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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 244/14/COL

av 26. juni 2014

om mulig støtte til Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

(Norge)

EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåkningsorganet) har –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 61 og protokoll 26, 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol 
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24, 

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del 
II artikkel 7 nr. 2,

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi kommentarer i henhold til disse bestemmelser(1) og

ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

1) Ved brev av 15. april 2010 (dok. nr. 553725) mottok Overvåkningsorganet en klage fra Den 
norske Forleggerforening (heretter kalt DnF) med påstand om at Nasjonal digital læringsarena 
(heretter kalt NDLA) hadde mottatt ulovlig statsstøtte. Ved e-post av 15. juli 2011 (dok. nr. 
608593) framla klageren ytterligere opplysninger. 

2) Ved brev av 2. juli 2010 (dok. nr. 558201) anmodet Overvåkningsorganet om ytterligere 
opplysninger. Ved brev av 9. september 2010 (dok. nr. 568942) svarte norske myndigheter på 
anmodningen om opplysninger. Saken ble også drøftet på et møte mellom Overvåkningsorganet 
og norske myndigheter i Norge 13.–14. oktober 2010. Overvåkningsorganet mottok ytterligere 
opplysninger fra norske myndigheter ved brev av 1. desember 2010 (dok. nr. 579405). 

3) Overvåkningsorganet anmodet om ytterligere opplysninger ved brev av 4. februar 2011 (dok. 
nr. 574762). Norske myndigheter svarte ved brev av 7. mars 2011 (dok. nr. 589528). Norske 
myndigheter redegjorde nærmere for saken ved e-poster av 2. mai 2011 og 12. august 2011 (dok. 
nr. 596402 og 608596). 

4) Overvåkningsorganet besluttet 12. oktober 2011, ved vedtak nr. 311/11/COL, at tiltaket ikke 
utgjorde statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 (heretter kalt ”vedtaket”).(2) 
Saksøkeren anla 9. januar 2012 sak om oppheving av vedtaket, og EFTA-domstolen opphevet 
vedtaket ved dom i sak E-1/12 Den norske Forleggerforening mot EFTAs overvåkningsorgan av 
11. desember 2012 (heretter kalt dommen).(3)

(1)  EUT C 229 av 8.8.2013, s. 31 og EØS-tillegget nr. 44 av 8.8.2013, s. 19.
(2)  EUT C 92 av 29.3.2012, s. 3 og EØS-tillegget nr. 18 av 29.3.2012, s. 3.
(3)  Sak E-1/12 Den norske Forleggerforening mot EFTAs overvåkningsorgan, EFTA Court Report [2012], s. 1040.
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5) Etter dommen besluttet Overvåkningsorganet, ved vedtak nr. 136/13/COL av 27. mars 2013, å 
innlede formell undersøkelse.(4) Norske myndigheter oversendte sine kommentarer til vedtaket 6. 
mai 2013 (dok. nr. 672024). DnF oversendte sine kommentarer 31. juli 2013 (dok. nr. 679681). I 
tidsrommet 2.–15. september 2013 ble det inngitt en rekke kommentarer fra tredjeparter. Nevnte 
kommentarer fra tredjeparter ble videresendt til norske myndigheter ved e-poster av 4. oktober 
2013 (dok. nr. 685793, 685794, 685795 og 685797) og 7. oktober 2013 (dok. nr. 685884, 685885, 
685886, 685887, 685889) samt ved brev av 29. oktober 2013 (dok. nr. 688133).

6) Etter anmodning fra DnF ble det avholdt et møte i Brussel 16. oktober 2013, der DnF la fram en 
presentasjon med ytterligere kommentarer til saken. DnF oversendte 27. oktober 2013 en kopi av 
presentasjonsmateriellet sammen med ytterligere skriftlige kommentarer (dok. nr. 688135), som 
ble videresendt til norske myndigheter 29. oktober 2013. Norske myndigheter oversendte sine 
kommentarer 29. november 2013 (dok. nr. 691769). 

7) Overvåkningsorganet anmodet om ytterligere opplysninger ved brev av 17. februar 2014 (dok. 
nr. 694424). Norske myndigheter svarte ved brev av 31. mars 2014 (dok. nr. 703980 og 703991, 
vedlegg 1–28 i dok. nr. 703987).

2. NDLA

8) NDLA er en enhet etablert av norske fylkeskommuner med hjemmel i kommuneloven § 27.(5) 
Den er ikke et eget rettssubjekt. 

9) I henhold til kommuneloven § 27 kan kommuner og fylkeskommuner samarbeide om å løse 
felles oppgaver. Samarbeidet skal skje via et styre som utpekes av den berørte kommunen eller 
fylkeskommunen. Styret kan gis myndighet til å treffe avgjørelser om drift og organisering 
av det interkommunale samarbeidet. Videre skal vedtektene for et slikt samarbeid inneholde 
bestemmelser om styrets sammensetning og hvordan det utpekes, området for styrets virksomhet, 
hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, hvorvidt styret har myndighet 
til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser og om hvordan 
uttreden fra eller oppløsning av et slikt samarbeid skal skje. Det er bare kommuner og 
fylkeskommuner som kan delta i et interkommunalt samarbeid. Verken staten, andre statlige 
enheter eller private aktører kan delta i et slikt samarbeid. Videre må samarbeidet være genuint i 
den forstand at loven forbyr at styringen av samarbeidet delegeres til én fylkeskommune

10) Etableringen av NDLA er beskrevet i avsnitt I.4.4. 

11) Formålet med NDLA er å utvikle og kjøpe inn digitale læremidler for å publisere disse på 
Internett gratis tilgjengelig for lærere og elever. Dette gjøres ved å publisere læremidlene på et 
åpent nettsted. NDLA har fire hovedoppgaver: for det første utvikling og distribusjon av digitale 
læremidler for videregående skole, for det andre anskaffelse av digitale læremidler fra andre 
leverandører, for det tredje kvalitetskontroll av læremidler og for det fjerde drift av nettstedet 
der digitale læremidler publiseres (heretter kalt innkjøp, utvikling og distribusjon av digitale 
læremidler). 

3. Klageren – Den norske Forleggerforening (heretter kalt DnF)

12) DnF representerer foretak som utøver eller kan utøve virksomhet innen utvikling og distribusjon 
av digitale læremidler. 

13) Klageren hevder at bevilgning av midler til NDLA til innkjøp, utvikling og distribusjon av 
digitale læremidler er ulovlig statsstøtte til NDLA. I denne forbindelse framholder klageren at 
NDLA, etter klagerens oppfatning, ikke utgjør en integrert del av den offentlige forvaltning, men 
isteden er å anse som et foretak i henhold til statsstøttereglene. Klageren minner om at et foretak 
ifølge den etablerte rettspraksis er enhver enhet som utøver økonomisk virksomhet. Klageren 
hevder at ifølge rettspraksisen til Den europeiske unions domstol (heretter kalt Domstolen) er 
en økonomisk virksomhet enhver virksomhet som, i det minste i prinsippet, et privat foretak kan 

(4)  EUT C 229 av 8.8.2013, s. 31 og EØS-tillegget nr. 44 av 8.8.2013, s. 19.
(5)  LOV-1992-09-25-107 (Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)).
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utøve for å oppnå fortjeneste. Enhver enhet som utøver en virksomhet der målet kan være å oppnå 
fortjeneste, utøver derfor en økonomisk virksomhet. 

14) Klageren hevder videre at det før etableringen av NDLA fantes et marked for digitale læremidler, 
og at NDLA nå konkurrerer med etablerte private foretak som tilbyr digitale læringsressurser. 
På dette grunnlag hevder klageren at utvikling og distribusjon av digitale læringsressurser utgjør 
en økonomisk virksomhet. Klageren hevder videre at NDLAs andre aktiviteter er tett knyttet 
til utvikling og distribusjon av digitale læringsressurser, og derfor også kan anses for å være av 
økonomisk art. 

15) Klageren framholder også at EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 ikke får anvendelse, og fastslår – i 
fravær av en melding – at den norske stat har gitt statsstøtte i strid med statsstøttereglene. 

4. Bakgrunn

4.1 Utdanningssystemet i Norge

16) Det norske utdanningssystemet består av et system av gratis offentlige skoler. Systemet er inndelt 
i et obligatorisk barnetrinn (6–13 år), et obligatorisk ungdomsstrinn (13–16 år) og et ikke-
obligatorisk videregående trinn (16–19 år). 

17) I 2006 besluttet norske myndigheter gjennom ”Kunnskapsløftet”(6) at alle norske skoler skulle 
legge vekt på visse grunnleggende ferdigheter i alle fag. En av disse ferdighetene er evnen til å 
lære et bestemt fag ved bruk av digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette kravet 
ble innført i den nasjonale læreplanen for elever i den 10-årige obligatoriske grunnskolen (dvs. 
1.–10. årstrinn) og for elever i første år på videregående skole (dvs. skoler for 11.–13. årstrinn) og 
elever i lærlingordninger. I henhold til den norske opplæringsloven(7) er det fylkeskommunenes 
ansvar å oppfylle disse kravene. 

18) I 2007 endret norske myndigheter opplæringsloven og påla fylkeskommunene å sørge for å 
gi elevene gratis tilgang til nødvendige trykte og digitale læremidler. Tidligere måtte elever i 
videregående skole i Norge (11.–13. årstrinn) kjøpe egne læremidler valgt ut av den enkelte 
skole i samsvar med den nasjonale læreplanen. Endringen ble gjennomført etter at den norske 
regjering hadde undersøkt mulige måter å innføre gratis læremidler i videregående skole på, og 
de økonomiske konsekvensene av dette.(8) 

19) I henhold til en odelstingsproposisjon(9) er prinsippet om gratis læremidler ikke nytt, ettersom 
dette allerede underforstått omfattes av forbudet mot å ta skolepenger, som kan tolkes dithen 
at læremidler også skal være gratis. I nevnte odelstingsproposisjon erkjennes det imidlertid at 
prinsippet om gratis læremidler ikke var uttrykkelig regulert, noe som framgår av følgende: 

 ”[R]egelen er ny, men tek ikkje sikte på å endre gjeldande rett. Prinsippet om gratis opplæring 
går fram av lvgo. § 35(10) tredje leddet om forbod mot å ta skolepengar. Ordninga med å påleggje 
elevar eller lærlingar å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr til eige bruk er i dag ikke 
særleg lovregulert.”(11) 

20) Ny § 3-1 niende ledd i opplæringsloven angir nå uttrykkelig at: 

 ”Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har 
ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. 
Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av 
forskrift. (...)”.(12)

(6)  Denne fotnoten gjelder ikke den norske språkversjonen.
(7)  LOV-2008-07-17-61 (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)).
(8)  St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006), For budsjettåret 2006 – Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006.
(9)  Ot.prp. nr. 36 (1996–1997), se s. 171.
(10)  Nå opphevet LOV-1974-06-21-55 (Lov om videregående opplæring), se § 35 tredje ledd.
(11)  Se ot.prp. nr. 36 (1996–1997) s. 171 og brev fra den norske regjering av 19. juni om vilkår og bakgrunn for bevilgning av NOK 

50 millioner til digitale læremidler: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-
i-videregaende-oppla.html?id=91754

(12)  LOV-1998-07-17-61 (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-i-videregaende-oppla.html?id=91754
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-i-videregaende-oppla.html?id=91754
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4.2 Avsetninger i det reviderte statsbudsjettet 

21) Plikten til å holde elever med gratis trykte og digitale læremidler er en betydelig økonomisk byrde 
for norske fylkeskommuner. I lys av disse tilleggskostnadene vedtok den norske regjering i 2006 
å bevilge ekstra midler. Avsetningen av disse midlene inngikk i et revidert statsbudsjett som ble 
vedtatt 12. mai 2006: 

”Regjeringen har som mål å innføre gratis læremidler i videregående opplæring. Samtidig er 
det ønskelig å stimulere til bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Som et ledd i 
arbeidet med å få ned kostnadene for den enkelte elev gjennom økt tilgang til og bruk av digitale 
læremidler foreslår Regjeringen å bevilge 50 mill. kroner som en satsing på utvikling og bruk av 
digitale læremidler.

Søknadene fra fylkeskommunene kan omfatte en, flere, eventuelt alle videregående skoler i 
fylkeskommunen, og den kan omfatte ett eller flere fag. Målsettingen med tilskuddet er å stimulere 
til utvikling og bruk av digitale læremidler, samt å bidra til å redusere elevenes utgifter til 
læremidler.

Midlene kan nyttes til anskaffelse av eller til lokal utvikling av digitale læremidler. Midlene skal 
ikke nyttes til tilrettelegging av digital infrastruktur for læring. Det legges opp til å [prioritere] 
søknader som innebærer interfylkeskommunalt samarbeid.”(13)

4.2.1 Innbydelse til å inngi søknad

22) Ved brev av 19. juni 2006 sendte Kunnskapsdepartementet en innbydelse til fylkeskommunene 
om å søke enkeltvis eller i fellesskap om de NOK 50 millioner som var avsatt, innen 15. august 
2006. I brevet beskrives målene for satsingen på følgende måte: 

– ”Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.

– Utvikle videregående skolers og skoleeieres kompetanse som utvikler og/eller bestiller av 
digitale læremidler.

– Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring.

– Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler.

(...) I det [reviderte statsbudsjettet] for 2006 sier Regjeringen følgende:

”Midlene kan nyttes til kjøp av digitale læremidler og til lokal utvikling av digitale læremidler.”(14) 

4.2.2 Opprettelse av NDLA

23) I august 2006 møttes fylkesutdanningssjefene i de 19 norske fylkeskommunene for å drøfte 
muligheten for å inngi en felles søknad om midler. Oslo fylkeskommune vedtok å ikke delta i et 
samarbeidsprosjekt, men de resterende 18 fylkeskommunene vedtok å inngå et interkommunalt 
samarbeid og opprette NDLA for å administrere prosessen på ubestemt tid. Hver av nevnte 
fylkeskommuner vedtok deretter følgende: 

”Fylkestinget vedtek at det mellom følgjande fylkeskommunar, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, 
Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, 
Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, 
vert etablert eit interfylkeskommunalt samarbeidsorgan, NDLA, med eige styre, heimla i 
kommunelova § 27. Føremålet med samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for å kjøpe inn, 
utvikle, distribuere og leggje til rette for digitale læremiddel for alle fag i vidaregåande 
opplæring. Resultatet skal vere frie digitale læremiddel som legg til rette for aktivt læringsarbeid 
og deling (...)”(15) 

(13)  Se vedlegg 2 til klagen, Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 (St.prp. nr. 66 (2005–2006)), s. 21, kap. 225, 
post 62 (dok. nr. 553728).

