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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 094/17/COL 

av 31. mai 2017 

om avslutning av den formelle undersøkelsen med hensyn til unntaksregelen for ambulerende 

virksomhet i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020 

(Norge) 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN (heretter kalt ”Overvåkingsorganet”) HAR – 

under henvisning til: 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61 og 62, 

protokoll 26 til EØS-avtalen, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”), særlig artikkel 24,  

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen (”protokoll 3”), særlig del II artikkel 7 nr. 3,  

og ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD 

1 Framgangsmåte 

1) Norske myndigheter ga ved brev av 13. mars 2014(1) melding om ordningen for differensiert 

arbeidsgiveravgift 2014–2020, i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. På bakgrunn av 

denne meldingen og opplysninger framlagt i etterkant(2) godkjente Overvåkingsorganet den 

meldte støtteordningen ved sitt vedtak nr. 225/14/COL av 18. juni 2014.  

2) Ved dom av 23. september 2015 i sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot EFTAs 

overvåkingsorgan(3) opphevet EFTA-domstolen deler av Overvåkingsorganets vedtak.  

3) Ved brev av 15. oktober 2015(4) anmodet Overvåkingsorganet om opplysninger fra norske 

myndigheter. Norske myndigheter etterkom denne anmodningen ved brev av 6. november 2015(5). 

4) Ved vedtak nr. 489/15/COL av 9. desember 2015 innledet Overvåkingsorganet formell 

undersøkelse. Ved brev av 13. januar 2016(6) oversendte norske myndigheter sine kommentarer til 

Overvåkingsorganets vedtak.  

5) 30. juni 2016 ble vedtaket om å innlede formell undersøkelse offentliggjort i Den europeiske 

unions tidende og i EØS-tillegget til denne(7). Overvåkingsorganet mottok kommentarer fra to 

  

(1) Dokument nr. 702438–702440, 702442 og 702443. 

(2) Se nr. 2 i vedtak nr. 225/14/COL (EUT C 344 av 2.10.2014, s. 14, og EØS-tillegget nr. 55 av 2.10.2014, s. 4).  

(3) Sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2015 s. 412.  

(4) Dokument nr. 776348. 

(5) Dokument nr. 779603 og 779604. 

(6) Dokument nr. 787605.  

(7) EUT C 263 av 30.6.2016, s. 21, og EØS-tillegget nr. 36 av 30.6.2016, s. 3.  

2018/EØS/24/01 
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berørte parter, Kimek Offshore AS (brev av 12. mai 2016(8)) og NHO Finnmark (brev av  

4. juli 2016(9)), innen 30. juli 2016, som var fristen for å inngi kommentarer. Ved brev av  

2. august 2016(10) videresendte Overvåkingsorganet disse kommentarene til norske myndigheter, 

som ble gitt mulighet til å svare. Norske myndigheter svarte ved brev av 5. september 2016(11). 

2 Omfanget av den formelle undersøkelsen 

6) Ved sin dom opphevet EFTA-domstolen deler av Overvåkingsorganets vedtak om å godkjenne 

ordningen for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020. Støtteordningen som helhet er 

ikke gransket på nytt av Overvåkingsorganet under den formelle undersøkelsen. Undersøkelsen 

har vært begrenset til den delen av ordningen (en unntaksregel for ambulerende virksomhet) som 

Overvåkingsorganets godkjenning ble opphevet for.  

7) Ettersom regelen for ambulerende virksomhet er et unntak fra reglene fastsatt i ordningen for 

differensiert arbeidsgiveravgift, anser imidlertid Overvåkingsorganet at det, for fullstendighetens 

skyld, er opplysende å gi en oversikt over målet og rettsgrunnlaget for støtteordningen som sådan, 

før selve reglene for registrering av foretak i Norge og unntaksregelen for ambulerende 

virksomhet presenteres.  

3 Oversikt over ordningen 

3.1 Formål 

8) Formålet med ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift er å redusere eller hindre fraflytting i 

de minst befolkede regionene i Norge, ved å stimulere til sysselsetting. For å nå dette målet 

reduserer driftstøtteordningen sysselsettingskostnadene ved å redusere arbeidsgiveravgiften i 

enkelte geografiske områder. Som en hovedregel varierer støtteandelen etter det geografiske 

området forretningsenheten er registrert i. Reglene for registrering blir forklart nærmere nedenfor.  

