://goo.gl/MIblxF
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Niklas Kalvø Tessem, KS Bedrift 

 

Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no 

24 13 27 10

Mer informasjon:
• Kommisjonens nettsider for energi-unionen  

 - http://goo.gl/mwEiZN 

• Se blogginnlegget til Maroš Šefčovič:  
 https://goo.gl/9SBdGM
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Norge er en viktig partner  
til EUs energiunion
 EUs energiunion tar form. Europakommisjonen tar 
dermed grep for å etablere en helhetlig og langsiktig 
energipolitikk for EU. Hovedprinsippene i energiunionen 
er energisikkerhet, solidaritet og tillit, et fullt integrert 
europeisk energimarked, energieffektivisering, 
avkarbonisering av økonomien og forskning, innovasjon og 
konkurranseevne. Norge kan bidra, og har interesser, på 
flere av disse områdene.

Maroš Šefčovič, EUs visepresident med ansvar for 
energiunionen, var i Norge 11. og 12. februar. Han 
fremhevet betydningen av det norske forholdet til EU på 
energiområdet, spesielt med hensyn til å sikre leveranser 
av elektrisitet og gass. I et blogginnlegg han har kalt 
«The Norwegian Battery», stadfestet kommissæren at 
norsk vannkraft har et stort potensial som stabilisator 
for den europeiske elektrisitetsforsyningen. Våre store 
vannkraftanlegg, kombinert med et stadig økende nettverk 
av kabler tilknyttet europeiske land, gjør oss attraktive som 
et miljøvennlig «batteri». Vannkraften kan sies å fungere 
som et batteri, fordi energien lagres som vann i demninger, 
og produksjonen kan raskt justeres. Dette er spesielt 
viktig siden mange europeiske land har bygget ut store 
ressurser av fornybar energi med uregulerbar produksjon, 
for eksempel vind- og solkraft, som er en utfordring for 
kraftsystemenes stabilitet.

Šefčovič er også opptatt av at Norge er en stabil 
gassleverandør, innenfor det europeiske rammeverket. 
Han fikk omvisninger CO2-håndteringsanleggene på 
Sleipner og Snøhvit, og fremhevet Norges betydning på 
dette forskningsområdet.

KS Bedrift mener det er svært positivt at EU 
markedsmessig vil integrere Norge med resten av Europa 
på energiområdet. Det er viktig at EU fortsetter å involvere 
Norge i sin interne energipolitikk.

mailto:Niklas.Kalvo.Tessem@ks.no
http://goo.gl/mwEiZN
https://goo.gl/9SBdGM
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5. 
TRANSPORT
Havneregulering: EU-parlamentet bringer havnene et skritt nærmere  
mer uavhengighet 
Mer effektive havner kan fremme vekst og skape jobber i 
Europas kystregioner, mener europaparlamentarikerne. 
Den 8. mars stemte de gjennom den såkalte Fleckenstein-
rapporten. 

Fleckenstein-rapporten ble stemt med et flertall på 451 
av totalt 703 stemmeberettigede i Europaparlamentet 
– EUs folkevalgte organ. Ifølge den europeiske 
havneorganisasjonen ESPO har europaparlamentarikerne 
nå fått et godt grunnlag for å forhandle med Ministerrådet, 
som er organet for EU-landenes regjeringer.

Ifølge den europeiske havneorganisasjonen ESPO har 
europaparlamentarikerne nå fått et godt grunnlag for 
å forhandle med Ministerrådet, som er organet for EU-
landenes regjeringer.

«Parlamentet har gitt et sterkt signal til fordel for 
en organisering av havnetjenester som tar hensyn 
til mangfoldet av havner i Europa, til fordel for 
mer transparens og til fordel for en økt rett for 
europeiske havner til å fastsette priser». Det sa ESPOs 
generalsekretær Isabelle Ryckbost i forbindelse med 
Europaparlamentets avstemning.

I sin pressemelding uttrykte ESPO også et ønske om 
at EP støtter Ministerrådets pragmatiske holdning når 

det gjelder forholdet mellom havnebrukere og eiere/
driftere samt et godt regelverk for å håndtere klager.
Europaparlamentet skal nå forhandle med Ministerrådet 
med håp om å oppnå enighet. Da dette er en såkalt 
medbestemmelsesprosedyre, må Europaparlamentet og 
Ministerrådet bli enige for at nytt regelverk skal vedtas.

Kjell-Olav Gammelsæter, KS Bedrift

 

Kjell-Olav.Gammelsater@ks.no

24132711

Mer informasjon:
• Den europeiske havneorganisasjonen ESPO 

  http://goo.gl/MI41nO

• Rapporten med endringsforslag:  
 http://goo.gl/EZsPrr
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Enighet om Personvernforordningen
Kommisjonen la i januar 2012 frem et forslag til 
personvernforordning som fortsatt er til behandling 
i Rådet og Parlamentet. Forordningen er ment å 
erstatte dagens personverndirektiv (95/46/EF) 
som er inntatt i EØS-avtalen og som gjennomføres i 
personopplysningsloven. Formålet med forslaget er å 
modernisere dagens regelverk bl.a. for å bygge opp tillit 
til handel over internett. Forordningen vil riktignok 
også få betydning for offentlig sektors behandling av 
personopplysninger.

Noen vesentlige 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

• Krav om personvernombud (med unntak for små og 

mellomstore bedrifter)

• Nye sanksjonsmuligheter til nasjonale 
tilsynsmyndigheter

• Opprettelse av et europeisk datatilsyn

KS har fulgt saken fra den ble fremmet, gjennom sin 
europeiske paraplyorganisasjon CEMR som vedtok sin 
posisjon høsten 2012. Saken har også vært behandlet i EØS 
EFTA Forum som vedtok en egen uttalelse i november 
2012.

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 (bl.a. de opprinnelig foreslåtte 

6. IKT
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http://www.ccre.org/docs/cemr_position_paper_data_protection_en.pdf
http://www.efta.int/media/documents/advisory-bodies/eea-efta-forum/2012-11-27-opinion-on-the-data-protection-reform.pdf


Hallvard Hoen

 

Hallvard.Hoen@ks.no 

41326402
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bestemmelsene knyttet til personvernombud).