(14)  Se vedlegg 3 (dok. nr. 553729): Brev fra Kunnskapsdepartementet av 19. juni 2006, med en frist for søknad om midler den  
15. august 2006.

(15)  Se vedlegg 15 (dok. nr. 553808) til klagen: Notat fra saksbehandler i opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, se 
http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC12576320029B7D6/$FILE/09039906.pdf

http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC12576320029B7D6/$FILE/09039906.pdf
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24) Akershus fylkeskommune vedtok 1. desember 2012 å melde seg ut av NDLA, men vedtok deretter 
å melde seg inn igjen med virkning fra 1. januar 2014. Ifølge forordet i NDLAs årsmelding for 
2012 meldte Akershus fylkeskommune seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler.
(16) Ifølge informasjonen på NDLAs nettsted var grunnen til at Akershus meldte seg inn igjen at  
[s]idan utmeldinga har bruken av fag på ndla.no auka i stor grad i Akershus, hvilket betyr at 
NDLA per i dag består av 18 fylkeskommuner.

4.3 Midler til fylkeskommunene 

25) De 18 fylkeskommunene inngav 15. oktober 2006 en felles søknad om statlige midler til 
Kunnskapsdepartementet, som ga en foreløpig godkjenning med en bevilgning på NOK 2 
millioner til prosjektplanleggingen og NOK 15 millioner til utvikling og innkjøp av innhold 
(dvs. totalt NOK 17 millioner). De NOK 15 millionene skulle ikke tildeles før prosjektplanen var 
godkjent.(17) Prosjektplanen, som ble mottatt 16. februar 2007, ble godkjent 20. april 2007, og de 
ytterligere NOK 15 millionene ble tildelt på en rekke vilkår: 

”Midlene skal benyttes til anskaffelse, utvikling og/eller tilpasning av digitale læremidler i fagene 
norsk og naturfag, VG1,(18) fra høsten 2007

(...)

Departementet ber videre om at fylkeskommunene i fellesskap identifiserer en ansvarlig juridisk 
enhet som ivaretar fylkeskommunenes ansvar for digitale læremidler under denne satsingen. 
En slik juridisk enhet kan være f.eks. et aksjeselskap, et inter(fylkes)kommunalt selskap eller en 
verts(fylkes)kommune, men kan ikke selv drive økonomisk virksomhet. 

(...) 

Departementet legger til grunn at innkjøp av digitale læremidler og utviklingstjenester 
gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Utvikling av digitale læremidler 
ved at fylkeskommunalt ansatte står for utviklingsarbeidet er å anse som en aktivitet i egen regi, 
under forutsetning av at fylkeskommunene ikke har fortjeneste av det som utvikles. Utvikling av 
personer som ikke er ansatte i fylkeskommunene må betegnes som kjøp av tjenester og vurderes 
ut fra regelverket for offentlige anskaffelser på vanlig måte.”(19) 

26) Etter godkjenning av midlene overførte Kunnskapsdepartementet i løpet av en treårsperiode 
NOK 30,5 millioner (NOK 2 millioner og 15 millioner i 2006–2007, NOK 9 millioner i 2008 til 
utvikling av (digitale) læremidler og NOK 4,5 millioner i 2009 til infrastruktur og teknisk støtte) 
til NDLA-prosjektet (se oppsummering i tabellen nedenfor i nr. 27.(20)

27) Etter endringen av opplæringsloven i 2007, mottok fylkeskommunene i tillegg 
godtgjøring for plikten til å tilby (fysiske og digitale) læremidler gjennom økte tilskudd til 
fylkeskommunene fra Kommunal- og regionaldepartementet, som endret navn til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 1. januar 2014.(21) Denne godtgjøringen var basert på de beregnede 
kostnadene for å skaffe læremidler i alle fag. En oversikt over godtgjøringsbeløpene er angitt 
nedenfor:(22) 

(16)  Se NDLAs årsmelding for 2012 (dok. nr. 672038), s. 5, vedlagt norske myndigheters innlegg av 6. mai 2013. Original tekst på norsk 
”Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, (…)”.

(17)  Se vedlegg 11 til klagen: NDLAs prosjektplan av 16. februar 2007 (dok. nr. 553952), s. 3.
(18)  VG1 står for ”Videregående 1”, dvs. det første av de tre årene på videregående skole i henhold til Kunnskapsløftet-reformen av 

2006, se informasjon på nettstedet til Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_
vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet-2014/12-Dispensasjoner-og-
forsok-innvilget-av-Utdanningsdirektoratet-1/

(19)  Se vedlegg 4 til klagen, brev til fylkeskommunene fra Kunnskapsdepartementet av 20. april 2007 (dok. nr. 553730), se tredje ledd 
på s. 1 og fjerde ledd på s. 2.

(20)  Se innlegg fra norske myndigheter av 9. september 2010 (dok. nr. 568942), s. 6–8, særlig tabellen på s. 6. 
(21)  Se budsjettfordelingen i St.prp. nr. 1 (2006-2007) på lenken: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2006-2007-/

id298559/
(22)  Se innlegg fra norske myndigheter av 9.9.2010 (dok. nr. 568942), s. 6–8, særlig tabellen på s. 6. 

http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet-2014/12-Dispensasjoner-og-forsok-innvilget-av-Utdanningsdirektoratet-1/
http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet-2014/12-Dispensasjoner-og-forsok-innvilget-av-Utdanningsdirektoratet-1/
http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet-2014/12-Dispensasjoner-og-forsok-innvilget-av-Utdanningsdirektoratet-1/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2006-2007-/id298559/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2006-2007-/id298559/
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År 2006–2007 2008 2009 2010

Statstilskudd til 
fylkeskommunene, slik 
at de kan tilby gratis 
læremidler (generelt)

NOK 287 millioner NOK 211 millioner NOK 347 millioner NOK 308 millioner

Tilskudd fra 
Kunnskapsdeparte-
mentet til NDLA 
(særlig)

NOK 17 millioner NOK 9 millioner NOK 4,5 (23) 
millioner 

-

4.3.1 Fylkeskommunenes finansiering av NDLA23

28) De deltakende fylkeskommunene vedtok å bruke deler av midlene fra den generelle tilskudds-
ordningen, som det vises til i nr. 27 ovenfor, til NDLA-prosjektet. Fylkeskommunenes budsjett-
bevilgning er oppsummert nedenfor:(24)

År 2008 2009 2010 2011 2012

Tilskudd fra fylkes kommunene (25) til 
NDLA

NOK 21,1 
millioner 

NOK 34,7 
millioner 

NOK 58,8(26) 
millioner 

NOK 57,7(27) 
millioner 

NOK 64,9(28) 
millioner 

Prosentandel/mengde av fylkes-
kommunenes budsjett for gratis 
læremidler til NDLA

10 % 10 % 20 % NOK 355 per elev NOK 400 per elev 

29) Selv om måten midlene ble kanalisert til NDLA på, endret seg over tid, var den grunnleggende 
kilden til finansiering den samme, nærmere bestemt statstilskudd via Kunnskapsdepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.25262728

30) I det første året NDLA var i drift, mottok NDLA midler direkte fra Kunnskapsdepartementet 
(NOK 17 millioner i 2007). Andre og tredje år ble NDLA finansiert både direkte av staten og av 
fylkeskommunene, som overførte en del av sitt tilskudd fra staten til NDLA. 

31) Kunnskapsdepartementet dekket bare kostnadene for teknisk støtte og infrastruktur til NDLA, 
dvs. oppskalering og flytting av innholdsstyringssystemet (NOK 4,5 millioner i 2009), ettersom 
det økonomiske ansvaret for gratis læremidler ble overført til fylkeskommunene 1. juli 2009.(29)

32) Fra 2010 og fram til i dag er NDLA utelukkende blitt finansiert over budsjettene til 
fylkeskommunene, som bruker midlene de mottar via den generelle tilskuddsordningen som 
administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4.3.2 Rettslig grunnlag for finansieringen

33) Det rettslige grunnlaget for midlene fra Kunnskapsdepartementet til NDLA er Stortingets 
statsbudsjettvedtak kombinert med at Kunnskapsdepartementet fikk delegert myndighet til å 
godkjenne søknader om tilskudd. 

34) Det rettslige grunnlaget for tilskuddene fra fylkeskommunene til NDLA finnes i de deltakende 
fylkeskommunenes budsjettvedtak.(30)

(23) Se nr. 31 nedenfor.
(24)  Overvåkningsorganet forstår at tildelingsmetoden har vært uendret med hensyn til år 2013 og 2014.
(25) Tallene ble lagt fram av den norske regjering 9.9.2010 (dok. nr. 568942), s. 8.
(26) Se årsmelding for 2011, nr. 5.4.1 (dok. nr. 672037).
(27) Ibid.
(28) Se årsmelding for 2012, nr. 6.1 (dok. nr. 672038).
(29)  Se vedlegg 15 til klagen (dok. nr. 553808); notat fra saksbehandler i opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, se 

Finansiering og utvidelse på s. 7.
(30)  Se svar fra norske myndigheter av 31. mars 2014 (dok. nr. 703980 og 703991) og vedlegg 5–22 (dok. nr. 703987).
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4.4 Etablering av NDLA (31) 

4.4.1 Ad hoc-samarbeid: 15. oktober 2006 – 1. juli 2009

35) Fra 15. oktober 2006(32) til 1. juli 2009 fungerte NDLA som et ad hoc-samarbeid før NDLA ble 
formelt etablert som et interkommunalt samarbeid i henhold til kommuneloven § 27. 

36) Fra 15. oktober til 15. februar 2007 fokuserte fylkeskommunene som deltok i NDLA, på å 
utarbeide en prosjektplan som skulle sendes Kunnskapsdepartementet med det som mål å 
få godkjenning og finansiering av NDLA. Departementet mottok prosjektplanen 16. februar 
2007 og godkjente den i april 2007.(33) På dette tidspunkt ble de strategiske vedtak knyttet 
til prosjektet gjort av Forum for fylkesutdanningssjefer (heretter kalt FFU).(34) Den daglige 
styringen av prosjektet ble ledet av et styre utpekt av FFU bestående av fem medlemmer, som 
også var skoleledere på fylkeskommunalt nivå. Ifølge opplysninger fra norske myndigheter besto 
styret av minst én representant fra de tre opplæringsregionene (dvs. opplæringsregion Nord, 
opplæringsregion Sør-Vest og Østlandssamarbeidet) og lederen for FFU.(35)

37) I tillegg til nevnte fem styremedlemmer arbeidet fire ansatte fra forskjellige fylkeskommuner på 
prosjektet.(36) NDLAs styre fulgte et avtalt mandat utarbeidet av de deltakende fylkeskommunene, 
som omfattet to særlige mål:(37)

i) Etablere en organisasjon som kunne tilby fritt tilgjengelige gratis digitale læremidler med det 
langsiktige målet å dekke behovet i hvert fag og fagområde på videregående skoler og

ii) tilby digitale læremidler for to særskilte fag, nærmere bestemt norsk og naturfag, på 
videregående skoler før høsten 2007.

38) For å kunne motta statsfinansiering krevde Kunnskapsdepartementet at en juridisk enhet skulle 
være ansvarlig for prosjektet. Som følge av dette ble Hordaland fylkeskommune utpekt som 
juridisk ansvarlig enhet. Dette ble bekreftet gjennom et vedtak i Hordaland fylkeskommune  
16. oktober 2007(38) som de andre deltakende fylkeskommuner samtykket i gjennom sine egne 
styrer.

39) I løpet av 2008 og 2009 drøftet de deltakende fylkeskommunene den framtidige organiseringen 
av NDLA. Målet var å formalisere ordningen og minimere antall nødvendige endringer i det 
eksisterende samarbeidet.(39) Etter hvert gjorde styrene i alle fylkeskommuner tilsvarende 
vedtak som tillot at fylkeskommunene kunne delta i et interkommunalt samarbeid i samsvar med 
kommune loven § 27. Ifølge vedtakene var målet med NDLA å kjøpe inn, utvikle og distribuere 
digi tale læremidler i alle fag det undervises i på videregående skoler i Norge. Fylkeskommunene 
vedtok at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, og dette ble anført i NDLAs ved-
tekter.(40) NDLA ble formelt etablert som et interkommunalt samarbeid 1. juli 2009, som 
er datoen oppgitt i vedtektene. Norske myndigheter har bekreftet at denne datoen er riktig 
etablerings dato.(41) Ifølge opplysninger framlagt av norske myndigheter ble det gjort mindre 

(31)  EFTA-domstolen merket seg at det i NDLAs vedtekter angis at ikrafttredelsesdatoen for det formaliserte samarbeidet var 1. juli 
2009 (sak E-1/12 Den norske Forleggerforening, nr. 115 (referert ovenfor)). Samtidig merket EFTA-domstolen seg at norske 
myndigheter i et brev oppgav 1. januar 2010 som ikrafttredelsesdato for det interkommunale samarbeidet (EFTA-domstolen 
viser til innlegget fra Norge av 9. september 2010, s. 3). På bakgrunn av det ovennevnte og idet det ble tatt hensyn til at NDLA 
allerede fungerte som et ad hoc-samarbeid før den formelle etableringen, kom EFTA-domstolen til at Overvåkningsorganet 
burde ha undersøkt hvilke virkninger de organisatoriske endringene av og den rettslige statusen til NDLA hadde på NDLAs 
beslutningsprosess og finansieringskilder. EFTA-domstolen kom også til at Overvåkningsorganet burde ha undersøkt hvordan den 
organisatoriske og rettslige statusen til NDLA har endret seg over tid (sak E-1/12 Den norske Forleggerforening, nr. 117 (referert 
ovenfor)).

(32)  Datoen for søknad om tilskudd fra de 18 fylkeskommunene.
(33)  Se vedlegg 11 til klagen, Prosjektplan for NDLA av 16. februar 2007 (dok. nr. 553952), s. 14.
(34)  Denne fotnoten gjelder ikke den norske språkversjonen.
(35)  Se brev fra norske myndigheter av 31.3.2014 (dok. nr. 703991), s. 7.
(36)  Innlegg fra norske myndigheter av 6.5.2013 (dok. nr. 672024).
(37)  Prosjektplan for NDLA, første og andre punkt under underoverskrift 2.2.
(38)  Vedtaket lød som følger: ”Hordaland fylkeskommune står som juridisk ansvarleg for NDLA, på vegne av dei andre fylkeskommunane 

som er tilslutta prosjektet.”.
(39)  Brev fra norske myndigheter av 6.5.2013 (dok. nr. 672024), s. 6, annet til siste ledd.
(40)  Vedtekter, se vedlegg 10 til klagen (dok. nr. 553953) som bekrefter at ikrafttredelsesdatoen var 1.7.2009 
(41)  Se brev fra norske myndigheter av 31.3.2014 (dok. nr. 703991).
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endringer i vedtektene i 2012.(42) Nevnte endringer endret ikke NDLAs myndighet, som angitt 
nedenfor i nr. 52.