3.2 Nasjonalt rettsgrunnlag 

9) Det nasjonale rettsgrunnlaget for ordningen er lov om folketrygd § 23-2(12). Denne bestemmelsen 

fastsetter at arbeidsgiveren har en generell forpliktelse til å betale arbeidsgiveravgift beregnet på 

grunnlag av bruttolønnen som betales til arbeidstakeren. I henhold til tolvte ledd i nevnte paragraf 

kan Stortinget vedta geografisk differensierte avgifter, og særbestemmelser for foretak i visse 

næringer. Det er derfor lov om folketrygd, sammen med Stortingets årlige vedtak, som utgjør 

nasjonalt rettsgrunnlag for ordningen(13). 

3.3 Regler for registrering 

10) Hvorvidt en virksomhet er berettiget til støtte i henhold til ordningen, avhenger av om 

virksomheten er registrert i det støtteberettigede området. Hovedregelen for ordningen er at 

støtteandelen varierer etter det geografiske området virksomheten er registrert i.  

11) Norsk lov krever at foretak registrerer underenheter for hver enkelt virksomhet som utøves(14). 

Dersom et foretak utøver ulike typer forretningsvirksomhet, må egne underenheter registreres. 

Egne enheter må også registreres dersom virksomhetene utøves i ulike geografiske områder.  

12) Ifølge norske myndigheter er kriteriet om ”separat forretningsvirksomhet” oppfylt når minst én 

ansatt utfører arbeid for morforetaket i et avgrenset område og foretaket har besøksadresse der. 

Hver underenhet utgjør et eget grunnlag for beregningen av differensiert arbeidstakeravgift, 

avhengig av hvor den er registrert. På denne måten vil et foretak som er registrert utenfor området 

som er berettiget til støtte i henhold til ordningen, være berettiget til støtte dersom og i det omfang 

dets økonomiske virksomhet utøves i en underenhet som ligger i det støtteberettigede området.  

  

(8) Dokument nr. 804442. 

(9) Dokument nr. 811491. 

(10) Dokument nr. 813803. 

(11) Dokument nr. 816653. 

(12) LOV-1997-02-28-19.  

(13) Nærmere opplysninger om støtteordningen finnes i Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL. 

(14) Lov om enhetsregisteret (LOV-1994-06-03-15). 
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3.4 Ambulerende virksomhet – tiltaket som undersøkes  

13) Som unntak fra hovedregelen om registrering gjelder ordningen også for foretak som er registrert 

utenfor et støtteberettiget område og leier ut arbeidstakere til støtteberettigede områder, eller 

dersom deres ansatte er engasjert i mobile aktiviteter innenfor et støtteberettiget område. I dette 

vedtak omtales arbeidet som utføres i disse situasjonene, som ”ambulerende virksomhet”. Dette er 

unntaksregelen som undersøkes i dette vedtak. I dette vedtak omtales denne regelen som 

”unntaksregelen”. Nasjonalt rettsgrunnlag for unntaksregelen er fastsatt i paragraf 1 fjerde ledd i 

stortingsvedtak nr. 1482 av 5. desember 2013 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden  

for 2014.  

14) Unntaket gjelder bare når arbeidstakeren tilbringer minst halvparten av arbeidsdagene i det 

støtteberettigede området. I tillegg gjelder den reduserte satsen bare for den delen av arbeidet som 

ble utført der. Som hovedregel er avgiftsregistreringsperioden én kalendermåned. Arbeidsgiver-

avgiften beregnes på grunnlag av gjeldende sats i den sonen der arbeidsgiveren anses å drive 

forretningsvirksomhet. 