Forslaget har resultert i en massiv lobbyvirksomhet fra 
bl.a. myndighetene i USA, en av de største noensinne. 
Dette skyldes at amerikanske internettgiganter som 
Facebook, Google, Amazon og Twitter i stor grad vil 
bli påvirket av den foreslåtte forordningen. Den store 
interessen resulterte i 3 999 endringsforslag som ansvarlig 
komité i Parlamentet komprimerte ned til kun 104. Det 
store engasjementet kombinert med valget til Parlamentet 
i 2014 førte til at saken har tatt lang tid å behandle i EU-
institusjonene.

Høsten 2015 startet forhandlingene mellom Parlamentet 
og Rådet for å komme til enighet om ønskede endringer 
i forslaget. Forhandlingene førte frem og ble avsluttet i 
desember. Formelt skal nå den justerte teksten tilbake 
til Parlamentet og Rådet for å bli vedtatt før saken er 
ferdigbehandlet. Dette skjer etter planen i løpet av 2016 
og deretter tar det to år før den blir gjeldende i EU. For 
Norges del vil det trolig gå lenger tid på grunn av EØS-
avtalen. Mer informasjon:

• Europalovs faktaark  
 http://goo.gl/JCzvNM

• Parlamentets statusside for forslaget  
 http://goo.gl/KEXphR

• EØS EFTA Forums uttalelse  
 http://goo.gl/EYkjrr

• CEMRs posisjonsnotat  
 http://goo.gl/3JLmNG

• Regionkomiteens uttalelse 
 http://goo.gl/k6bDUu

mailto:Hallvard.Hoen@ks.no
tel:+4724132640
http://europalov.no/rettsakt/personvernforordningen-om-behandling-av-persondata/id-5275
http://goo.gl/JCzvNM
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
http://goo.gl/KEXphR
http://www.efta.int/media/documents/advisory-bodies/eea-efta-forum/2012-11-27-opinion-on-the-data-protection-reform.pdf
http://goo.gl/EYkjrr
http://www.ccre.org/docs/cemr_position_paper_data_protection_en.pdf
http://goo.gl/3JLmNG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:da:PDF
http://goo.gl/k6bDUu


Foto – European Union

PÅ GANG I EØS 35



Foto – European Union

KS36 



7. 
UTDANNING
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Mye samarbeid om utdanning  
mellom EU-landene
Utdanning er et område som ikke er rettslig regulert i 
EU, men hvor det skjer et omfattende samarbeid mellom 
medlemslandene. EUs politikk på utdanningsområdet er 
utformet for å støtte nasjonale tiltak og fokuserer på felles 
utfordringer. Disse er blant annet aldring av befolkningen, 
manglende ferdigheter og kompetanser i arbeidsstyrken, 
teknologisk utvikling og konkurranse.

 

Det er vedtatt et felles strategisk rammeverk for 
samarbeidet på utdanningsområdet, kalt Education and 
Training 2020 (ET 2020). Dette fungerer som et forum for 
utveksling av beste praksis, gjensidig læring, innsamling 
og formidling av informasjon og kunnskap om hva som 
fungerer, i tillegg til rådgivning og støtte til utvikling og 
omlegging av politikk. Norge deltar i dette samarbeidet på 
utdanningsfeltet.

 Erasmus+ finansierer tiltak og innovative prosjekter som 
fremmer læring på alle utdanningsnivåer og aldergrupper.

Det er fastsatt fire felles målsetninger i EU for 
å takle utfordringene på utdannelsesområdet 
innen 2020:

• virkeliggjøre livslang læring og mobilitet

• forbedre utdanningens kvalitet og effektivitet

• fremme like muligheter, sosial samhørighet og 
aktivt medborgerskap

• fremme kreativitet og innovasjon, herunder 
entreprenørskap, på alle utdanningsnivåer
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Der er fastsatt følgende mål for utdanning  
for 2020:

• minst 95 % av alle barn (fra fire år) skal gå i 
barnehage

• antallet 15-åringer med svake resultater i lesning, 
matematikk og naturfag, skal være under 15 %

• andelen unge mellom 18 og 24 år som forlater 
utdanningssystemet for tidlig, skal være under 
10 %

• minst 40 % av 30-34-årigene skal ha gjennomført 
en form for høyere utdanning

• minst 15 % av alle voksne bør delta i livslang 
læring

• minst 20 % av elevene i videregående utdanning 
og 6 % av 18-34-åringene med en igangsatt 
fagutdanning, bør ha tilbrakt en del av 
studietiden i utlandet

• andelen 20-34-åriger som har gjennomført minst 
en videregående utdanning, og som har vært 
ute av utdanningssystemet i 1-3 år, skal være 
minimum 82 %.

 
Det er etablert arbeidsgrupper som bistår i arbeidet 
med å gjennomføre ET 2020. Arbeidsgruppene består 
av eksperter utnevnt av medlemslandene samt andre 
nøkkelaktører og utarbeider blant annet verktøy 
og retningslinjer. I februar ble det etablert seks 
arbeidsgrupper for 2016-2018, på følgende områder: 
skoler; modernisering av høyere utdanning; yrkes- og 
fagutdanning; voksenopplæring; digitale ferdigheter og 
kompetanser; fremme medborgerskap og felles verdier 
som frihet, toleranse og ikke-diskriminering gjennom 
opplæring.

Foto – European Union



Marianne Lindheim 

 

Marianne.Lindheim@ks.no

24132690

Mer informasjon:
• Europakommisjonens sider om Education 

  2020, - http://goo.gl/BTSv88

• Mandatet for arbeidsgruppene i ET 2002 for  
 2016-2018, http://goo.gl/ZBjN72

• Entrepreneuship360s sider: http://goo.gl/ 
 3Q8eIt; https://goo.gl/5Ytd7K

• Partenes forpliktelse om Den europeiske  
 lærlingealliansen, http://goo.gl/g6EW5R
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Entreprenørskap i utdanning
Utdanning og arbeidsliv må knyttes enda tettere sammen 
slik at nyutdannede fyller arbeidslivets behov når de 
skal ut på arbeidsmarkedet, mener EU-kommisjonen. 
Å styrke entreprenørskap i skolen er et virkemiddel 
som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser på sikt. 
Bakgrunnen er den høye arbeidsledigheten i EU. Alle 
samfunnsområder og virkemidler må tas i bruk, særlig 
for å få ned ungdomsledigheten. Europakommisjonen og 
OECD samarbeider om prosjektet Entrepreneurship 360, 
som utarbeider ulike verktøy for entreprenørskap i grunn- 
og videregående opplæring.