4.4.2 Interkommunalt samarbeid – representantskap og driftsstyre

40) I henhold til vedtektene skal FFU fungere som representantskap(43) og dermed ha ansvar for den 
generelle styringen, på samme måte som i ad hoc-samarbeidsfasen. I de endrede vedtektene fra 
2012 ble henvisningen til FFU fjernet, men representantskapets sammensetning og funksjon ble 
ikke endret. Dette gjenspeiler formålet med og strukturen til et interkommunalt samarbeid der alle 
deltakende fylkeskommuner må være representert i det øverste beslutningsorganet.(44) 

41) I henhold til vedtektene skal driftsstyret bestå av minst fem medlemmer, herunder minst én 
representant for hver av opplæringsregionene (dvs. opplæringsregion Nord, opplæringsregion 
Sør-Vest og Østlandssamarbeidet), dvs. samme sammensetning som i ad hoc-samarbeids- 
fasen.(45) 

42) I henhold til vedtektene(46) er driftsstyrets oppgave å sørge for at NDLA kan utføre sine oppgaver 
i henhold til vedtektene, nærmere bestemt å legge til rette for 1) fritt tilgjengelige digitale 
læremidler, gratis for brukerne, 2) en videregående opplæring som er preget av samhandling og 
deling, 3) elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid, 4) fagmiljøer og nettverk fra hele 
landet som drivkraft i utvikling av gode digitale læremidler og 5) et marked som leverer innhold 
og tjenester etter elevers og læreres behov. 

43) Selv om driftsstyret har myndighet til å pådra seg økonomiske forpliktelser på vegne av deltakerne, 
angis det uttrykkelig i vedtektene at driftsstyret bare kan utøve sin myndighet på grunnlag vedtak 
om delegering i representantskapet, som også kan instruere driftsstyret og overstyre dets vedtak. 
I de endrede vedtektene fra 2012 er myndigheten til å pådra seg økonomiske forpliktelser på 
vegne av NDLAs deltakende medlemmer underforstått, men driftsstyrets funksjon er uendret. 
I alle tilfeller begrenses eventuelle økonomiske forpliktelser av budsjettet som de deltakende 
fylkeskommunene har vedtatt for NDLA. I denne forbindelse bør det noteres at alle økonomiske 
transaksjoner som gjelder NDLA, utføres av Hordaland fylkeskommune og den fylkeskommunale 
innkjøpsenheten BTV (se nr. 54 nedenfor for nærmere opplysninger). I tillegg angir vedtektene 
at verken driftsstyret eller representantskapet kan ta opp lån eller stille garantier på vegne at det 
interkommunale samarbeidet. I denne forbindelse har norske myndigheter forklart at verken 
representantskapet, driftsstyret eller administrasjonen i praksis pålegger fylkeskommunene nye 
økonomiske forpliktelser. 

4.4.3 Fylkeskommunale vedtak om godkjenning av det interkommunale samarbeidet 

44) I løpet av 2009 gjorde de 18 ulike fylkeskommunene vedtak om å godta avtalen og vedtektene som 
ligger til grunn for etableringen av NDLA som et interkommunalt samarbeid. Fylkeskommunene 
gjorde nevnte vedtak på forskjellige tidspunkt, men flertallet gjorde dette før 1. juli 2009, datoen 
fylkeskommunene hadde vedtatt at samarbeidet skulle tre i kraft.(47)

45) Norske myndigheter har opplyst at alle de 18 fylkeskommunene har deltatt i NDLA-samarbeidet 
siden ad hoc-samarbeidsfasen (unntatt Akershus, som meldte seg ut og deretter inn igjen, se nr. 
24) ovenfor), og at det formelle samarbeidet startet 1. juli 2009. 

46) Det første styremøtet i NDLA fant sted 11. august 2009.(48)

(42)  Endrede vedtekter fra 2012 (se dok. nr. 703991 og 709565). Hordaland var den første fylkeskommunen som vedtok de endrede 
vedtektene 16.1.2012, og Østfold den siste som vedtok endringene 25.10.2012, se e-post fra norske myndigheter av 2.6.2014 (dok. 
nr. 709742).

(43)  Kalt ”styret” i vedtektene fra 2012. 
(44)  Se note 327 i kommentarene til opplæringsloven § 27, Gyldendals rettsdata, av Jan Fridthjof Bern, skrevet 8.3.2012.
(45)  Kalt ”arbeidsutvalg” i vedtektene fra 2012.
(46)  Se nr. 51 nedenfor for mer informasjon om finansiering av NDLA og NDLAs budsjett. 
(47)  Se svar fra norske myndigheter av 31.3.2014 (dok. nr. 703980 og 703991) og vedlegg 5–22 (dok. nr. 703987). I svaret fra Norge 

av 31.3.2014 (dok. nr. 703991) opplyses det at de to fylkeskommunene Sogn og Fjordane og Telemark feilaktig viser til datoen 
1.1.2010 i sine vedtak. Norske myndigheter opplyser også at selv om Troms fylkeskommune av praktiske årsaker i sitt vedtak angir 
at samarbeidet trådte i kraft 1.1.2010, skulle riktig dato ha vært 1.7.2009. 

(48)  Innlegg fra norske myndigheter av 6.5.2013 (dok. nr. 672024).
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4.5 NDLAs budsjett og innkjøp

47) Det årlige finansieringsnivået for NDLA vedtas av de deltakende fylkeskommunene. Vedtaket 
er basert på en anbefaling fra NDLAs driftsstyre som inneholder styrets synspunkter på 
finansieringsnivået, men fylkeskommunene er ikke rettslig bundet av en slik anbefaling. Det 
primære formålet med finansieringen(49) er å gjøre det mulig for NDLA å oppfylle de definerte 
målene, nærmere bestemt å kjøpe inn, utvikle og distribuere digitale læremidler for alle fag 
det undervises i på videregående skoler som omfattes av den lovfestede plikten i den norske 
opplæringsloven. 

48) Det bør også påpekes at NDLA ikke har myndighet til å ta betalt for sine tjenester fra 
fylkeskommunene, staten eller eventuelle privatkunder. Tilskuddene til NDLA fastsettes ensidig 
av fylkeskommunene, og NDLA har ingen forhandlingsmyndighet når det gjelder størrelsen 
på disse tilskuddene. Dersom driftsstyret ønsker å utvikle virksomheten til NDLA og derfor 
ønsker å øke budsjettet, må saken legges fram for representantskapet for godkjenning. Dersom 
representantskapet vedtar å støtte en økning av budsjettet, overføres saken til fylkestingene(50) for 
endelig godkjenning.

49) For å sikre at NDLAs offentlige anbudskonkurranser organiseres i samsvar med Lov om 
offentlige anskaffelser(51) har NDLA utarbeidet en strategi for offentlige anbud.(52) Ifølge 
opplysninger fra norske myndigheter er en av NDLAs hovedoppgaver å styre utviklingen av nye 
digitale læremidler gjennom offentlige anskaffelser. Vedtaket om å bruke offentlige anskaffelser 
begrenses av de generelle målene og budsjettet for NDLA. Innenfor disse begrensningene har 
NDLA frihet til å bestemme innholdet i anbudene.(53)

50) Siden 2007 har NDLA utlyst ni større offentlige anbudskonkurranser med hjelp fra Hordaland 
fylkeskommune.(54) Disse er knyttet til digitale læremidler, og omfatter alt fra innkjøp av 
sluttprodukter og -elementer til tilgang til bilder, videofilmer og tilknyttede støttetjenester. 

51) Som nevnt ovenfor har ledelsen i NDLA myndighet til å pålegge de deltakende fylkeskommunene 
økonomiske forpliktelser. Ifølge norske myndigheter var hensikten med denne bestemmelsen å 
tydeliggjøre at styret i NDLA har myndighet til å inngå avtaler med andre parter. For å kunne gjøre 
dette måtte driftsstyret kunne pålegge fylkeskommunene som deltar i samarbeidet, forpliktelser, 
ettersom det ville pålegge fylkeskommunene å bruke midlene som var stilt til rådighet for NDLA, 
i henhold til formålene med NDLA.(55)

52) Som nevnt i nr. 39 ble vedtektene endret i 2012. Den eneste betydelige endringen er imidlertid 
knyttet til rollen til daglig leder, som er blitt tydeligere definert, særlig når det gjelder 
begrensningene i vedkommendes mandat. Endringen av vedtektene endrer imidlertid ikke 
Overvåkningsorganets samlede vurdering når det gjelder NDLAs uavhengighet, ettersom 
endringene ikke i betydelig grad har endret NDLAs mandat. Norske myndigheter har videre uttalt 
at de endrede vedtektene gir en mer nøyaktig beskrivelse av NDLAs myndighet.(56)

4.6 NDLAs medarbeidere og administrasjon

53) NDLA har ingen egne ansatte. De fleste medarbeiderne som utfører arbeid for NDLA, er ansatt i 
et kontraktfestet arbeidsforhold i en av de deltakende fylkeskommunene. I andre tilfeller utføres 
arbeidet av eksterne konsulenter som, ifølge opplysninger framlagt av norske myndigheter, 
er ansatt i foretak som har vunnet offentlige anbudskonkurranser. Redaksjonsmedlemmene 
leies enten inn fra fylkeskommunene, eller de er ansatt hos leverandører som leverer tjenester 
til NDLA. Redaksjonsmedlemmer fra fylkeskommunene leies inn på deltidsbasis for et visst 
antall år. Det innebærer at de fremdeles er ansatt i fylkeskommunen, men at tiden de arbeider 

(49)  Finansieringskilden for NDLA er nærmere beskrevet i nr. 4.3 ovenfor.
(50)  Denne fotnoten gjelder ikke den norske språkversjonen. 
(51)  LOV-1999-07-16-69 (Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)).
(52)  Se innlegg fra norske myndigheter av 7. mars 2011 (dok. nr. 589528), s. 54.
(53)  Denne begrensede handlefriheten knyttet til NDLAs daglige virksomhet analyseres nærmere i avsnittet om vurdering nedenfor.
(54)  Hordaland fylkeskommune opptrer, på vegne av alle deltakende fylkeskommuner, som den juridiske enheten med ansvar for 

kontraktinngåelse.
(55)  Se svar fra Norge av 31.3.2014 (dok. nr. 703991).
(56)  Ifølge opplysninger framlagt av norske myndigheter ble det gjort mindre endringer i vedtektene i 2012 (dok. nr. 703991 og 709565). 
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for NDLA, betales over NDLAs budsjett. Kostnadene for andre redaksjonsmedlemmer inngår i 
godtgjøringene som betales til leverandørene som leverer tjenester som NDLA har anbudsutlyst. 
Ledelsesgruppen leies inn fra fylkeskommunene for et ubestemt tidsrom, og den er dermed ikke 
i et kontraktfestet arbeidsforhold med NDLA. 

54) I praksis refunderer NDLA fylkeskommunene tre ganger i året for bruk av deres ressurser (dvs. 
for å dekke lønn, reiseutgifter osv.). Dette organiseres av Hordaland fylkeskommune. Videre har 
NDLA siden prosjektfasen brukt den fylkeskommunale innkjøpsenheten BTV(57) til all offentlig 
anskaffelse av tjenester som skal kjøpes på markedet. Når det gjelder tjenester som NDLA 
har anskaffet, omfatter dette alle tjenester innen teknisk administrasjon, programbehandling, 
brukerstøtte og utvikling av NDLAs nettsted for digitale læremidler.(58) Det foreligger ingen 
dokumentasjon på at NDLAs innkjøp har overskredet budsjettet, eller at NDLA har anskaffet 
tjenester eller varer utenfor sitt mandat.

5. Kommentarer til åpningsvedtaket

5.1 Klageren

55) DnFs kommentarer kan oppsummeres som følger: 

−	 Omfanget av NDLAs plikt til å yte tjenester er ikke tydelig definert.

−	 NDLAs finansieringssystem og -struktur er uklar, noe som fører til en kryssubsidiering fra 
fylkeskommunene som ikke gjenspeiles i NDLAs regnskap.

−	 NDLA har allerede forårsaket alvorlig og uopprettelig skade for norske forlag, hovedsakelig 
på grunn av øremerkingen av offentlige statlige midler fra fylkeskommunene til NDLA, som 
angivelig begrenser skolenes mulighet til å kjøpe inn læremidler av høy kvalitet fra forlag.

−	 Det hevdes at fylkeskommuner som ikke deltar i NDLA (Oslo og Akershus),(59) risikerer å få 
læremidler av dårligere kvalitet fra forlag på grunn av forlagenes svekkede konkurranseevne. 
DnF viser til forskning om åpne utdanningsressurser (OER) som har funnet at statsfinansierte 
OER-programmer kan innskrenke valget for lærere og elever, ettersom de undergraver 
konkurranseevnen til aktører i den private sektor og dermed deres tillit til å investere, 
slik at disse aktørene etter hvert trekker seg ut av markedet (se tredjepartskommentar fra 
International Publisher Association).

56) DnF protesterer mot den foreløpige vurderingen og funnene i Overvåkningsorganets vedtak nr. 
136/13/COL, der Overvåkningsorganet anga at NDLA ikke kunne anses som et foretak, og derfor 
ikke er underlagt statsstøttereglene. 

57) DnF hevder at reduksjonen i fylkeskommunenes budsjett til anskaffelse av læremidler er direkte 
knyttet til opprettelsen av NDLA. Ifølge DnF er denne budsjettreduksjonen årsaken til den 
reduserte bruttoomsetningen for bøker solgt til videregående skoler (NOK 392 millioner i 2008 og 
NOK 255–264 millioner i årene 2010–2012). DnF hevder at disse tallene beviser at det fantes et 
marked før opprettelsen av NDLA. DnF viser også til nr. 13 i Overvåkningsorganets retningslinjer 
om anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring gitt for å yte tjenester av allmenn økonomisk 
betydning,(60) og hevder at på tross av en slik ”markedsskjerming [intern produksjon] kan det 
dreie seg om en økonomisk virksomhet dersom andre deltakere ville og kunne yte tjenesten”, og 
at selv om formålet med NDLA er allmennyttig, endrer det ikke det faktum at NDLA kan anses 
som et foretak, så lenge det nevnte tilbudet konkurrerer med tilbud fra andre aktører som ønsker 
å oppnå fortjeneste.(61)

58) Når det gjelder vurderingen av Altmark(62)-kriteriene, hevder DnF at de ikke er oppfylt, ettersom 
NDLA angivelig er svært ineffektivt.