15) Dette betyr at dersom for eksempel en ansatt i en enhet registrert i Oslo (Oslo ligger i sone 1, som 

ikke er støtteberettiget, og som derfor er omfattet av standardsatsen på 14,1 %) utfører 60 % av sitt 

arbeid i løpet av en kalendermåned i Vardø (som ligger i sone 5, der den gjeldende satsen er 0 %) 

og resten i Oslo, vil foretaket være berettiget til å bruke nullsatsen på lønnen som skal betales for 

arbeidet som utføres i Vardø, men ikke for arbeidet som utføres i Oslo.  

4 EFTA-domstolens dom 

16) EFTA-domstolen opphevet Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL i den grad det avsluttet 

den foreløpige undersøkelsen med hensyn til støttetiltaket i paragraf 1 fjerde ledd i stortingsvedtak 

nr. 1482 av 5. desember 2013 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014.  

17) EFTA-domstolens konklusjon(15) var at Overvåkingsorganet ikke hadde vurdert omstendighetene 

og deres følger med hensyn til om regelen fastsatt i paragraf 1 fjerde ledd er forenlig med EØS-

avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3, særlig når det gjelder 

unntaksregelens innvirkning på konkurransen og samhandelen og dens forenlighet med nr. 16 i 

Overvåkingsorganets retningslinjer for regionalstøtte for 2014–2020 (”RAG”)(16). En slik særskilt 

vurdering var ifølge Domstolen svært viktig for Overvåkingsorganets vurdering av den meldte 

ordningen.  

18) Paragraf 1 fjerde ledd er formulert slik at den skal gjenspeile unntaksregelen (som er dette vedtaks 

gjenstand), med et tilsvarende tiltak for å hindre omgåelse, som er utformet for å hindre at foretak 

krever støtte gjennom ordningen ved først å registere sin virksomhet i et område med lavere 

arbeidsgiveravgiftssats, for deretter å begynne å utføre ambulerende virksomhet eller leie ut 

ansatte for at de skal arbeide i et område med en høyere sats. Tiltaket for å hindre omgåelse er 

ikke gjenstand for denne framgangsmåten(17).  

5 Norske myndigheters kommentarer til vedtak nr. 489/15/COL 

19) Etter at Overvåkingsorganet innledet formell undersøkelse(18), har norske myndigheter avklart 

hvorfor de mener at gjeldende sats i systemet for arbeidsgiveravgift siden før 2007 har vært basert 

på hvor arbeidsgiveren ble ansett å utføre sin forretningsvirksomhet. Denne regelen bygger på det 

grunnleggende premisset om at bare foretak som utøver økonomisk virksomhet i det 

støtteberettigede området, bør motta støtte, og bare dersom de yter økonomiske tjenester i 

området. Registrering er ikke det avgjørende spørsmålet. 

  

(15) Sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2015 s. 412, nr. 116. 

(16) EUT L 166 av 5.6.2014, s. 44, og EØS-tillegget nr. 33 av 5.6.2014, s. 1. 

(17) Se EFTA-domstolens kjennelse 23.11.2015 i sak E-23/14 INT Kimek Offshore AS mot EFTAs 

overvåkingsorgan, Sml. 2015 s. 666.  

(18) Tidligere oversendte kommentarer fra norske myndigheter er oppsummert i vedtaket om å innlede formell 

undersøkelse, vedtak nr. 489/15/COL, nr. 15–21.  
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20) Støtten som gis på grunnlag av ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift, beløper seg årlig til 

ca. 6,85 milliarder NOK(19). På grunnlag av data hentet fra de første åtte månedene i 2015 har 

norske myndigheter presentert de anslåtte virkningene av unntaksregelen for de ulike sonene for 

2015 som helhet. Sone 1, 2, 3, 4 og 4a beskrives i nr. 25 i vedtak nr. 225/14/COL. Sone 1 dekker 

sentrale områder i Norge og alle territorier utenfor Norge. Virksomhet som utøves i sone 1, er ikke 

berettiget til støtte gjennom ordningen. Virksomhet som utøves i sone 1a, er heller ikke berettiget 

til støtte gjennom ordningen. I sone 1a har imidlertid norske myndigheter opprettet et system med 

reduserte satser for arbeidsgiveravgift. Denne reduksjonen gis som bagatellmessig støtte. Tiltak 

som oppfyller vilkårene i forordningen om bagatellmessig støtte(20), utgjør ikke støtte i henhold til 

EØS-avtalens artikkel 61. 