Partssamarbeid på  
utdanningsområdet
Arbeidslivets parter i utdanningssektoren på europeisk 
nivå har fra 2010 et eget partssamarbeid (sosial dialog). 
European Federation of Education Employers (EFEE) 
deltar på arbeidsgiversiden og European Trade Union 
Committee for Education (ETUCE) på arbeidstakersiden. 
Partssamarbeidet dekker hele utdanningsløpet: 
barnehager, grunn-, videregående og fagskoler, høyskoler, 
universitet og forskning.

Partene har vedtatt et arbeidsprogram for 2016-2017. 
Temaene omfatter blant annet å fremme utdannelse for 
medborgerskap; interkulturell dialog og demokratisk 
forståelse og andre relevante kompetanser for 
integrering av immigranter; åpen og innovativ læring; 
å gjøre lærerprofesjonen mer attraktiv; yrkes- og 
fagutdanningenes forbindelse med arbeidslivet; sunne 
og sikre arbeidsplasser; støtte lærere og skoleledere; og 
fremmeferdigheter og kompetanse av høy kvalitet.

KS er ikke medlem av EFEE.

Partene forpliktet seg i juni 2015 til å støtte opp om Den 
europeiske lærlingealliansen.

mailto:Marianne.Lindheim@ks.no
http://goo.gl/BTSv88
http://goo.gl/ZBjN72
http://goo.gl/3Q8eIt
http://goo.gl/3Q8eIt
https://goo.gl/5Ytd7K
http://goo.gl/g6EW5R


Kompetanseutvikling gjennom  
Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, 
med et budsjett på 14,7 milliarder euro 
for perioden 2014-2020. Norge deltar som 
programland i Erasmus+ på lik linje med EUs 
medlemsland.

 

Erasmus+ omfatter utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett. Programmet bygger på EUs overordnete strategi, 
Europa 2020, hvor utdanning, redusert frafall, og økt 
mobilitet står sentralt. Erasmus+ støtter mobilitet blant 
elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- 
og opplæringsinstitusjoner, og åpner også for mobilitet 
til partnerland utenfor Europa. Erasmus+ skal bidra til 
at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, 
opparbeider seg kompetanse det 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. Erasmus + støtter også strategiske 
partnerskap mellom organisasjoner og institusjoner hvor 
målet er å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid. 
Dette retter seg mot grunnopplæring og barnehage.

I 2015 fikk om lag 160 prosjekter fra Norge støtte innen 
utdanning, idrett og ungdomsarbeid. Det er Senter for 
internasjonalisering i utdanning (SIU) som er nasjonalt 
kontor for utdannings- og sportsfeltet. Det gis støtte til 
prosjekter i barnehager, grunnskole og videregående 
opplæring. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet er 
nasjonalt kontor for Aktiv ungdom som støtter prosjekter 
med ungdom (13-30), og de som jobber med ungdom. 
Det gis støtte til eksempelvis ungdomsutveksling, 
ungdomspolitiske møter og kurs, frivillig arbeid og kurs for 
ungdomsarbeidere.

 Språkassistenten Felix de Pablo Ochoa er til uvurdelig hjelp, ifølge María 
José Sánchez Olsen. 
Foto: Runo Isaksen, Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU)
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En rapport fra NIBR til KS om kommunesektorens 
deltakelse i EU-programmer viser at Aktiv ungdom og 
Erasmus + (tidl Livslang læring) er viktige program for 
kommuner og fylkeskommuner. Rapporten peker på at 
prosjektdeltakelse gir kompetanseutvikling for ledere, 
medarbeidere og innbyggere som deltar i prosjekter.

 

Gratis hjelp i språkundervisningen

Underviser du i spansk eller fransk? Kunne du tenke 
deg å få en fransk eller spansk lærerassistent inn i 
undervisningen, helt gratis? Amalie Skram videregående 
skole i Bergen har svært gode erfaringer. 

Les mer her: 
Gratis-hjelp-i-spraakundervisningen  
http://goo.gl/RjR6SC

Jorunn Teien Leegaard

 

jorunn.leegaard@ks.no 

24132643

Mer informasjon:
• Kommisjonens nettsider om Erasmus+ 

 - http://goo.gl/F4q781

• SIU 
 http://goo.gl/9csdWK 
 http://goo.gl/hMwMa9

• Aktiv ungdom 
 http://goo.gl/6ZM69l

• NIBR-rapport 
 http://goo.gl/SbP4HV
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Regjeringen gjennomfører EUs finansreguleringer i norsk lovverk på en 
måte som gjør lån til kommuner og fylkeskommuner dyrere enn nødvendig
Et sentralt spørsmål for kommunesektoren ved 
gjennomføringen av EUs finansreguleringer i 
Norge er hvilke krav som skal stilles til egenkapital i 
forsikringsselskapene når disse gir lån til kommuner 
og fylkeskommuner. Svaret på dette spørsmålet gir 
konsekvenser for lånekapasitet i Kommunalbanken.

Gjennom 2015 økte markedsrentene for lån til kommuner 
og fylkeskommuner markert, selv om pengemarkedsrentene 
i Norge falt. Dersom det økte rentepåslaget gjennom 
2015 skulle få gjennomslag på hele kommunesektorens 
utestående lånevolum, vil det kunne gi økte årlige 
rentekostnader for sektoren på rundt 2 mrd. kroner.

Aktører i markedet peker særlig på kravet til 20 prosent 
kapitalvekting og Kommunalbankens egenkapitalsituasjon 
som årsak til økningen. Begge disse forholdene reguleres 
av norske myndigheter, og legger også føringer på 
myndighetenes implementering av EUs direktiv om soliditet 
for forsikringsforetak, Solvens II.

KS mener det ikke er grunn til å anta at lån til norske 
kommuner har større risiko enn lån til kommuner i de 

fleste EU-land. Kravet om 20 prosent kapitalvekting 
skyldes at Norge har valgt en særegen, streng tolkning 
av EUs bankregelverk for utlån til kommuner og 
fylkeskommuner, sett i forhold til de fleste EU-land. 
Dersom den økte kapitalbindingen for bankene ikke 
motsvares av en tilsvarende reell risiko, så kan den samlede 
merkostnaden for kommunesektoren sees på som et rent 
samfunnsøkonomisk tap. KS Hovedstyret har derfor bedt 
Regjeringen om å bringe regelverket for lån til kommuner 
på linje med hva som er standard praksis i EU, med samme 
vekting av lån til kommuner som stat.