(57)  ”Buskerud, Telemark og Vestfold”-innkjøp.
(58)  Se innlegget fra norske myndigheter av 4.3.2011 (dok. nr. 672032) vedlagt kommentaren til åpningsvedtaket.
(59)  På tidspunktet for innlegget hadde Akershus ennå ikke meldt seg inn i NDLA igjen.
(60)  EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12 og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1.
(61)  Sak C-49/07 MOTOE [2008] ECR I-4863, nr. 27.
(62)  Sak C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg [2003] ECR I-7747.
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59) Det hevdes også at NDLA ikke utvikler et produkt bare dersom markedet svikter, men også når et 
slikt produkt allerede finnes på markedet. DnF viser til Overvåkningsorganets retningslinjer om 
tjenester av allmenn økonomisk betydning nr. 13 der det angis at EFTA-statene ikke kan pålegge 
særlige forpliktelser til offentlig tjeneste for virksomhet som foretak som driver på vanlige 
markedsvilkår, allerede tilbyr [...].

60) Når det gjelder vurderingen av NDLA som leverandør av tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, kritiseres mangelen på transparens. I denne forbindelse viser DnF til vilkårene i 
innsynsdirektivet (2006/111/EF)(63) som det hevdes at NDLA ikke oppfyller.

5.2 Andre tredjeparter

61) Overvåkningsorganet har mottatt kommentarer fra elleve berørte tredjeparter, nærmere bestemt: 
Associacao Portuguesa de Editores e Livrerios (APEL), Federation of European Publishers 
(FEP), Polish Chamber of Books, French Publisher Association, Chamber of Commerce and 
Industry of Slovenia, Danish Publisher Association, Publisher Association (UK), International 
Publisher Association (IPA), Association of the Belgian Publishers (ADEB), Publisher and 
Booksellers Association of Serbia og Swedish Association of Educational Publishers.

62) Alle tredjeparter anfører at produksjon og distribusjon av gratis digitale ressurser utført av en 
statsdrevet enhet som NDLA, er å regne som statssubsidiert konkurransevridning og bør anses 
som ulovlig støtte.

63) FEP og IPA har lagt fram mer utfyllende kommentarer, som er oppsummert nedenfor: 

−	 Konkurransevridningen som skyldes støtten til NDLA, vil i betydelig grad undergrave den 
muligheten forlag i privat sektor har til å fortsette å levere ressurser av høy kvalitet til dette 
markedet. Slik konkurransevridning vil ha en negativ innvirkning på utdanningen i Norge og 
ha en negativ virkning på både læreres og elevenes prestasjoner, og at

−	 den mest effektive strategien for tildeling av statlige midler er å fokusere på etterspørselssiden 
(skolebudsjett), og ikke å subsidiere gratis materiell på leverandørsiden som ikke er underlagt 
konkurranse (hvilket er tilfellet for NDLA). I det førstnevnte tilfellet har lærere midler 
til å velge fritt mellom et utvalg av ressurser av høy kvalitet, herunder OER-materiell og 
profesjonelt publisert materiell.

6.  Kommentarer fra norske myndigheter

64) Norske myndigheters standpunkt er at finansieringen av gratis offentlige videregående skoler 
ikke kan anses som statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61. Norske myndigheter 
understreker det faktum at NDLA hovedsakelig kjøper inn læremidler via prosedyrer for 
offentlige anskaffelser på markedet. Det er bare når NDLA ikke er i stand til å anskaffe materiell 
med en tilstrekkelig kvalitet, at NDLA utvikler dette materiellet i samarbeid med lærere og 
fylkeskommunene.

II. VURDERING

1. Om det foreligger statsstøtte 

65) I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, ”[m]ed de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal 
støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, 
som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen 
av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker 
samhandelen mellom avtalepartene.” 

(63)  Innsynsdirektivet (Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. november 2006 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske 
forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn i visse foretak (EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17), innlemmet i 
EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1a ved EØS-komiteens beslutning nr. 55/2007 av 8. juni 2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 15 og 
EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 12, trådte i kraft 9.6.2007)).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 65/12 22.10.2015

1.1 Økonomisk virksomhet

66) Det framgår av det ovennevnte at statsstøttereglene bare gjelder støtte gitt til foretak. Før det 
undersøkes om vilkårene for statsstøtte er oppfylt i denne saken, må det først undersøkes om 
NDLA kan regnes som et foretak i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dersom dette 
ikke er tilfellet, omfattes støtten til NDLA ikke av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

67) I henhold til den fastsatte rettspraksis skal ”foretak” forstås som (...) enhver enhet som utøver en 
økonomisk virksomhet, uansett enhetens juridiske status og finansieringsform.(64) 

68) Overvåkningsorganet merker seg at NDLA hovedsakelig er et samarbeid mellom ulike 
fylkeskommuner. Mottakeren av statlige midler er derfor ikke NDLA, men de enkelte 
fylkeskommunene som samarbeider i NDLA-prosjektet. Som angitt ovenfor kan en enhet 
imidlertid være et foretak i betydningen av statsstøttereglene, uansett enhetens juridiske status og 
finansieringsform. Det avgjørende spørsmålet er derfor om den aktuelle virksomheten kan anses 
for å være av økonomisk art. Som angitt nedenfor i avsnitt II.1.1.2 har Overvåkningsorganet 
vurdert om NDLAs endrede status, fra i utgangspunktet å være et ad hoc-samarbeid til å bli 
et formelt interkommunalt samarbeid som trådte i kraft 1. juli 2009, har hatt betydning for 
klassifiseringen av NDLAs virksomhet. Overvåkningsorganet har konkludert med at den endrede 
statusen ikke har hatt noen betydning, ettersom det ikke har ført til materielle forskjeller i NDLAs 
beslutningsprosesser, finansiering eller uavhengighet etter at statusen ble endret.

69) NDLA kjøper inn, utvikler og publiserer digitale læremidler. Klageren hevder at nevnte 
virksomhet er av økonomisk art. I denne forbindelse understreker klageren at fram til nå har 
private leverandører utviklet og publisert digitale læremidler. Klageren framholder at ved å 
utvikle og publisere digitale læremidler selv opptrer NDLA i direkte konkurranse med disse 
private leverandørene. 

70) Overvåkningsorganet konstaterer at en økonomisk virksomhet er en virksomhet som består av å 
tilby varer og tjenester på et marked.(65) Hvorvidt et marked eksisterer eller ikke, kan avhenge 
av måten det er organisert på i den berørte staten,(66) og klassifiseringen av om en bestemt 
virksomhet er økonomisk eller ikke, kan derfor endre seg over tid. Overvåkningsorganet er 
innforstått med at en rekke foretak tilbyr digitale læremidler som en del av sin økonomiske 
virksomhet. 

71) I henhold til EFTA-domstolens dom i Private Barnehagers Landsforbund(67) framgår det 
imidlertid at det faktum at private aktører kan tilby en virksomhet som en økonomisk virksomhet, 
ikke utelukker at staten også kan tilby samme virksomhet som en ikke-økonomisk virksomhet. 
I saken Private Barnehagers Landsforbund måtte EFTA-domstolen vurdere om driften av 
kommunale barnehager i Norge utgjorde en økonomisk virksomhet. Klageren i denne saken 
argumenterte med at det eneste relevante spørsmålet i denne sammenhengen var (...) om 
kommunene yter tjenester på et gitt marked som kan, i det minste i prinsippet, utføres av private 
aktører for å oppnå fortjeneste. 

72) I sin dom påpekte EFTA-domstolen imidlertid at ”[n]år en virksomhet utført av en offentlig 
enhet vurderes med tanke på statsstøttereglene, kan det ikke spille noen rolle om virksomheten 
i prinsippet kan utføres av en privat aktør. En slik tolkning vil i realiteten gjøre at all statlig 
virksomhet som ikke består av utøvelse av offentlig myndighet, omfattes av begrepet økonomisk 
virksomhet.”(68) En slik tolkning vil urettmessig begrense statenes handlefrihet når det 
gjelder å yte visse tjenester til befolkningen. Det foreligger en rekke saker der det er erkjent 
at lignende virksomhet kan utføres både som ikke-økonomisk og økonomisk virksomhet, og 
der bare den sistnevnte er underlagt statsstøtteregler. Dette er blitt godkjent av europeiske 
domstoler i saker som gjelder helsesystemer (f.eks. private og offentlige sykeforsikringer(69)), 
pensjonsfondsystemer (f.eks. private og offentlige pensjonsfond(70)) og undervisningssektoren 
(f.eks. private og offentlige barnehager(71)).

(64)  Sak C-41/90 Höfner og Elser [1991] ECR I-1979, nr. 21. 
(65)  Sak C-35/96 Kommisjonen mot Italia (CNSD) [1998] ECR I-3851, nr. 36. 
(66)  Forente saker C-159/91 og C-160/91 Poucet and Pistre [1993] ECR I-637.
(67)  Sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Court Report 64.
(68)  Ibid., nr. 80.
(69)  Sak C-160/91 Poucet [1993] ECR I-637. 
(70)  Sak C-180/98 Pavlov [2000] ECR I-6497.
(71)  Sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund (nevnt ovenfor). 
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73) I saken Private Barnehagers Landsforbund(72) forklarte EFTA-domstolen videre at for å fastslå 
om en bestemt virksomhet er økonomisk eller ikke, kan Domstolens begrunnelse i Humbel-
dommen,(73) som gjaldt begrepet ”tjeneste” som definert i de grunnleggende rettighetene, få 
anvendelse på saker som har med statsstøtte å gjøre. 

74) Særlig på området utdanning og forskning har europeiske domstoler fastslått at yting av visse 
tjenester fra foretak som utgjør en del av det offentlige utdanningssystemet og finansieres via 
statskassen, ikke kvalifiserer som tjenesteyting i henhold til EF-traktatens artikkel 50 (nå artikkel 
57 i TEUV). Domstolen framholdt i Kommisjonen mot Tyskland(74), der man særlig baserte seg 
på Humbel-dommen, at ”ved å opprette og opprettholde et slikt offentlig utdanningssystem, som 
normalt finansieres via statskassen [...], har staten ikke til hensikt å delta i godtgjøringsaktiviteter, 
men utfører sine oppgaver overfor befolkningen på det sosiale, kulturelle og utdanningsmessige 
området. ”(75) 

75) Som følge av endringen av opplæringsloven (se nr. 20) ovenfor) har den norske stat vedtatt at 
elever skal ha gratis tilgang til læremidler, herunder digitale læremidler. Denne nye bestemmelsen 
utgjør en integrert del av det offentlige utdanningssystemet. Spørsmålet som da må besvares, 
gjelder gjennomføring av denne bestemmelsen i praksis, og kvalifiseringen av den berørte 
virksomheten som økonomisk eller ikke-økonomisk vil derfor avhenge av i) virksomhetens 
formål og ii) måten den utføres på. 

1.1.1 Formål

76) Staten må ikke, ved å etablere og opprettholde den berørte enheten, etterstrebe å utøve inntekts-
givende virksomhet, men isteden utøve sin myndighet for å oppfylle sine plikter overfor befolk-
ningen.(76) Det er fastsatt rettspraksis, noe som også gjenspeiles i Europakommisjonens saks-
praksis, at staten ved å opprette og opprettholde det nasjonale utdanningssystemet oppfyller sine 
plikter overfor sin egen befolkning på det sosiale, kulturelle og utdanningsmessige området.(77) 
I denne forbindelse vedtok den norske regjering ved utdanningsreformen av 2006 at staten skal 
stille gratis læremidler til rådighet, og alle fylkeskommunene, unntatt Oslo, vedtok å rette seg 
etter denne plikten ved å koordinere sine ressurser gjennom opprettelsen av NDLA. Som angitt 
av norske myndigheter er formålet med NDLA å tilby gratis læremidler. For å oppfylle denne 
plikten etterstreber NDLA primært å kjøpe inn læremidlene gjennom prosedyrer for offentlige 
anskaffelser på markedet. Dersom NDLA ikke er i stand til å anskaffe egnede læremidler, vil 
NDLA utvikle disse i samarbeid med lærere og de deltakende fylkeskommuner.(78) 

77) Ifølge klageren følger det av dommene i sakene Humbel og Private Barnehagers Landsforbund 
at selv om virksomheten som er vurdert i disse dommene (dvs. arrangere kurs og tilby barne-
hage plasser), omfattes av det offentlige utdanningssystemet, omfattes annen virksomhet (f.eks. 
innkjøp, utvikling og distribusjon av digitale læremidler) ikke av det offentlige utdannings-
systemet, særlig dersom et marked for slik virksomhet allerede eksisterte før statens virksomhet. 

78) Overvåkningsorganet ser imidlertid ingen indikasjoner på at Domstolen eller EFTA-domstolen 
ønsket å begrense omfanget av virksomheten som omfattes av det offentlige utdanningssystemet, 
på en slik måte som klageren framholder (dvs. til faktisk undervisning og levering av 
barnhagetjenester). Overvåkningsorganet merker seg tvert om at EFTA-statene har stor 
handlefrihet ved valg av aktiviteter de ønsker å tilby befolkningen på området sosial-, kultur- og 
utdanningspolitikk.(79) 

79) Overvåkningsorganet merker seg at innkjøp, utvikling og distribusjon av læremidler er knyttet til 
tilgjengeliggjøring av læringsinnhold, og dermed er nært knyttet til den faktiske undervisningen. 
Overvåkningsorganet finner at virksomheten som NDLA utfører for å sikre at fylkeskommunene 

(72)  Ibid., nr. 80.
(73)  Sak 263/86 Humbel [1988] ECR 5383, nr. 14–21. 
(74)  Sak C-318/05 Kommisjonen mot Tyskland [2007] ECR I-6957.
(75)  Ibid., nr. 68.
(76)  Sak 263/86 Humbel (nevnt ovenfor), nr. 18.
(77)  Ibid., nr. 18; Sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Court Report. 64, nr. 82; Kommisjonsvedtak N 118/2000 

France – Aide aux clubs sportifs professionnels (EFT C 333 av 28.11.2001, s. 6). 
(78)  Se norske myndigheters brev av 29. november 2013 (dok. nr. 691769).
(79)  C-218/00 Cisal die Battistello Venanzi [2002] ECR I-691, nr. 31. 
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kan oppfylle sine oppgaver på området utdanning, er flettet sammen med sosiale forpliktelser 
som ikke kan sammenlignes med et tilbud av kommersiell art, og at subsidier bare gis for å 
oppfylle en helt spesiell utdanningsoppgave. Læremidlene som kjøpes inn og utvikles av NDLA, 
er spesielt skreddersydde for å oppfylle behovene i den nasjonale læreplanen for elever og lærere 
i videregående skole. Klageren har imidlertid hevdet at det er viktig å skille mellom virksomhet 
som er nødvendig for å kunne tilby offentlig utdanning, og virksomhet som ikke er det – klageren 
illustrerer dette ved å hevde at NDLA kan begynne å produsere skolemøbler, som ifølge klageren 
ikke vil være en del av det offentlige utdanningsystemets mandat. I denne forbindelse uttaler 
klageren at utvikling av digitale læremidler ikke er en integrert del av plikten til å yte offentlige 
tjenester, og dermed må anses som en økonomisk virksomhet.(80) 

80) I motsetning til klageren mener Overvåkningsorganet at produksjon av møbler ikke kan 
sammenlignes med produksjon av læremidler utarbeidet for å støtte en nasjonal læreplan. 
Produksjon av læremidler er nært knyttet til undervisningsaktivitetene i det offentlige 
utdanningssystemet, mens det er lite trolig at dette er tilfellet med produksjon av møbler.

1.1.2 Åpent nettsted

81) Nettstedet er et åpent nettsted, og klageren og tredjeparter har hevdet at dette er et problematisk 
element ved å anføre at [i]ronisk nok kan statsfinansierte OER-programmer innskrenke valget 
for lærere og elever, ettersom de undergraver konkurranseevnen til aktører i den private sektor 
og dermed deres tillit til å investere, slik at disse aktørene etter hvert trekker seg ut av markedet.
(81) Som angitt nedenfor endrer det faktum at nettstedet er åpent, ikke Overvåkningsorganets 
vurdering av at materiellet på nettstedet er av ikke-økonomisk art.

82) Overvåkningsorganet merker seg at på området utdanning har avtalepartene ikke bare en 
betydelig grad av handlefrihet når det gjelder å bestemme målet med oppgavene de har, men også 
når det gjelder å bestemme hvordan målet skal nås. Norske myndigheter har valgt å holde NDLAs 
nettsted åpent. Konsekvensene av dette er de digitale læremidlene ikke bare distribueres til de 
elevene som er innskrevet ved de berørte skolene i de berørte fylkene. Spredning av kunnskap til 
andre enn bare de tiltenkte mottakerne er en vanlig praksis i europeisk undervisningstradisjon. 
Forelesninger på offentlige universiteter i Europa er vanligvis åpne for allmennheten, og 
universitetene legger jevnlig ut lydopptak og audiovisuelle opptak av forelesninger på nettet. 
Denne praksisen kan anses som en forlengelse av undervisningsoppdraget og innebærer ikke 
automatisk at virksomheten er av økonomisk art. I dette særlige tilfellet danner læremidlene 
faktisk grunnlaget og rammen for undervisningen. Dette understrekes i tillegg av det faktum at 
utvikling av læremidler avhenger av læreplanen som fastsettes av offentlige myndigheter. Dette 
punktet gjenspeiles også i omfanget av NDLAs virksomhet angitt i vedtektene, som viser til 
formålet, nærmere bestemt å gi tilgang til digitale læremidler som er skreddersydd for elevers og 
læreres behov. Denne vurderingen endres ikke av det faktum at denne virksomheten var overlatt 
markedet før statens virksomhet, ettersom det ikke kan spille noen rolle om virksomheten kan 
være (eller var) utøvd av en privat aktør.(82)

83) Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at det faktum at nettstedet er åpent ikke innebærer 
at NDLAs virksomhet er av økonomisk art. 

1.1.3 Den juridiske statusen fra ad hoc-samarbeid til interkommunalt samarbeid hadde ingen 
innvirkning på beslutningsprosessen, og kan ikke påvirke klassifiseringen av virksomheten som 
ikke-økonomisk

84) I sin dom om oppheving av vedtaket tok EFTA-domstolen for seg en rekke aspekter som ikke 
er knyttet til virksomhetens art som sådan, men som er knyttet til de organisatoriske aspektene 
ved NDLA, NDLAs finansiering og uavhengighet. Disse aspektene er knyttet til den praktiske 
gjennomføringen av plikten til å tilby gratis læremidler, og er omhandlet nedenfor. 

(80)  Se klagerens kommentar til åpningsvedtaket, nr. 46 (dok. nr. 679680).
(81)  Se klagerens kommentar til åpningsvedtaket, nr. 8 (dok. nr. 679680).
(82)  Se nr. 70 ovenfor.
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85) Endringen av rettslig status fra ad hoc-samarbeid til et formelt interkommunalt samarbeid i 
henhold til opplæringsloven § 27 hadde ingen innvirkning på beslutningprosessen (og endringen 
i finansieringen hadde heller ingen innvirkning på organiseringen av NDLA). 

86) Klageren har ikke hevdet at omfanget av NDLAs virksomhet er endret siden ad hoc-
samarbeidsfasen og fram til den formelle etableringen av NDLA som et interkommunalt 
samarbeid. EFTA-domstolen peker imidlertid på at mangelen på opplysninger om hvordan 
fylkeskommunene organiserte sitt samarbeid for å oppfylle plikten til å tilby læremidler i ad hoc-
samarbeidsfasen, kan ha betydning for klassifiseringen av virksomheten som ikke-økonomisk. 
Domstolen understreket derfor at Overvåkningsorganet burde ha foretatt en undersøkelse av 
hvilken betydning endringen av rettslig status har på beslutningsprosessene i NDLA.(83) 

87) Ledelsesstrukturen i NDLA ble ikke endret da NDLA ble omgjort til et interkommunalt 
samarbeid i henhold til opplæringsloven.(84) Videre ble omfanget av NDLAs myndighet og 
beslutningsprosesser ikke endret. Omfanget av NDLAs beslutningsmyndighet ble derfor ikke 
endret. 

88) Overvåkningsorganet har sammenlignet NDLAs struktur i ad hoc-samarbeidsfasen(85) med 
strukturen i den interkommunale samarbeidsfasen,(86) og har funnet at det ikke er materielle 
forskjeller. I begge fasene har formålet med NDLA vært å utvikle og tilby gratis digitale 
læremidler som dekker alle fag i videregående skole.(87) Videre besto NDLA i begge fasene av 
en lignende trio av beslutningsorganer. FFU ble representantskap for samarbeidet i henhold til 
kommuneloven, og driftsstyret, som består av fem medlemmer, ble utpekt av representantskapet 
på samme måte som i ad hoc-samarbeidsfasen, da driftsstyret ble utpekt av FFU. Ledelsesgruppen/
styret har også bestått av de samme medlemmene i begge fasene, dvs. lederen for FFU og minst 
én representant for hver av opplæringsregionene (dvs. opplæringsregion Nord, opplæringsregion 
Sør-Vest og Østlandssamarbeidet).(88) I begge fasene har NDLA også hatt en gruppe med ansvar 
for den daglige driften.(89)

89) Som bekreftet av norske myndigheter påvirket endringen av rettslig status fra et ad hoc-samarbeid 
til et interkommunalt samarbeid i henhold til opplæringsloven § 27 ikke beslutningsprosessen, 
noe som også illustreres og bekreftes av opplysningene som er oppsummert nedenfor.(90)

90) Den grunnleggende kilden til finansiering av NDLA har ikke endret seg over tid (dvs. statlige 
midler), men måten midlene kanaliseres til NDLA på, er endret. I de tidlige fasene av NDLA 
mottok NDLA midler direkte fra Kunnskapsdepartementet, mens NDLA senere er blitt 
finansiert over de deltakende fylkeskommunenes budsjett (som finansieres via den generelle 
tilskuddsordningen). Faktum er at NDLA har vært og er fullfinansiert av offentlige myndigheter 
og distribuerer læremidlene gratis. Verken skoler eller elever betaler bidrag til NDLA. 
Overvåkningsorganet merker seg videre at det ikke er noe som tyder på at NDLA utøver andre 
former for virksomhet som kan anses for å være av økonomisk art. Det er ingen forbindelse 
mellom de faktiske kostnadene for tjenesten som ytes, og avgiften som betales av de som drar 
nytte av virksomheten. Videre finansieres NDLAs virksomhet i sin helhet av statskassen og ikke 
gjennom godtgjøringer.(91)

1.1.4 Fylkesmyndighetenes koordinering av statlige midler for å oppfylle sin plikt til å tilby digitale 
læremidler i et interkommunalt samarbeid er av ikke-økonomisk art

91) Overvåkningsorganet har fastslått at NDLAs virksomhet knyttet til å tilby digitale læremidler er 
nært knyttet til fylkeskommunenes mer generelle undervisningsoppdrag, og at den er av ikke-
økonomisk art. I det følgende foretar Overvåkningsorganet en vurdering av et problem EFTA-
domstolen har tatt opp. 

(83)  Sak E-1/12 Den norske Forleggerforening (nevnt ovenfor), nr. 117.
(84)  Dette bekreftes i norske myndigheters innlegg av 2.5.2013 (dok. nr. 672024) på s. 6.
(85)  Se prosjektplanen for NDLA, vedlegg 11 til klagen (dok. nr. 553952), s. 2.
(86)  Vedtekter, se vedlegg 10 til klagen (dok. nr. 553953).
(87)  Se Prosjektplan, vedlegg 11 til klagen (dok. nr. 553952), nr. 2.2 Resultatmål, punkt 1, s. 4.
(88)  Brev fra norske myndigheter av 31.3.2014 (dok. nr. 703991), s. 7–8, dette er blitt bekreftet.
(89)  Se Prosjektplan, vedlegg 11 til klagen (dok. nr. 553952), nr. 3.1 Oppgaver knyttet til prosjektstyring, s. 5 og vedtektene.
(90)  Brev fra norske myndigheter av 31.3.2014 (dok. nr. 703991), s. 11.
(91)  Sak E-05/07 Private Barnehagers Landsforbund (nevnt ovenfor), nr. 80–83.
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92) EFTA-domstolen fant at det av vedtaket var uklart om plikten til å tilby gratis læremidler er 
fylkesmyndighetenes eller NDLAs.(92) EFTA-domstolen merket seg at Overvåkningsorganet i 
vedtaket viser til norsk lovgivning og anfører at nevnte lovgivning pålegger fylkene å tilby elever 
nødvendige trykte og digitale læremidler kostnadsfritt.(93) EFTA-domstolen merket seg videre 
at i vurderingen av NDLAs uavhengighet, angis det i vedtaket at NDLA ikke kan beslutte å ta 
betalt fra sluttkunden (…) ettersom den rettslige rammen pålegger NDLA å yte sine tjenester 
kostnadsfritt.(94) Dommen viser også til Overvåkningsorganets uttalelse ved den muntlige 
høringen om at det er fylkeskommunene som har det lovfestede ansvaret for å tilby sine tjenester 
kostnadsfritt, og at de hadde besluttet å tilby denne tjenesten i fellesskap via NDLA.(95)

93) I lys av dette anså EFTA-domstolen at ovennevnte uttalelser i vedtaket utgjorde en underforstått 
selvmotsigelse, ettersom det ikke var klart hvem NDLAs kunde var.

94) Den rettslige rammen for NDLA består av en rekke forskjellige elementer. For det første har 
fylkeskommunene lovfestede plikter i henhold til nasjonal lovgivning (f.eks. opplæringsloven). 
Endringen av opplæringsloven i 2007 påla for eksempel (se nr. 20) ovenfor) fylkeskommunene å 
tilby skoleelever gratis digitale læremidler. For det andre ble det vedtatt ulike forvaltningsakter, 
slik at fylkeskommunene kunne innfri denne lovfestede plikten. Dette omfattet vedtak (f.eks. 
vedtakene gjort av fylkeskommunene) og andre forvaltningsakter som Kunnskapsdepartementets 
tildeling av finansiering av april 2007. For det tredje – i vedtektene til NDLA, og mandatet før 
det, ble fylkeskommunenes lovfestede plikt gjennomført som en juridisk plikt for NDLA til å tilby 
digitale læremidler kostnadsfritt. 

95) Denne rammen ble også beskrevet i norske myndigheters innlegg av 2. mai 2013 der de bekreftet 
i) fylkeskommunenes lovfestede plikt (se avsnitt 1 i innlegget), ii) plikten pålagt NDLAs styre, 
i ad hoc-samarbeidsfasen, om å arbeide for å tilby gratis digitale læremidler (se første punkt 
under mandatets resultatmål(96)) og iii) at det i vedtak gjort av fylkeskommunene om etablering 
av NDLA var angitt at det grunnleggende formålet med NDLA var å tilby digitale læremidler 
kostnadsfritt (se s. 6 i innlegget).

96) De deltakende fylkeskommuner har derfor valgt å gjennomføre sin lovfestede plikt til å tilby 
gratis digitale læremidler til elever ved å opprette det interkommunale samarbeidet NDLA som 
omfattes av en rettslig ramme (herunder fylkeskommunale vedtak og vedtektene) fastsatt for å 
gjøre det mulig for fylkeskommunene å innfri sin lovfestede plikt. 

97) Oppsummert kan NDLA beskrives som et samarbeid mellom de deltakende fylkeskommunene 
som er opprettet for å gjøre det mulig for fylkeskommunene å koordinere sine ressurser. Istedenfor 
å kjøpe inn og utvikle digitale læremidler hver for seg, har flertallet av fylkeskommunene vedtatt 
å koordinere sine ressurser for å oppfylle sin lovfestede plikt (Kunnskapsdepartementet så for 
seg denne typen samarbeid mellom fylkeskommunene da det inviterte fylkeskommunene til å 
søke om finansiering i 2006).(97) Gjennom dette samarbeidet utøver fylkeskommunene derfor sin 
myndighet for å oppfylle sine plikter overfor befolkningen.(98) 

98) Dette ble bekreftet i innlegget fra norske myndigheter av 31. mars 2014, der det gjentas at 
samarbeidet mellom fylkeskommunene er en integrert del av fylkeskommunenes arbeid for å tilby 
gratis videregående opplæring i Norge. 

99) Når det gjelder budsjettspørsmål, har NDLA ingen beslutningsmyndighet. Selv om driftsstyret 
anbefaler et finansieringsnivå for neste budsjett, er dette bare en anbefaling som de deltakende 
fylkeskommunene tar hensyn til når de skal vedta NDLAs budsjett. Når det gjelder anskaffelse 
og innkjøp følger NDLA en strategi for offentlige anbud som ble vedtatt for å sikre at de 
offentlige anbudskonkurransene som NDLA utlyser, overholder alle kravene i Lov om offentlige 
anskaffelser.(99)

(92)  Sak E-1/12 Den norske Forleggerforening (nevnt ovenfor), nr. 121–123.
(93)  EFTA-domstolen later til å vise til nr. 12 og fotnote 4 i det opphevede vedtaket, som viser til at det i opplæringsloven § 3-1 og 

4A-3 angis at fylkeskommunene har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr 
kostnadsfritt.