På noe lengre sikt vil nye, forventede krav til uvektet 
kapitaldekning for banker innebære en langt større 
utfordring enn dagens vektingsregler. Som følge 
av et slikt regelverk vil Kommunalbanken og andre 
långivere til kommunesektoren være nødt til å øke 
utlånsrentene dramatisk. Regjeringen bør benytte de 
mulighetene som ligger i EUs finansregulering til å 
sørge for at offentlige finansieringsbehov dekkes på den 
samfunnsmessig mest effektive måten, på linje med 
kommunefinansieringsinstitusjoner i andre europeiske land. 

8. 
ØKONOMI

Per Richard Johansen 

 

PerRichard.Johansen@ks.no 

24132885

Mer informasjon:
• Hovedstyrets vedtak 14.02.2016  

 http://goo.gl/JQzGEw

• KS-notat om Vekting av lån til kommuner  
 og lånekapasitet i Kommunalbanken,  
 av 15. januar 2016 - http://goo.gl/QlpmKN
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Kommuner og fylkeskommuner bruker mulighetene i Horisont 2020
Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 
åpner for Triple Helix i praksis. Horisont 2020 har avsatt 
midler til å løse samfunnsoppgaver som er sentrale for 
norske kommuner. Aldring, energi, transportløsninger, 
inkluderende, innovative og sikre samfunn er alle 
samfunnsområder som er prioritert. Det legges stor 
vekt på å trekke offentlig sektor inn i forsknings- og 
innovasjonsprosjektene.

KS deltar i toårsperioden 2015-2017 i nettverket «FINN-
EU». I samarbeider med Forskningsinstituttenes 
fellesarena (FFA) og Abelia arbeider KS for å øke 
kommunesektorens deltakelse i EUs forsknings- og 
innovasjonsprosjekter sammen med kunnskapsmiljøene 
og næringslivet. 

Ferske tall fra Norges forskningsråd viser at deltakelsen fra 
norsk kommunal sektor er relativt omfattende så langt i 
Horisont 2020. Noen tema som opptar norske kommuner, 
og som så langt er godt dekket i Horisont 2020, er energi, 

klima og transport. Horisont 2020 går nå inn i andre 
halvdel av programperioden og KS m. fl. er opptatt av at 
det i større grad åpnes for prosjekter innen områder som 
helse/omsorg og aldring.

Det er sterk konkurranse om prosjektmidlene. Norske 
aktører må finner sammen på tvers av sektorer for å få 
gjennomslag. Kommunene må med i samarbeidet og 

9. 
EU-PROGRAMMER  
OG EØS-MIDLENE
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spesifiserer sine utfordringer og definerer sine behov. 
Kreative forskere bidrar til å omsette disse utfordringene 
og behovene til gode forsknings- og innovasjonsprosjekter, 
gjerne i samarbeid med innovative og løsningsorienterte 
virksomheter.

FINN-EU-nettverkets metodikk er å koble deltakere 
fra kommunal sektor med representanter for 
kunnskapsmiljøene og næringslivet. Denne formen 
for «matchmaking» kan resultere i etablering av 
nettverk, som igjen kan gi grunnlag for en søknad om 
prosjektstøtte i Horisont 2020. Nettverket planlegger 
1-2 regionale samlinger for matchmaking i løpet av 2016. 
Gjennom nettverket arbeider KS med å utarbeide et 
hefte som viser nytte av deltakelse i EUs forsknings- og 
innovasjonsprogram.

Norske myndigheter er opptatt av å øke returraten fra EUs 
forsknings- og innovasjonsprogrammer. KS har løpende 
samarbeid med Utenriksdepartementet og Kommunal- 
og Moderniseringsdepartementet om mobilisering til 
Horisont 2020. Det er Kunnskapsdepartementet, gjennom 
Forskningsrådet, som finansierer og bistår FINN-EU-
nettverket.

Jon Anders Drøpping

 

Jon.Anders.Dropping@ks.no

24132937

Mer informasjon:
• Helsenettverk Lister skriver om  

 matchmaking i november 2015:  
 http://goo.gl/NbjOd5
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Internasjonaliseringen har gitt Val videregående skole i Nord-Trøndelag et 
fortrinn innen marine arter og alger. Her sanker norske elever fingertare for 
sporedyrking i Irland. Foto: Val vgs.

mailto:Jon.Anders.Dropping@ks.no
tel:+4724132937
http://goo.gl/NbjOd5
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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 periode 2009-14. Prosjektene måtte i 
utgangspunktet være ferdige før utgangen av april 2016, 
men noen har nå fått forlengelse. 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, Tsjekkia og Spania. Se nærmere omtale på 
ks.no – internasjonale prosjekter. 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. 

Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid

KS har samarbeidet med Fagforbundet med 
prosjekter under Fondet for anstendig arbeidsliv og 
trepartssamarbeid i nåværende EØS-periode. Prosjektene 
har funnet sted i Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen 
og Romania.

Alle prosjekter er nå avsluttet og en uavhengig 
evaluering gjennomført av Nordic Consulting Group 
viste til gode resultater. Evalueringen understreker at 
prosjekter under programmet har fått økt forståelse for 
trepartssamarbeid og prinsippene for anstendig arbeid 

generelt, og at samarbeidet med norske arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner – som KS – har spilt en viktig 
rolle i de resultater er oppnådd.Fondet for anstendig 
arbeidsliv og trepartssamarbeid vil videreføres i neste 
programperiode. 

Forhandlinger om nye periode for EØS-midlene

Det ble oppnådd enighet i 2015mellom EU og giverne 
Norge, Island og Liechtenstein om ny periode for EØS 
midlene 2014 – 2021. Avtalen må godkjennes av ulike 
instanser og forventes først undertegnet i midten av 2016. 
Da settes også enkeltvis forhandling i gang med hvert 
mottakerland om hvordan støtten skal brukes.

Men det er enighet om at midlene på totalt 388 millioner 
euro skal brukes i 15 land over en syv års periode. Perioden 
er dermed forlenget med to år. Spania vil ikke lenger ha 
tilgang til EØS-midlene.

Midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i 
Europa og styrke båndene mellom giverne og mottakerne. 
Støtten vil brukes innenfor fem store politikkområder i 
programmer som spenner over 23 sektorer. I tillegg er det 
enighet om å videreføre Fondet for anstendig arbeidsliv 
og trepartssamarbeid. Det opprettes et nytt regionalt fond 
hvor ikkeberettigede tredjeland også kan inviteres inn i 
samarbeid. Her vil satsninger bl.a. på arbeidsledig ungdom 
i Sør-Europa eller grenseoverskridende samarbeid med 
EUs østlige naboland kunne støttes.

Illustrasjon fra KS internasjonale prosjekters årsrapport som viser engasje-
ment i 2015
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Internasjonale mål for bærekraftig utvikling  
2015 - 2030

De nye målene for bærekraftig utvikling 2015 – 2030 ble 
vedtatt FN høsten 2015. Få stater har aktivt tatt stilling om 
å løfte fram lokale myndigheters rolle i utviklingsarbeidet, 
men det er tydelig at lokale myndigheter må spille en 
viktig rolle for å møte de nye bærekraftige målene. Alle 
målene har resultatmål som er direkte eller indirekte 
knyttet opp til det daglige arbeidet til lokal myndigheter. 
UCLG har arbeidet frem et dokument som tar for 
seg lokale myndigheters plass og rolle når det gjelder 
hvert av målene. 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 35 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

EU-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.

Det er under EØS midlene 2014 – 2021 opprettes et 
nytt regionalt fond hvor ikke-berettigede tredjeland 
også kan inviteres inn i samarbeid. Her vil satsninger 
bl.a. på arbeidsledig ungdom i Sør-Europa eller 
grenseoverskridende samarbeid med EUs østlige naboland 
kunne støttes.

Bjørn Rongevær

 

Bjorn.Rongevaer@ks.no

24132930

Gunnbjørg Nåvik

 

Gunnbjorg.Navik@ks.no

24132914

Elita Cakule

 

elita.cakule@ks.no

24132614

Mer informasjon:
• Mer informasjon: Årsrapport 2015 

  - http://goo.gl/uysjT3

• Nettside: http://goo.gl/Csl5Hw

• Mer om EØS  
 og de norske finansieringsmidlene:  
 http://goo.gl/t6iiII
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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10.
ANNET EUROPEISK 
SAMARBEID

Et transatlantisk frihandelsområde?
Det har vært omfattende debatt over hele Europa om de 
pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom 
EU og USA, kalt Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP. Årsaken til det store engasjementet 
er at hvis partene kommer til enighet, vil det bli en såkalt 
andregenerasjons frihandelsavtale, som er adskillig mer 
omfattende enn tidligere frihandelsavtaler, som stort sett 
omhandlet handel med varer.

Kommuner og regioner over hele Europa har engasjert seg 
i debatten om forhandlingene. Det samme har europeiske 
og nasjonale politiske fora og interesseorganisasjoner 
for kommuner og regioner. Synspunktene på TTIP er 
relativt sammenfallene i hele europeisk kommunal sektor. 
Kommunal sektor i Europa ser forhandlingene om TTIP 
i sammenheng med forhandlingene om TISA (se egen 
omtale).

Kommunesektoren i Europa anerkjenner behovet for 
økonomisk vekst og at en avtale med USA kan bidra til det. 

Samtidig understrekes det at EU er et verdifellesskap, ikke 
bare et økonomisk fellesskap, og at dette må reflekteres 
i en handelsavtale av et slikt omfang. Det kreves at 
Kommisjonen finner den rette balansen mellom fordelene 
ved en avtale på den ene siden, og beskyttelse av det lokale 
selvstyre på den annen.

Et hovedkrav er at det må tas inn et horisontalt unntak i 
TTIP for alle offentlige tjenester med hensyn til prinsippet 
om markedsadgang og nasjonal behandling. Dette har fått 
støtte fra Europaparlamentet.

Krav om innsyn i forhandlingene og informasjon og 
konsultasjon med Kommisjonen undervis har blitt hørt; 
Regionkomiteen har fått plass i TTIP Advisory Group og 
tilgang til leserommet i Kommisjonen der dokumentene 
kan konsulteres.

Et gjennomgående krav er at TTIP ikke må senke 
standardene som eksisterer i Europa for beskyttelse av 
blant annet miljø, helse, klima, mattrygghet, og rettigheter 
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Mer informasjon:
• Uttalelse fra EUs Regionkomité  

 http://goo.gl/lF44tP

• Vedtak i KS Hovedstyre  
 http://goo.gl/Ytz3Au

• Posisjonsnotat fra CEMR  
 http://goo.gl/jHPNMT

• Regjeringens sider om TTIP  
 https://goo.gl/gPN8Tq
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for arbeidstakere og forbrukere. Videre at et samarbeid 
mellom EU og USA om reguleringer ikke må medføre at 
demokratiske beslutningsprosessene blir satt på sidelinjen.

Kommisjonen har respondert på innspillene. Det ble i 
oktober 2015 lagt fram forslaget til EU-strategi for global 
handel. I etterkant har Kommisjonen fulgt opp strategien 
og fremmet forslag til – og offentliggjort - kapitler om 
beskyttelse og rettigheter for arbeidstakere, miljø og 
bærekraftig utvikling. 

Regionkomiteen - EUs formelle høringsorgan for 
folkevalgte i kommuner og regioner vedtok en uttalelse i 
februar 2015. Den europeiske KS-organisasjonen CEMR 
(Council of European Municipalities and Regions) vedtok 
et posisjonspapir om TTIP i mai 2015.

KS Hovedstyre fattet et vedtak om TTIP i juni 2015, der 
KS anmodet regjeringen om å arbeide for å sikre lokal 
og regional handlefrihet i de pågående forhandlingene. 
I svarbrevet skriver nærings- og fiskeriminister Monica 
Mæland at Norges deltakelse i EUs indre marked gjennom 
EØS og den betydelige handelen med EU og USA gjør at 
Norge vil bli påvirket av TTIP. Regjeringen har igangsatt 
eksterne utredninger av konsekvenser for Norge av TTIP, 
inkludert for lokalt og regionalt nivå. Rapporten skal etter 
planen være ferdig høsten 2016.

EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte 
diskuterte TTIP på møtene i juni og november 2015. 
Det er spesielt relevant å diskutere internasjonale 
frihandelsforhandlinger i en EFTA-setting, ettersom 
EFTA har en viktig rolle med å fremforhandle felles 
frihandelsavtaler for de fire landene som deltar i EFTA – 
Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Forumet vedtok en 
uttalelse om TTIP i november 2014.