(94)  EFTA-domstolen viser til nr. 45 i det opphevede vedtaket i dommens nr. 121.
(95)  Sak E-1/12 Den norske Forleggerforening (nevnt ovenfor), nr. 123.
(96)  Vedlegg 24 (dok. nr. 703987), s. 93.
(97)  Se vedlegg 3 (dok. nr. 553729), brev fra Kunnskapsdepartementet av 19. juni 2006. 
(98)  Sak E-05/07 Private Barnehagers Landsforbund (nevnt ovenfor), nr. 80.
(99)  LOV-1999-07-16-69 (Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)).
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100) Når det gjelder innkjøp mer generelt, er NDLAs myndighet definert i vedtektene, som begrenser 
omfanget av NDLAs innkjøpsaktiviteter til målene som er definert for NDLA, nærmere 
bestemt innkjøp og utvikling av digitale læremidler.(100) NDLA må kunne utføre sine oppgaver 
på en effektiv måte, og det er lite hensiktsmessig at de deltakende fylkeskommunene eller 
representantskapet skal involveres i hvert enkelt innkjøp av for eksempel digitale læremidler. 
Vedtektene sikrer derfor en viss grad av uavhengighet når det gjelder NDLAs daglige virksomhet, 
særlig med tanke på innkjøp, men denne uavhengigheten er begrenset av NDLAs definerte 
oppgaver og budsjett (dvs. at den er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle de 
lovfestede kravene staten pålegger fylkeskommunene).(101)

101) Til slutt er det verdt å merke seg at det i henhold til Domstolens rettspraksis tydelig framgår at 
det ikke er behov for å skille innkjøpsaktiviteter fra den etterfølgende bruken for å bestemme 
den nevnte innkjøpsvirksomhetens art.(102) I den grad NDLAs virksomhet når det gjelder å tilby 
gratis digitale læremidler anses for å være av ikke-økonomisk art, vil en eventuell tilknyttet 
innkjøpsvirksomhet også anses for å være av ikke-økonomisk art. Ettersom det tydelig framgår 
av vedtektene at NDLA bare kan kjøpe inn varer eller tjenester som er nødvendige for å oppfylle 
NDLAs mål (dvs. å tilby gratis digitale læremidler), vil slike innkjøp nødvendigvis være knyttet 
til den ikke-økonomiske virksomheten.

102) På grunnlag av faktaopplysningene angitt i avsnitt I.4.6 ovenfor framgår det at NDLA ikke har 
egne ansatte, egne lokaler eller egen infrastruktur. De fleste medarbeiderne er fylkeskommunalt 
ansatte som lånes ut (enten på hel- eller deltid) til NDLA i et visst tidsrom. NDLA refunderer 
deretter den berørte fylkeskommunen for tiden den fylkeskommunalt ansatte har tilbrakt med å 
arbeide på NDLA-prosjekter. Resten av medarbeiderne består av eksterne konsulenter som har 
vunnet anbud i prosedyrer for offentlige anskaffelser som NDLA finansierer over sitt budsjett. På 
den ene siden har NDLA derfor ingen kontroll over kostnadene for flesteparten av medarbeiderne, 
og på den andre siden har NDLA begrenset beslutningsmyndighet når det gjelder tjenestene som 
settes ut på anbud, ettersom NDLA er bundet av sin strategi for offentlige anbud, og ettersom 
vedtakene i siste instans er underlag fylkeskommunenes kontroll gjennom representantskapet. 
Når det gjelder infrastruktur og medarbeidere, har NDLA derfor svært begrenset uavhengighet.

103) I tilfeller der den berørte virksomheten utføres av andre enheter enn staten, er ett av spørsmålene 
som må besvares, hvorvidt mottakeren av midlene (offentlig eller privat) er underlagt statens 
kontroll, og særlig hvorvidt mottakeren utelukkende anvender loven og ikke kan påvirke de 
lovfestede vilkårene for tjenesten (dvs. størrelsen på bidragene, bruken av ressurser og fastsettelse 
av støttenivået).(103) Dersom mottakeren derimot har betydelig handlefrihet vis-a-vis staten med 
tanke på de kommersielle parameterne for sin virksomhet (f.eks. pris, kostnader, ressurser og 
ansatte), er sannsynligheten større for at den er å anse som et foretak.

104) Klageren anførte at NDLA bør anses som et foretak atskilt fra staten eller fylkeskommunene den 
mottar de berørte midlene fra. På grunnlag av opplysningene framlagt for Overvåkningsorganet 
framgår det imidlertid at NDLA er en integrert del av den offentlige administrasjon, og at NDLA 
– i alle tilfeller – er underlagt streng statlig kontroll. I henhold til eksisterende rettspraksis er 
en enhet underlagt offentlige myndigheters kontroll (og er dermed ikke uavhengig av staten) 
dersom den har fått tildelt sin oppgave ved lov, og dersom offentlige myndigheter fastsetter både 
kostnader for og inntekter fra virksomheten.(104) I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet 
seg at de deltakende fylkeskommunene – i lys av et krav fastsatt i det reviderte statsbudsjettet for 

(100)  NDLAs innkjøp er også begrenset av de tilgjengelige midlene i budsjettet, ettersom NDLA ifølge vedtektene ikke kan ta opp lån 
eller stille garantier.

(101)  Norske myndigheters brev av 31.3.2014 (dok. nr. 703991), s. 13. Disse begrensningene gjenspeiles også delvis i kommuneloven. I 
Ot.prp. nr. 42 (1991–92), s. 112 angis det at ”de funksjoner som styret kan tildeles må være relatert til den faktiske virksomhet som 
samarbeidsprosjektet omfatter.” Det framgår også at den begrensede delegeringsmyndigheten er fastsatt i kommuneloven for visse 
vedtak, for eksempel vedtak som gjelder en økonomiplan (§ 44 nr. 6) og årsbudsjettet (§ 45 nr. 2); disse bestemmelsene gjelder 
også for interfylkeskommunale relasjoner.

(102)  Sak C-205/03P FENIN mot Kommisjonen, ECR [2006] II-6295, nr. 26.
(103)  Sak C-160/91 Poucet (nevnt ovenfor), nr. 15 og 18; forente saker C-264/01, C-306/01 og C-355/01 AOK Bundesverband and 

Others [2004] ECR I-2493, nr. 46–57, sak C-218/00 Cisal die Battistello Venanzi [2002] ECR I-691, nr. 31–46. Disse sakene gjelder 
syke- og sosialforsikringer. Det faktum at Kommisjonen uttrykkelig viser til disse sakene når det gjelder profesjonelle tjenester, 
tyder imidlertid på at vurderingen kan få generell anvendelse (se kommisjonsmelding ”Report on Competition in Professional 
Services” av 9.2.2004 (COM(2004) 83, endelig utgave, fn. 22).

(104)  Forente saker C-264/01, C-306/01 og C-355/01 AOK Bundesverband m.fl. [2004] ECR I-2493, nr. 52, sak C-160/91 Poucet (nevnt 
ovenfor), nr. 11 og 12.
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2006 – har opprettet NDLA som et interkommunalt samarbeid og tildelt dette samarbeidet dets 
oppgave ved å gjøre identiske vedtak.

105) Videre styrer fylkeskommunene kostnadsparametrene for virksomheten ettersom disse 
kostnadene er begrenset til bidragene som fylkeskommunene ensidig fastsetter gjennom de 
ordinære budsjettprosessene. NDLA kan heller ikke gjøre vedtak vedrørende kostnadene for sine 
medarbeidere eller ressurser, ettersom det er fylkeskommunene som i) gjør vedtak om utlån av 
nødvendige medarbeidere og ii) stiller lokaler og teknisk utstyr til rådighet. NDLA har ingen 
myndighet til å fastsette avgifter som skal betales av sluttkundene (dvs. elever eller skoler), 
ettersom den rettslige rammen pålegger NDLA å tilby sine tjenester gratis. 

106) I utøvelsen av sin virksomhet følger NDLA derfor bare loven og kan ikke påvirke bidragenes 
størrelse, bruken av ressurser eller fastsette nivået av ytelser på samme måte som en kommersiell 
aktør. NDLA er tvert om en integrert del av fylkeskommunenes offentlige administrasjon, og kan 
dermed sies å være underlagt statlig kontroll.

107) Som vist ovenfor kan ikke NDLA utvide omfanget av sin virksomhet på egen hånd. I siste 
instans er dette fylkeskommunenes ansvar, og de bestemmer hva NDLA gjør, enten gjennom 
vedtak eller gjennom representantskapet.(105) Budsjettet fastsettes av fylkeskommunene (etter 
anbefaling fra driftsstyret), og NDLA kan bare pådra seg kostnader ved å følge prosedyren for 
offentlig anskaffelse av varer eller tjenester som er nødvendige for å kunne utøve virksomheten. 
Fylkeskommunene kan alltid overstyre driftsstyret, det vil si at NDLA ikke har myndighet til å 
utvide omfanget av sin virksomhet og ingen mulighet til å forplikte fylkeskommunene økonomisk 
utover det avtalte omfanget av virksomheten.

2. Konklusjon

108) På grunnlag av det ovennevnte har Overvåkningsorganet konkludert med at NDLA ikke utøver 
økonomisk virksomhet, og at finansieringen av NDLA derfor ikke utgjør statsstøtte i betydningen 
av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Finansieringen av NDLA utgjør ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 
Den formelle undersøkelsen av denne saken avsluttes herved.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Artikkel 3

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2014 

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Frank Büchel

 President Medlem av kollegiet

(105)  Se norske myndigheters brev av 31.3.2014 (dok. nr. 703991), s. 10, der det anføres at [s]om en konsekvens har driftsstyret ingen 
myndighet til å utvide omfanget av NDLAs virksomhet uten støtte fra representantskapet.
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EFTA-DOMSTOLEN
– 

DOMSTOLENS DOM

31. mars 2015

i sak E-17/14

EFTAs overvåkningsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein

(En EØS-EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – Etableringsadgang – Begrensninger i 
utøvelsen av yrket “Dentist” i Liechtenstein – Forholdsmessighet)

I sak E-17/14, EFTAs overvåkningsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein – SAK om at EFTA-
domstolen skal erklære at Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser som 
følger av EØS-avtalen artikkel 31 ved å opprettholde nasjonale regler, som artikkel 63 i helseloven og 
overgangsbestemmelsen i loven om oppheving av nevnte artikkel, herunder i den forbindelse anvendelsen 
av artikkel 63 nr. 2 i helseloven, som krever at en godkjent ”Dentist” i utøvelsen av sitt yrke må være 
underlagt en fullt kvalifisert tannleges direkte tilsyn, instruksjoner og ansvar, – har EFTA-domstolen, 
sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll 
Hreinsson, dommere, 31. mars 2015 avsagt dom der slutningen lyder:

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1.  Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser som følger av EØS-avtalen 
artikkel 31 ved å opprettholde artikkel 63 i helseloven, som krever at en person som innehar 
kvalifikasjonen som på tysk er betegnet ”Dentist”, bare kan utøve sitt yrke under en fullt kvalifisert 
tannleges (”Zahnarzt”) direkte tilsyn, instruksjoner og ansvar.

2.  Fyrstedømmet Liechtenstein pålegges å betale sakens omkostninger. 

DOMSTOLENS DOM

31. mars 2015

i sak E-20/14

EFTAs overvåkningsorgan mot Island

(En avtaleparts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – Manglende gjennomføring –  
Forordning (EF) nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under  

sjøtransport av passasjerer)

I sak E-20/14, EFTAs overvåkningsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at 
Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 7 ved å unnlate innen den 
fastsatte tidsfrist å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden som sådan 
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel V nr. 56x (europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under sjøtransport av 
passasjerer), tilpasset EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1 og EØS-komiteens beslutning nr. 17/2011 
av 1. april 2011– har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen og 
Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 31. mars 2015 avsagt dom der slutningen lyder:

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

 2015/EØS/65/02

 2015/EØS/65/03
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1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 7 ved å unnlate innen den 
fastsatte tidsfrist å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten 
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel V nr. 56x (europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under sjøtransport 
av passasjerer), tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1 og EØS-komiteens beslutning nr. 
17/2011 av 1. april 2011.

2. Island pålegges å betale sakens omkostninger.

DOMSTOLENS DOM

31. mars 2015

i sak E-21/14

EFTAs overvåkningsorgan mot Island

(En EØS-EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – Manglende gjennomføring  
– Direktiv 2010/30/EU om produktinformasjon om energiforbruk)

I sak E-21/14, EFTAs overvåkningsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 
har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 4 i kapittel IV i vedlegg II til avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU av 
19. mai 2010 om merking av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 
forbruket deira av energi og andre ressursar), tilpasset EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1, og etter 
EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre og/eller omgående melde til EFTAs overvåkningsorgan 
de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist – har EFTA-domstolen, 
sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll 
Hreinsson, dommere, 31. mars 2015 avsagt dom der slutningen lyder:

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1.  Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 4 i kapittel IV i vedlegg 
II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 
2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte 
produkt, som viser forbruket deira av energi og andre ressursar), tilpasset EØS-avtalen ved avtalens 
protokoll 1, og etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å 
gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist.

2. Island pålegges å betale sakens omkostninger.

 2015/EØS/65/04
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DOMSTOLENS DOM

9. april 2015

i sak E-16/14

Pharmaq AS mot Intervet International BV

 (Veterinærpreparater – supplerende beskyttelsessertifikat – forordning (EØF) nr. 1768/92  
– begrepet “første tillatelse til å markedsføre et produkt” i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde – virksomt stoff)

I sak E-16/14, Pharmaq AS mot Intervet International BV – ANMODNING til EFTA-domstolen fra Oslo 
tingrett i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og 
en domstol, om tolkningen av artiklene 2, 3 og 4 i rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om 
innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl 
Baudenbacher, president, Per Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 9. april 
2015 avsagt dom der slutningen lyder: 

1. Etter forordning (EØF) nr. 1768/92 kan et supplerende beskyttelsessertifikat for et veterinærpreparat 
meddeles i en EØS-stat på grunnlag av en markedsføringstillatelse gitt i denne stat etter prosedyren 
for administrativ tillatelse fastsatt i direktiv 2001/82/EF avdeling III, herunder prosedyren for 
tillatelse under særlige omstendigheter etter artikkel 26 nr. 3 i samme direktiv. En slik markeds-
føringstillatelse er en gyldig, og eventuelt også den første, tillatelse til å markedsføre produktet som 
veterinærpreparat etter forordning (EØF) nr. 1768/92 artikkel 3 bokstav b) og d). 