Internasjonal frihandelsavtale om tjenester
Norge deltar i forhandlinger om en internasjonal 
frihandelsavtale om handel med tjenester, kalt Trade in 
Services Agreement (TiSA), sammen med EU, på vegne av 
de 28 EU-landene, og 25 andre land.

Kommunal sektor i Europa ser forhandlingene om TISA 
i sammenheng med forhandlingene om TTIP (se egen 
omtale). Det anerkjennes at tjenester er viktig del av den 
globale økonomien og at liberalisering av tjenester vil 
kunne gi økonomiske fordeler.

KS støtter i vedtak i juni 2015 posisjonene som europeisk 
kommunesektor har vedrørende forhandlingene om en 
TISA-forhandlingene. KS forventer at potensielle negative 
resultater for kommunenes og fylkeskommunenes 
handlefrihet diskuteres åpent. KS ber regjeringen 
organisere rådgivende grupper, med deltakelse 
fra KS/kommunesektoren. KS ønsker seg også en 
konsekvensutredning av TISA avtalen knyttet til spørsmål 
om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess. 
KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og 
Nærings- og fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre 
den lokale og regionale handlefriheten i de pågående 
forhandlingene om TISA.

Regionkomiteen i EU påpeker at det ikke er konsistens 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ttip-potential.aspx
http://goo.gl/lF44tP
http://goo.gl/Ytz3Au
http://goo.gl/jHPNMT
https://goo.gl/gPN8Tq
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i begrepsbruken i TISA og andre handelsavtaler og ber 
om at begrepet tjenester av allmenn interesse (services of 
general interest) brukes gjennomgående.

Kommunal sektor i Europa motsetter seg ethvert inngrep 
i nasjonale, regionale og lokale myndigheters suverenitet. 
Det oppfordres til at det vedtas en revisjonsklausul, slik at 
avtalen kan revideres, samt en bestemmelse i avtalen som 
gjør det mulig til en hver tid å trekke tilbake et vedtak om 
liberalisering av en tjeneste.

Regionkomiteen oppfordrer til at det innføres et 
sosialt kapittel i TiSA, som på grunnlag av de relevante 
ILO-konvensjonene fastsetter standarder for sosial 
beskyttelse, spesielt for arbeidslivet. Ved ulikhet mellom 
standarder eller normer, mener Regionkomiteen at 
mottakerland-prinsippet bør benyttes, slik at vertslandet 
kvalifikasjonskrav, arbeidsrett og kollektive avtaler 
respekteres. Det understrekes også at fri bevegelse for 
midlertidige tjenesteytere og konserninternt utestasjonert 
personell ikke må kunne misbrukes for å forhindre streiker 
eller omgå gjeldende kollektive avtaler.

Regionkomiteen krever også at forhandlingstekstene 
fullt ut anerkjenner retten til europeiske, nasjonale, 
regionale og lokale myndigheter til å regulere i 
allmennhetens interesse. Det oppfordres til at det i TISA 
gis mulighet til rettslig prøving ved en domstol av om 
menneskerettighetene i forbindelse med handelen med 
tjenester. Komiteen mener at rettslige tvister som gjelder 
overholdelse av avtalen, må prøves for offentlige domstoler 
på det stedet den saksøkte bor, og på det språket som 
snakkes der, og i henhold til gjeldende lovgivning på 
stedet. Det må være mulig å anke.

Regionkomiteen forventer at forsyningsplikten av 
samfunnstjenester sikres, slik at innbyggere i distriktene, 
grenseområder, øyer, fjellregioner osv. har samme kvalitet 
og pris på tjenestene. Universal service prinsippet, kalles 
dette på engelsk. Det avvises at regler for arealbruk eller 
regionalutvikling og fysisk planlegging anses  
som handelshindrende.



Åse Erdal

 

aase.erdal@ks.no 

 +3225501291

Mer informasjon:
• Vedtak i KS Hovedstyre  

 http://goo.gl/Ytz3Au

• Uttalelse fra EUs Regionkomité  
 http://goo.gl/lF44tP

• Regjeringens sider om TISA:  
 https://goo.gl/jQBOE3
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Europarådets Kommunalkongress  
- forsvar av demokrati og  
menneskerettigheter på lokalt og 
regionalt nivå
Som medlem i Europarådet har Norge forpliktet seg til å 
respektere bindende standarder for menneskerettigheter, 
rettsstatsprinsipper og demokrati på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Europarådets kommunalkongress, 
som samler lokalt og regionalt folkevalgte fra alle 47 
medlemsland, er den delen av Europarådet som har ansvar 
for at landene følger Europarådets charter om lokalt 
selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn 
på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, 
og er ratifisert av alle medlemslandene. I 2015 kritiserte 
Europarådet Norge for manglende grunnlovfesting av det 
lokale selvstyret.

Det er også full avvisning av at avtalene inneholder 
klausuler som forplikter myndigheter til å bevare den 
liberaliseringen som eksisterer når avtalen inngås, 
såkalte «standstill»-klausul. Det samme gjelder klausuler 
som forbyr at en liberalisert tjeneste tilbakeføres til 
offentlig sektor, såkalt «skralle»-prinsipp. Det samme for 
bestemmelser i avtalen som betyr at enhver ny tjeneste 
automatisk og fullstendig liberaliseres, såkalt «safe guard».

Det er også et unisont krav om at investor-stat 
tvisteløsningsmekanismer ikke har noen plass i 
handelsavtaler mellom moderne land med fungerende 
rettssystemer.

mailto:aase.erdal@ks.no
http://goo.gl/Ytz3Au
http://goo.gl/lF44tP
https://goo.gl/jQBOE3


Knut Hjorth-Johansen

 

knut.hjorth-johansen@ks.no

24132873

Øystein Haugen

 

oystein.haugen@ks.no

24132986
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- Det er derfor gledelig at det nå ser ut til at det er flertall i 
Stortinget for at lokaldemokratiet får sin rettmessige plass 
i Grunnloven, sa Gunn Marit Helgesen da hun orienterte 
Europarådets Kommunalkongress under sesjonen i mars 
2016. Gunn Marit Helgesen la til at anbefalingene fra 
Europarådet trolig har blitt vektlagt av Stortinget. 

Europarådets kommunalkongress arbeider også med å 
videreutvikle demokrati og menneskerettigheter på lokalt 
og regionalt nivå, bl.a. basert på Charteret om folkelig 
deltakelse.  Kongressen overvåker også lokale og regionale 
valg i Europa.

Norges delegasjon til Kommunalkongressen består av 5 
delegater av totalt 324. Delegatene er medlemmer i enten 
Lokalkammeret eller Regionkammeret, avhengig av om de 
er lokalt eller regionalt folkevalgte. Arbeidet foregår i tre 
komiteer:

• Monitoring Committee, med ansvar for å overvåke at 
medlemslandene følger bestemmelsene i Charteret om 
lokalt selvstyre, samt overvåking av lokale og regionale 
valg;

• Governance Committee, med ansvar for godt styresett 
og demokrati;

• Current Affairs Committtee, med ansvar for temaer 
av stor viktighet for lokale og regionale myndigheter, 
utdanning, kultur og bærekraftig utvikling.

 

KS-leder Gunn Marit Helgesen er en av visepresidentene 
i Kongressen og medlem av Byrået (styret) i 
Kommunalkongressen.

Mer informasjon:
• Rapport om lokalt og regionalt demokrati i  

 Norge – https://goo.gl/R7dVg8

• Europarådets charter om lokalt selvstyre  
 (på norsk) – https://goo.gl/zr3k31

• Hjemmesidene til Kommunalkongressen  
 - http://goo.gl/dlUjdD

mailto:knut.hjorth-johansen@ks.no
mailto:oystein.haugen@ks.no
https://goo.gl/R7dVg8
https://goo.gl/zr3k31
http://goo.gl/dlUjdD
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Migrasjon i Europa
60 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse i 
verden i dag. Av disse kom omkring halvannen million til 
Europa i 2015. EU-kommisjonen satte dette på dagsorden 
i en egen agenda for migrasjon i mai 2015. Hensikten 
var å finne overgripende løsninger på europeisk nivå 
gjennom økt solidaritet mellom medlemslandene, blant 
annet for å sikre en jevnere fordeling av asylsøkende. 
Resultatet så langt har ikke vært tilfredsstillende, og EU-
kommisjonen har derfor rettet kritikk mot majoriteten 
av medlemslandene fordi de ikke har fulgt opp den felles 
asylpolitikken de sluttet seg til i 2013.

EU-kommisjonen presenterte nylig to viktige initiativer for 
å håndtere situasjonen. Den ene handler om alternativer 
for å reformere det felles europeiske asylsystemet og 
utvikle trygge og lovlige måter å søke asyl på i Europa. For 
å få til dette pekes det på at det må utvikles mekanismer 
som fordeler flyktningene mer rettferdig enn i dag. 
Videre antydes det at EU kan få en styrket operativ rolle. 
Det pekes også på behovet for en mer aktiv politikk for 
arbeidsinnvandring. Utgangspunktet for Kommisjonen 
er at migrasjon vil være en utfordring også fremover og at 
målet må være både et rettferdig, og bærekraftig system, 
som harmoniserer asylsystemene i Europa. Det skal være 
mulig å søke asyl på en trygg måte uten å måtte sette livet 
på spill.

Det andre dreier seg om en diskusjon om et fremtidig 
rammeverk for sterkere og smartere informasjonssystemer 
for grensekontroll og intern sikkerhet. Europa er et mobilt 
samfunn. Millioner av EU-borgere krysser interne og 
eksterne grenser hver dag, noe som for de fleste formål 
er et gode. For å ta vare på dette er Kommisjonens mål 
å utvikle en strategi som beskytter EU’s yttergrenser 
på en bedre måte enn i dag, og samtidig forsterker den 
interne sikkerheten innen for rammen av gjeldende 
krav til datasikkerhetshensyn. Dette vil handle mye 
om å samordne de enkelte landenes informasjons- og 
datatjenester.

Vår felles europeiske kommuneorganisasjon CEMR har 
også engasjert seg i disse spørsmålene, og arrangerer 20. 
april et møte i CEMR styringskomite (Policy Committee) 
om temaet. Som grunnlag for møtet er det utarbeidet et 
forlag til uttalelse som blant annet peker på at

• en vellykket asylpolitikk og integrering forutsetter 
forsvarlig finansiering

• det må sikres forsvarlig behandling av asylsøkere i tråd 
med internasjonale forpliktelser

• oppfølgingen av utsendelsesavtalen med Tyrkia må 
følges nøye

• det må legges til rette for bedre koordinering mellom 
involverte aktører og nivåer

• kunnskapene og erfaringene med bosetting og  
integrering som kommuner og regioner besitter må 
verdsettes og brukes

Det kom i overkant av 31000 asylsøkere til Norge i 
fjor. Kommunene gjør vedtak om bosetting i tråd med 
anmodningene om bosetting av 18000 flyktninger i 2016, 
og situasjonen i dag er at enkelte kommuner ikke får 
«tildelt» flyktninger til bosetting så raskt som de ønsker. 
Dette skyldes at regjeringen har prioritert rask behandling 
av utsendinger. Det gjør at en del blir sittende lengre i 
mottak enn nødvendig, noe som kan være en utfordring 
for kommunene som skal legge til rette for integreringen. 
Særlig gjelder dette enslige mindreårige. Og ikke minst er 
det uheldig for flyktninger som får satt sine liv på vent.

Når det gjelder tilstrømningen av asylsøkere til Norge 
i år har mengden gått betydelig ned fra i høst, og 
sammenlignet med tallene på samme tid i fjor er det også 
en nedgang. Dette har sammenheng med den politikken 
som blir ført både i våre naboland og grensekontrollen 
lengre sør. Hvordan bildet blir fremover er vanskelig å si, 
men spørsmålet om hvordan EU håndterer situasjonen vil 
på ulikt vis få betydning også for situasjonen i Norge.
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Selv om migrasjonssituasjonen synes krevende og til 
dels kaotisk, vil initiativene som er tatt forhåpentligvis 
kunne møte utfordringene innenfor EU på en bedre, 
mer samordnet og offensiv måte enn i dag. Så vet vi ikke 
hvordan dette vil virke inn på tilstrømningen til Norge 
fremover. Det vi vet ut fra erfaringene fra i fjor høst, er at 
det kan få store konsekvenser for Norge når systemene i 
EU og våre naboland ellers ikke fungerer godt nok. Så blir 
spørsmålet videre hvordan og i hvilken grad Norge skal 
koordinere innsatsen med EU.