 Tillatelser gitt etter direktiv 2001/82/EF artikkel 8 første ledd utgjør ikke markedsføringstillatelser 
etter forordning (EØF) nr. 1768/92. Denne unntaksbestemmelse innebærer en sterk begrensning på 
bruken av de tiltak den tillater, siden den fastsetter at den bare kan benyttes ved alvorlige tilfeller av 
epizooti der det ikke finnes egnede preparater, og der EFTAs overvåkningsorgan er blitt underrettet 
om de nærmere bruksvilkårene. 

 Vurderingen av om “spesielle godkjenningsfritak” eller “AR 16-lisenser” gitt av henholdsvis nor-
ske og irske myndigheter mellom 2003 og 2011, og den midlertidige markedsføringstillatelse gitt i 
Storbritannia i 2005, ble utstedt etter nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 2001/82/
EF artikkel 8 første ledd eller artikkel 26 nr. 3, avhenger i hovedsak av bedømmelsen av de faktiske 
forhold i den nasjonale tvist. Det er opp til den nasjonale domstol å foreta bedømmelsen. 

2. Etter forordning (EØF) nr. 1768/92 artikkel 4 omfatter beskyttelsen som et supplerende beskyttel-
sessertifikat gir, en spesifikk virusstamme som omfattes av basispatentet men som ikke er nevnt i 
markedsføringstillatelsen for en virusvaksine i henhold til forordning (EØF) nr. 1768/92 artikkel 3 
bokstav b), bare dersom den spesifikke stamme utgjør det samme virksomme stoff som det godkjente 
legemiddel og har terapeutiske effekter som faller innenfor de terapeutiske indikasjoner markeds-
føringstillatelsen ble innvilget for.  Det er ikke relevant om et legemiddel basert på en slik annen 
stamme krever en separat markedsføringstillatelse. Vurderingen av dette må foretas av den nasjonale 
domstol. 

 Et supplerende beskyttelsessertifikat er ugyldig i den utstrekning det er gitt et større omfang enn det 
som er beskrevet i den aktuelle markedsføringstillatelse. 

 2015/EØS/65/05



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 65/22 22.10.2015

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7729 – Willis Group/Towers Watson & Co.)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Willis Group Holdings plc 
(”Willis”, Irland) alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele foretaket Towers Watson & Co. (”Towers Watson”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Willis: global leverandør av forsikringsmeglertjenester og konsulentvirksomhet innen risiko-
håndtering.

– Towers Watson: global leverandør av konsulenttjenester, teknologi og løsninger når det gjelder 
sosiale egenskaper, kompetanseforvaltning og personalbelønning, risikohåndtering og finansielle 
tjenester samt utvekslingsløsninger.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 348 av 21.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7729 – Willis Group/
Towers Watson & Co., per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

 2015/EØS/65/06

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7752 – ACE/Chubb)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket ACE Limited (”ACE”, Sveits) 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele foretaket The Chubb Corporation (”Chubb”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ACE: internasjonalt konsern med hovedkontor i Sveits som leverer eiendoms- og 
ulykkesforsikringer, gjenforsikringer, livsforsikringer samt andre forsikringer enn livsforsikringer 
til kunder over hele verden.

– Chubb: leverandør av andre forsikringer enn livsforsikringer, gjenforsikringer samt tilhørende 
tjenester til kunder over hele verden, hovedkontor i USA.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig 
vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangs-
måten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse 
foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 348 av 21.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7752 – ACE/Chubb, 
per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 
post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

 2015/EØS/65/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7766– HNA Group/Aguila)

1. Kommisjonen mottok 15. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket HNA Group Co., Ltd. (”HNA 
Group”, Kina) ved kjøp av sikkerhet alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Aguila 2 S.A., holdingforetaket til Swissport-konsernet (sammen 
med datterforetak, ”Swissport”, Luxembourg).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– HNA Group: konglomerat som består av kjerneforretningsenheter innen luftfart, aksjeposter, 
kapital, turisme og logistikk. Gjennom sin forretningsenhet HNA Aviation forvalter HNA Group 
luftfartsrelaterte foretak, med fokus på Kina og den asiatiske regionen. HNA Group, gjennom 
sine kontrollerte luftfartsselskap, har virksomhet i en rekke lufthavner innen EØS.

– Swissport: leverer bakketjenester, godshåndtering og tilhørende tjenester i lufthavner til 
luftfartsselskap i og utenfor Europa.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 350 av 22.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7766– HNA Group/
Aguila, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 
eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

 2015/EØS/65/08

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Britel Fund Nominees Limited, 
som forvalter av BT Pension Scheme (”BTPS”, Det forente kongerike), og foretaket Canada Pension 
Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) ved kjøp av aktiva i fellesskap overtar kontroll i henhold 
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Haymarket House (”Målforetaket”), 
en forretningseiendom i London (Det forente kongerike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– BTPS: tjenestepensjonsplan som er opprettet for de ansatte i BT Group plc. Virksomheten til 
BTPS omfatter investering i eiendommer, og den bredere gruppen investerer i obligasjoner og 
aksjer både i Det forente kongerike og utenlands.

– CPPIB: profesjonell investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer aktivaene til Canada 
Pension Plan. CPPIB investerer hovedsakelig i offentlige og private aksjer, eiendommer, 
infrastruktur samt fast avkastning.

– Målforetaket: et forretningsbygg med leietakere som ligger i nærheten av Piccadilly Circus i 
London.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 344 av 17.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7775 – BTPS/CPPIB/
Haymarket House, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

 2015/EØS/65/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7777 – Solvay/Cytec)

1. Kommisjonen mottok 13. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Solvay SA (”Solvay”, Belgia) 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Cytec 
Industries Inc. (”Cytec”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Solvay: forskning på og utvikling, framstilling, markedsføring og salg av kjemikalier og plast, 
herunder kjemikalier til gruvedrift, verden over.

– Cytec: leverer kjemikalier, komposittmaterialer og tilsetningsstoffer til en rekke sektorer, som 
luftfart, landbruk, forsvar og gruvedrift, verden over.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 347 av 20.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7777 – Solvay/Cytec, 
per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 
post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

 2015/EØS/65/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7805 – Apollo Capital Management/RBH/LRG Finance)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. oktober 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der datterforetakene til foretaket Apollo 
Capital Management, L.P. (samlet kalt ”Apollo”, USA) og foretaket Redefine BDL Hotels UK 
Limited (”RBH”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket LRG Finance Limited (”LRG Group”, 
Det forente kongerike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Apollo: investeringer i ulike bransjer i hele verden herunder bl.a. foretak innen kjemikalie-, 
eiendoms-, forsikrings-, papir-, og fjernsynsproduksjonsbransjene.

– RBH: forvalter et syttitalls hoteller både for kjeder og eiere av frittstående hoteller. RBH 
forvalter en rekke internasjonale hotellkjeder, herunder IHG, Hilton, Starwood, Accor, Marriott 
og Wyndham.

– LRG Group: driver en rekke hoteller i Det forente kongerike, i London, rundt Heathrow og langs 
M4, samt i større regionale byer (Edinburgh, Manchester, Glasgow, Birmingham og Cardiff).

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 351 av 23.10.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7805 – Apollo Capital 
Management/RBH/LRG Finance, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7457 – CVC/Paroc)

Kommisjonen vedtok 12. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7457. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7564 – Mahle Behr/Delphi Thermal Systems Business)

Kommisjonen vedtok 23. juni 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7564. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7616 – DCC/DLG Danish Energy Business)

Kommisjonen vedtok 23. juni 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7616. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7651 – Bain Capital/Davigel Group)

Kommisjonen vedtok 14. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7651. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7655 – Berkshire Hathaway/The Duracell Business)

Kommisjonen vedtok 22. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7655. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7666 – Repsol Quimica/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber 
Chemicals Business)

Kommisjonen vedtok 6. august 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på spansk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7666. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7709 – Bright Food Group/Invermik)

Kommisjonen vedtok 14. september 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7709. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7715 – BNP Paribas/GE Capital (European Fleet Leasing Business))

Kommisjonen vedtok 9. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7715. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7727 – Colony/AXA/Group Data 4)

Kommisjonen vedtok 7. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7727. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7754 – Blackstone/Corsair Capital/First Eagle)

Kommisjonen vedtok 12. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7754. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7768 – Exor/Partnerre)

Kommisjonen vedtok 7. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7768. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

Kommisjonen vedtok 8. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7769. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7770 – Vitol/VTTI)

Kommisjonen vedtok 8. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7770. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7773 – KKR/SoftwareONE)

Kommisjonen vedtok 7. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7773. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group)

Kommisjonen vedtok 14. oktober 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7783. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/32/2015

Erasmus+-programmet, hovedtiltak 3 – støtte til politiske reformer

Samarbeid med sivilsamfunnet innen området ungdom

INNLEDNING 

Samarbeid med organisasjoner i det sivile samfunn innen områdene utdanning, opplæring og ungdom 
er avgjørende for å skape en sterk følelse av delaktighet med hensyn til strategier og politikk for 
livslang læring og for å kunne ta de berørte parters ideer og synspunkter med i betraktningen på alle 
nivåer. Det er viktig for å øke bevisstheten om Europa 2020 – strategien for vekst og sysselsetting, det 
strategiske rammeverk for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring (ET2020), særlige politiske 
programmer som Bologna-prosessen for høyere utdanning eller Brugge-erklæringen og København-
prosessen for fag- og yrkesopplæring samt EUs ungdomsstrategi. Det er avgjørende for å sørge for at 
berørte parter deltar aktivt i gjennomføringen av politiske reformer i de ulike landene, for å fremme deres 
medbestemmelse i Erasmus+-programmet og andre EU-programmer og for å spre resultatene av politikk 
og programmer samt god praksis gjennom partenes utstrakte medlemsnettverk.

1.   Målsetninger 

Målet med denne forslagsinnbydelsen er å gi strukturell støtte, i form av driftstilskudd, til europeiske 
frivillige organisasjoner (europeiske NGO-er) og EU-nettverk med virksomhet innen ungdomsområdet i 
henhold til følgende generelle målsetninger:

– Vekke de berørte parters bevissthet om den europeiske politiske dagsorden innen ungdomsområdet, 
særlig om EUs ungdomsstrategier.

– Øke de berørte parters engasjement og samarbeid med offentlige myndigheter for gjennomføring av 
politikk og reformer innen ungdomsområdet, som nasjonale anbefalinger som utarbeides innenfor 
rammene av det europeiske semester.

– Styrke de berørte parters medbestemmelse innen ungdomsområdet.
– Styrke de berørte parters engasjement for å spre politiske tiltak og programtiltak og resultatene av 

disse og for å spre god praksis blant sine medlemmer og andre. Disse målsetningene bør være tydelig 
nedfelt i søkerorganisasjonenes arbeidsplaner, virksomhet og resultater.

Videre forventes det at organisasjoner som er aktive innen ungdomsområdet som støttes gjennom denne 
innbydelsen, driver virksomhet som søker å:

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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– støtte ungdoms mulighet til sysselsetting, særlig gjennom aktiviteter som skaper utvikling av kompe-
tanse og ferdigheter gjennom ikke-formell utdanning,

– fremme ungdommers makt i samfunnet og deres medbestemmelse i beslutningsprosesser,
– bidra til personlig, sosio-pedagogisk og faglig utvikling av ungdom i Europa,
– bidra til utvikling av ungdomsarbeid på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan,
– bidra til diskusjon rundt og utvikling av politiske spørsmål som påvirker ungdom og ungdoms-

organisasjoner på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan,
– fremme interkulturell læring, respekt for mangfold og solidariske verdier, like muligheter og 

menneske rettigheter blant ungdom i Europa,
– fremme inkludering av ungdom med begrensede muligheter i samfunnet,
– bidra til gjennomføring av erklæringen vedtatt i Paris 17. mars 2015 om å fremme medborgerskap 

og de allmenne verdier frihet, toleranse og lik behandling gjennom utdanning, for eksempel ved å 
integrere arbeid for samfunnsforståelse, interkulturell dialog og demokratisk medborgerskap i sine 
arbeidsprogram. 

2.   Hvem kan delta? 

2.1. Hvem kan søke? 

Innbydelsen er åpen for to typer organer: Europeiske ikke-statlige organisasjoner (europeiske NGO-er) og 
EU-nettverker (uformelle nettverk).

For samarbeid med det sivile samfunn innen ungdomsområdet gjelder følgende definisjoner:

Kategori 1:  En europeisk ikke-statlig organisasjon (europeisk NGO) skal:

– være drevet av en formelt godkjent struktur som består av a) et europeisk organ/sekretariat som på 
søknadstidspunktet har vært lovlig etablert i en godkjent søkerstat i minst ett år, eller b) nasjonale 
organisasjoner/avdelinger i minst tolv godkjente søkerstater som er juridisk tilknyttet det europeiske 
organet/sekretariatet,

– være aktiv innen ungdomsområdet og drive virksomhet som støtter gjennomføringen av innsatsområdene 
til EUs ungdomsstrategi,

– involvere ungdom i drift og styring av organisasjonen.

Kategori 2:  Et EU-nettverk (uformelt nettverk) skal:

– være sammensatt av juridisk uavhengige ideelle organisasjoner som er aktive innen ungdomsområdet, 
og som driver virksomhet som støtter gjennomføringen av innsatsområdene til EUs ungdomsstrategi,

– drives gjennom en uformell styreform som består av a) en organisasjon som på søknadstidspunktet har 
vært lovlig etablert i en godkjent søkerstat i minst ett år og som driver virksomhet som koordinerer og 
støtter nettverket på europeisk plan (søkeren), og b) andre organisasjoner som har vært etablert i en 
godkjent søkerstat i minst tolv år,

– involvere ungdom i drift og styring av nettverket. 

2.2. Søkerland 

Søkere må være juridiske personer etablert i et av følgende land:

– Medlemsstatene i EU: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Det 
forente kongerike,

– medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som deltar i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS): Island, Liechtenstein, Norge,

– kandidatstat som har en strategi før medlemskap, i henhold til hovedprinsippene og vilkårene nedfelt 
i rammeavtalene med disse landene med henblikk på deltakelse i EU-programmer: Den tidligere 
jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia. 