Gunnar Bendixen

 

Gunnar.Bendixen@ks.no

24132957

Nina Gran

 

Nina.Gran@ks.no

24132976
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Mer informasjon:
• Kommisjonens pressemelding Alternativer  

 for å reformere det felles europeiske  
 asylsystemet og utvikle trygge og lovlige  
 måter å søke asyl på i Europa:  
 http://goo.gl/41fErv 
 Rapporten:  http://goo.gl/oiysX7

• Kommisjonens pressemelding om fremtidig  
 rammeverk for sterkere og smartere  
 informasjonssystemer for grensekontroll og  
 intern sikkerhet:  
 http://goo.gl/SYD4Th 
 Rapporten: http://goo.gl/8Ggw90

• Om EU-kommisjonens veikart for  
 flyktningeområdet: http://goo.gl/YPOIMr

• Følg også med på CEMR sin hjemmeside  
 http://www.ccre.org/

mailto:Gunnar.Bendixen@ks.no
mailto:Nina.Gran@ks.no
http://goo.gl/41fErv
http://goo.gl/oiysX7
http://goo.gl/SYD4Th
http://goo.gl/8Ggw90
http://goo.gl/YPOIMr
http://www.ccre.org/
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Anbefaling
Se forklaring under “rettsakter”.
Beslutning
Se forklaring under “rettsakter”.
CEEP - www.ceep.eu
CEEP (European Centre of Employers 
and Enterprises providing Public 
services) er en arbeidsgivere i off. sektor 
og bedrifter som leverer tjenester til 
det offentlige. CEEP er en av tre parter 
i den tverrsektorielle sosiale dialog på 
europeisk nivå. KS og KS Bedrift  
er medlem.
CEMR - www.ccre.org
CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions) er KS’ 
europeiske paraplyorganisasjon hvor 60 
medlemsorganisasjoner, herunder KS, 
fra 41 europeiske land er medlem. CEMR 
skal ivareta kommuner og regioners 
interesser i Europa og tilrettelegge for 
samarbeid og erfaringsutveksling.
Den europeiske unionens råd - www.
consilium.europa.eu 
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, 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 - www.efta.int
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 - www.eftacourt.int
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 - 
www.eftasurv.int
EFTAs overvåkingsorgan har i oppgave 
å se til at EFTA-landene følger EØS-
avtalens bestemmelser. 
EFTAs parlamentarikerkomité
EFTAs parlamentarikerkomité har i 
oppgave å diskutere utviklingen i EFTA-
samarbeidet og EØS-avtalen og har 
også en rådgivende funksjon. 
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 - www.curia.europa.
eu
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)- www.ec.europa.eu
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)- www.europarl.
europa.eu
Europaparlamentet er EUs direkte 
folkevalgte institusjon og deler 
sin lovgivende makt med Rådet. 
Europaparlamentet vedtar lover, 
EUs budsjett og har også en 
kontrollfunksjon. 
Europarådet - www.coe.int 
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. 

Forkortelser og forklaringer
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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. 
EØS-midlene -  www.eeagrants.org 
Samlebetegnelsen for ordningene 
som på engelsk heter EEA Grants og 
Norway Grants. Norges, Islands og 
Liechtensteins bidrag for å delta i EUs 
indre marked gjennom EØS-avtalen. 
Går til sosial og økonomisk utjevning i 
Europa.
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 - www.eu2016.nl / www.
eu2016.sk 
Formannskapet i Rådet er for en 
6-måneders periode og går på omgang 
blant medlemsstatene. For tiden har 
Nederland formannskapet. Juli 2016 
overtar Slovakia.
Forordning
Se forklaring under “rettsakter”.
Grønnbok
En grønnbok kan sammenlignes med 
en NOU (Norsk offentlig utredning) 
i Norge. Det er et dokument som 
Europakommisjonen offentliggjør for 
å invitere til diskusjon om et bestemt 
tema. 
Hvitbok
Europakommisjonens hvitbøker er 
dokumenter med forslag til tiltak på 
et bestemt område. Hvitbok tilsvarer 
Melding til Stortinget i Norge. 

Indre marked
EØS – landenes (EU28+ Norge, Island 
og Liechtenstein) felles marked for 
fri bevegelighet over grensene for 
personer, varer, tjenester og kapital, 
etablert i 1992.
Kommisjonen
Se Europakommisjonen 
Ministerrådet
Se forklaring under Den europeiske 
unionens råd
Parlamentet
Se Europaparlamentet
Regionkomiteen – www.cor.europa.eu 
Regionkomiteen ble opprettet som 
en rådgivende komité for lokale og 
regionale folkevalgte i 1992 gjennom 
Maastrichtavtalen og ble etablert fra 
1994. 

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:  
www.stavangerregion.eu

Sørlandets Europakontor:  
www.south-norway.no
Osloregionens Europakontor:  
www.osloregion.org
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.
UCLG -  
www.cities-localgovernments.org
Står for United Cities and 
Local Governments, global 
nettverksorganisasjon som fronter lokale 
myndigheters interesser.

http://www.eeagrants.org
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EUs 28 medlemsland EØS                                          =  31 land 

Europaparlamentet
751 representanter valgt av innbyggerne

Den europeiske unions råd
Ministre på et gitt saksområde. Rullerende formannskap 

Komiteer (som regionkomiteen)
Kommer med innspill/høringer 

Europakommisjonen
28 kommisærer fra hvert av EU-landene. 

Fremmer lov/budsjett og iverksetter politikk.

KS gir innspill i lovprosessen via EFTAs rådgivende komiteer, CEMR, 
CEEP, regionkomiteen samt gjennom konsultasjon med regjeringen.

EFTA-landene 
Norge, Island og Liechtenstein)

EFTA-sekretariatet 

EØS-komiteen 
Vedtar å innlemme rettsakten i EØS-avtalen

Regjering og fagdepartementet innfører 
- lov og forskrift

Kommuner, fylkeskommuner og 
kommunale bedrifter må forholde seg til 

endret regelverk

Lovgivende

Det europeiske råd  
 EU-landenes stats- /regjeringssjefer gir signaler om strategi/retning

Strategi/retning

Rådgivende

Forvaltning, utøvende

Felles 
beslutning
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