3.   Virksomhet 

Søkerorganisasjonene skal legge fram en gjennomført arbeidsplan for ideelle ungdomsstyrte aktiviteter 
som skal bidra til å oppnå målene i denne innbydelsen.
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Særlig:

– ikke-formell og uformell læring og aktivitetsprogrammer rettet mot ungdom og ungdomsarbeidere, 
– aktiviteter for kvalitetsutvikling av ungdomsarbeid,
– aktiviteter for utvikling og fremme av metoder for anerkjennelse og åpenhet innen ungdomsområdet,
– seminarer, møter, workshopper, høringer og debatter for ungdom om ungdomspolitikk og/eller 

europeiske spørsmål,
– ungdomshøringer for innspill til den strukturelle dialog innen ungdomsområdet,
– aktiviteter for fremme av ungdoms aktive deltakelse i det demokratiske liv,
– aktiviteter for fremme av interkulturell læring og forståelse i Europa,
– media- og kommunikasjonsaktiviteter og -metoder for spørsmål om ungdom og Europa. Verken de 

nasjonale Erasmus+-kontorene eller organisasjoner som i stor grad har nasjonale Erasmus+-kontorer 
som medlemmer (2/3 eller mer), er godkjent som søkerorganisasjon i denne innbydelsen.

4. Finansieringsordninger 

Denne innbydelsen til å sende inn forslag åpner for mulighet til å søke om årlig driftstilskudd.

Årlig driftstilskudd fokuserer på kortsiktig samarbeid på europeisk plan. Søknader må inneholde en 
detaljert tolvmåneders arbeidsplan (årsplan) for 2016 i tillegg til de opplysningene som er nødvendige for 
å beregne tilskuddet.

Samlet budsjett for tildeling i 2016 til sivilsamfunnssamarbeid innen området ungdom er EUR  
3 800 000,- og er fordelt som følger:

– EUR 3 200 000 – reservert for mottakere som underskrev rammepartnerskapsavtalene om sivil sam-
funns samarbeid innen området ungdom i 2015, og er derfor ikke tilgjengelig for denne innbydelsen,

– EUR 600 000 – tilgjengelig for søkere som sender inn søknad om årlig driftstilskudd i henhold til 
denne innbydelse. Høyeste årlige driftstilskudd er på EUR 35 000.

Til orientering:

– ca. 70 % av tilgjengelig budsjett vil tildeles organer i kategori 1 (europeiske NGO-er) som utelukkende 
er rettet mot ungdom, 

– ca. 10 % av tilgjengelig budsjett vil tildeles organer i kategori 1 (europeiske NGO-er) som har en større 
målgruppe, men som har en egen avdeling rettet mot ungdom, 

– ca. 20 % av tilgjengelig budsjett vil tildeles organer i kategori 2 (europeiske nettverk) som utelukkende 
er rettet mot ungdom. Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige 
midlene.

5. Kriterier for tildeling 

Kvaliteten på støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier(1):

– relevans (maksimalt 30 poeng),
– kvaliteten på arbeidsprogrammets utforming og gjennomføring (maksimalt 20 poeng),
– profil, antall deltakere og stater involvert i aktivitetene (maksimalt 20 poeng),
– virkning, spredning og bærekraftighet (maksimalt 30 poeng). For å bli vurdert for støtte må et forslag 

oppnå:
– minst 60 poeng samlet, og
– minst halvparten av oppgitt maksimalsum for hver av ovenstående tildelingskriterier (15 poeng for 

kriteriet ”relevans” og ”virkning, spredning og bærekraftighet” og 10 poeng for kriteriet ”kvaliteten 
på arbeidsprogrammets utforming og gjennomføring” og ”profil, antall deltakere og stater involvert i 
aktivitetene”. 
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6. Innsending av søknader

Søknader skal sendes inn via et elektronisk søknadsskjema for tildeling (eForm). eForm er tilgjengelig 
på engelsk, fransk og tysk på følgende nettadresse: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en og må 
være behørig utfylt på ett av det offisielle språkene i Den europeiske union.

Behørig utfylt eForm må leveres elektronisk innen 26. november 2015, kl. 12.00 (lokal tid Brussel) og  
inneholde relevante vedlegg(1):

1. Erklæring på ære og samvittighet

Andre obligatoriske vedlegg(2) må sendes per e-post til forvaltningsorganet innen samme frist.

7. Ytterligere opplysninger

Søknader må overholde bestemmelsene i retningslinjer for søkere – innbydelse til å sende inn forslag 
EACEA/32/2015, som finnes på Internett på følgende adresse:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_
en

INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/41/2015

innenfor rammen av Erasmus+-programmet

”Hovedtiltak 3 – Støtte til små og mellomstore bedrifter som deltar 
i lærlingeordninger”

1. Formål og beskrivelse

Sett i lys av høy arbeidsledighet blant ungdom og misforholdet mellom den kompetanse de innehar og 
den kompetanse som det faktisk er behov for, er det nødvendig å skape lærlingeplasser av høy kvalitet for 
å sørge for at kunnskap, ferdigheter og kompetanse som tilegnes i løpet av lærlingperioden, er relevant 
i forhold til behovene i arbeidsmarkedet. Dersom politiske initiativ for lærlingeutdanning skal lykkes, 
må små og mellomstore bedrifter (SMB-er), herunder mikrovirksomheter, engasjerer seg i arbeidet 
med å skaffe lærlingeplasser. Det er dokumentert at større virksomheter oftere tilbyr 
lærlingeplasser enn mindre foretak(3). SMB-er spiller en nøkkelrolle når det gjelder å skape 
arbeidsplasser, og kunne derfor også spilt en større rolle i arbeidet med å skaffe lærlingeplasser, og på 
den måten styrket ungdoms ansettelsesmuligheter.

Formålet med denne invitasjonen er å oppfordre til innsending av forslag til støtte for små og mellomstore 
bedrifter som tilbyr lærlingeplass, enten nye virksomheter, som tilbyr lærlingeplass for første gang, eller 
virksomheter som øker antall lærlingeplasser betydelig. Vær oppmerksom på at det ikke tilbys direkte 
økonomisk støtte til en SMB gjennom denne innbydelsen.

Invitasjonen er i stedet beregnet på å styrke lærlingetilbudet, som er ett av fem europeiske prioriteringer 
for yrkesutdanning for perioden 2015–2020, og ett av flere formål med den europeiske allianse for 
lærlingeutdanning.

(1) For ytterligere opplysninger om tildelingskriteriene, se avsnitt 9 i retningslinjer for søkere.
(2)  Andre administrative dokumenter som kreves i retningslinjer for søkere, skal sendes per e-post til Forvaltningsorganet for 

utdanning, audiovisuelle medier og kultur innen 26. november 2015 (kl. 12.00, lokal tid Brussel) til følgende e-postadresse: 
EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

(3) Good for Youth, Good for Business, Europakommisjonen, brosjyre 2015, s. 19–20.

 2015/EØS/65/28
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2.   Hvem kan søke? 

Del 1: 

Søkeren (koordinator) må være en av følgende organisasjoner eller gruppe av organisasjoner:

– handelskamre, nærings- eller håndverksforeninger eller lignende relevante bransje- eller 
fagorganisasjoner,

– offentlige eller private foretak,
– yrkesutdanningsinstitusjoner,
– andre organisasjoner som støtter SMB-er i arbeidet med å styrke sitt lærlingetilbud. Partnerskapet må 

være sammensatt av minst to godkjente søkerstater (hvorav en må være en Erasmus+-programstat).

Del 2: 

Søkeren (prosjektkoordinator) må være et nettverk eller en organisasjon som har medlemmer eller 
tilknyttede organisasjoner i minst tolv Erasmus+-programstater, hvorav minst seks deltar i prosjektet som 
partnere.

Godkjente deltakerorganisasjoner (del 1 og del 2) omfatter:

– departementer,
– partene i arbeidslivet (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner),
– offentlige eller private foretak,
– handelskamre, nærings- eller håndverksforeninger eller lignende relevante bransje- eller 

fagorganisasjoner (f.eks. håndverksorganisasjoner),
– offentlige sysselsettingstjenester,
– offentlige regionale og lokale myndigheter,
– yrkesutdanningsinstitusjoner,
– yrkesutdanningsbyråer/-sentre,
– skoler eller andre utdanningsinstitusjoner,
– institusjoner for høyere utdanning,
– forskningssentre,
– internasjonale organisasjoner,
– ideelle organisasjoner (NGO-er),
– ungdomsorganisasjoner,
– foreldreforeninger,
– andre relevante organer. Fysiske personer og enkeltmannsforetak kan ikke søke.

Søkerland 

For del 1 og del 2:

Erasmus+-programstater:

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union,
– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge,
– EUs kandidatstater: Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Montenegro, Serbia og 

Tyrkia. 

Forslag fra søkere i en EFTA/EØS-stat eller i en kandidatstat eller en tilknyttet stat kan velges ut forutsatt 
at det innen tildeling er inngått avtaler som avklarer de nevnte statenes deltakelse i programmet.

Følgende Erasmus+-partnerstat:

– potensielle EU-kandidatstater: Bosnia og Herzegovina og Kosovo. 

3.   Støtteberettigede aktiviteter 

Målet med denne innbydelsen er å støtte prosjekter på europeiske plan som hjelper SMB-er til å delta i 
lærlingeordninger. Forslag skal sendes inn under en av følgende to deler:

a) Partnerskap for oppbygging av kapasiteten til formidlingsorganer eller partnerskap opprettet av 
større foretak for å støtte SMB-er (del 1) 
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 Prosjekter som støttes i denne delen, skal opprette partnerskap mellom foretak, yrkesutdannings insti- 
tu sjoner og formidlingsorganisasjoner sammen med enten offentlige myndigheter eller partene i 
ar beids livet med det som mål å få flere SMB-er engasjert i lærlingearbeidet. De bør derfor jobbe for å:

– enten bygge opp kapasiteten hos formidlingsorganer (som handelskamre, industri- og 
håndverksorganisasjoner og andre yrkesorganisasjoner) som støtter lærlingearbeidet hos SMB-er,

– eller opprette partnerskap mellom større foretak ved å bruke deres omsetningskjede til å støtte 
SMB-er for å øke antall lærlingeplasser.

b) Nettverk og organisasjoner på europeisk plan som støtter SMB-er gjennom sine nasjonale medlemmer 
eller tilknyttede organisasjoner (del 2) 

 Innbydelsen støtter også et begrenset antall prosjekter som presenteres av eksisterende europeiske 
nettverk og organisasjoner for å støtte strategiske aktiviteter mellom deres paraplyorganisasjon på 
europeisk plan og deres nasjonale medlemmer eller tilknyttede organisasjoner for å styrke tilbudet om 
lærlingeplasser hos SMB-er. Disse partnerskapene bør omfatte samarbeid på nasjonalt eller regionalt 
(også mellom flere stater og regioner) plan og/eller samarbeid på sektorplan.

Støttemottakerne bør bedrive følgende virksomhet:

Del 1: 

– Bygge opp kapasiteten for formidlingsorganer (som handelskamre, industri- og håndverksorganisasjoner 
eller yrkesorganisasjoner) eller bruke leverandørkjeden til større foretak til å utvikle og fastsette 
støttestrukturer for SMB-er, særlig for de som ikke har noe tidligere erfaring med lærlingearbeid.

 Del 2: 

– Målrettet samarbeid mellom paraplyorganisasjoner til eksisterende europeiske nettverk og 
organisasjoner og deres nasjonale medlemmer eller tilknyttede organisasjoner for utvikling og 
oppretting av støttestrukturer for SMB-er, særlig for de som ikke har noe tidligere erfaring med 
lærlinge arbeid. 

I tillegg bør støttemottakere bedrive én av de følgende aktiviteter (identisk for del 1 og del 2):

– identifisere løsninger på spesifikke politiske utfordringer for SMB-er i forbindelse med etablering eller 
øking av antall lærlingeplasser, f.eks. undersøkelse og utvikling av ledelse, utdanningsprogrammer 
eller kvalitetssikring av lærlingeprogrammer,

– utvikle økonomisk og ikke-økonomiske støtte (for eksempel støtte i forbindelse med godkjenning som 
lærlingested, opplæring og veiledning av interne instruktører, administrative prosesser, vurdering og 
godkjenning av lærlinger) strukturer for SMB-er og kostnadsdelingsmodeller som motiverer SMB-er, 
yrkesutdanningsinstitusjoner og elever,

– støttetiltak som hjelper SMB-ene til å øke kvaliteten på interne instruktører og bedre samarbeidet med 
yrkesutdanningsinstitusjoner,

– fremme spisskompetanse innen lærlingeutdanning og/eller integrere dårlig stilte elever i lærlinge-
ordningen,

– utvikle strategier for etablering av felles opplæringssentre eller samarbeidsformer innen trening som 
kan brukes av en gruppe av SMB-er som kan jobbe sammen for å ta imot lærlinger,

– produksjon og spredning av opplærings- og informasjonsmateriell eller andre praktiske verktøy som 
fokuserer på SMB-er,

– gjennomføre kampanjer for lærlingeplasser for å sørge for engasjement hos SMB-ene,
– identifisere og utvikle strategier og strukturer for å fremme mobilitet over landegrensene for lærlinger 

i SMB-er (men som ikke omfatter mobiliteten for lærlingene selv),
– andre relevante aktiviteter for å støtte SMB-er i å øke sitt tilbud om lærlingeplasser. 

4.   Kriterier for tildeling 

Støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

a) prosjektets relevans (maksimalt 40 poeng – laveste terskelverdi 20 poeng),
b) kvaliteten på prosjektets utforming og gjennomføring (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi  

10 poeng),
c) kvaliteten på prosjektkonsortiet og samarbeidsordningene (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi 

10 poeng),
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d) innvirkning og utbredelse (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi 10 poeng). Forslag må ha 
oppnådd minst 60 poeng (av totalt 100) for å presenteres for vurderingskomiteen.

5.   Budsjett 

Det samlede beløpet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter, er beregnet til EUR 8,7 millioner 
(EUR 5,2 millioner for del 1 og EUR 3,5 for del 2).

Hver tildeling vil beløpe seg til mellom 300 000 og 600 000 euro for del 1 og mellom 600 000 og 800 000 
euro for del 2. Forvaltningsorganet regner med å finansiere rundt 15 forslag (opptil 10 prosjekter i del 1 
og 5 prosjekter i del 2).

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene.

6.  Tidsfrist for å sende inn søknader 

Søknader må være sendt inn senest 15. januar 2016, kl. 12.00 (lokal tid Brussel).

Søknadene må oppfylle følgende krav:

– de skal leveres via Internett ved bruk av det korrekte offisielle søknadsskjemaet,
– de skal være skrevet på et av EUs offisielle språk. Dersom ovenstående krav ikke oppfylles, vil 

søknaden bli avvist.

7.   Fullstendige opplysninger 

Retningslinjene og elektroniske søknadsskjemaer finnes på nettstedet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-
medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene.