Sone Millioner NOK 

1 240 

1a 38 

2 9 

3 1 

4 1 

4a 10 

Sum 300 

Tabell 1 Tabellen viser et anslag for år 2015 over støtte gitt til foretak som er registrert i sonene 

som er fastsatt for støtteordningen, som følge av anvendelsen av unntaksregelen. 

21) Norske myndigheter har forklart at tallene kan variere betraktelig, avhengig av den ambulerende 

virksomhetens art. Store byggeprosjekter vil vanligvis avhenge av ambulerende tjenester, og 

dermed øke bruken av ambulerende virksomhet. Dessuten kan foretak som utfører betydelig 

virksomhet i de støtteberettigede sonene, omorganisere sine virksomheter ved å opprette 

underenheter i den relevante sonen. Dette vil også påvirke den anslåtte virkningen av 

unntaksregelen. Til slutt viser norske myndigheter til de positive indirekte virkningene som økt 

virksomhet i bygg- og anleggssektoren har på sysselsetting i andre næringer i de støtteberettigede 

sonene. 

22) Unntaksregelen gir foretak i de støtteberettigede sonene tilgang til arbeidskraft, til en lavere 

kostnad. Uten den ville det vært vanskeligere for foretakene i det støtteberettigede området å 

tiltrekke seg spesialisert arbeidskraft. Videre kan spesialisert arbeidskraft gjennom ambulerende 

virksomhet bidra til økt kunnskap og bedre ferdigheter i lokale foretak. Slik kunnskap og slike 

ferdigheter kan bli igjen i bedriftene etter at arbeidstakeren som pendler, har sluttet i foretaket, noe 

som skaper en varig virkning for den lokale arbeidsstyrken og lokale foretak.  

23) Unntaksregelen likestiller alle markedsdeltakere som utøver virksomhet i det støtteberettigede 

området. Det lokale foretaket kan nyte godt av konkurransefordeler i form av lavere priser for 

ambulerende virksomhet.  

24) Ansatte som oppholder seg midlertidig i de støtteberettigede områdene, vil bidra til den lokale 

økonomien gjennom kjøp av varer og tjenester. Når den ambulerende virksomheten er knyttet til 

et midlertidig prosjekt, blir også virkningen midlertidig. Når bruken av ambulerende virksomhet i 

en region vedvarer, er virkningen langsiktig.  

25) Foretak som er registrert i sentrale områder og driver ambulerende virksomhet i støtteberettigede 

områder, kan leie inn lokal arbeidskraft. Selv om disse jobbene er midlertidige, vil de bidra til økt 

lønnsinntekt i de støtteberettigede regionene, noe som igjen stimulerer til økonomisk virksomhet. 

Norske myndigheter hevder at unntaksregelen senker lønnskostnadene og begunstiger arbeid 

framfor kapital der disse kan byttes ut med hverandre. Dette bidrar til økt sysselsetting. 

  

(19) Se vedtak nr. 225/14/COL, nr. 49. 

(20) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 24.12.2013, s. 1), 

innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XV nr. 1ea.  
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6 Kommentarer fra berørte parter  

6.1 Kimek Offshore AS 

26) Kimek Offshore AS (”Kimek”) er et serviceselskap for olje- og gassindustrien. Det er en del av 

Kimek-gruppen. Kimek ligger i Kirkenes i Finnmark fylke, som er et område med nullsats for 

arbeidsgiveravgiften. 

27) I tillegg til å inngi kommentarer om Overvåkingsorganets vedtak om å innlede formell 

undersøkelse, har Kimek oversendt sine kommentarer til norske myndigheters kommentarer som 

er oppsummert ovenfor.  

28) Kimek anser at norske myndigheter i manglende utstrekning har dokumentert følgende: at 

unntaksregelen bidrar til et veldefinert mål av felles interesse, at det er behov for statlig inngripen, 

at regelen er hensiktsmessig, at den har en insentivvirkning, at den står i forhold til målet, og at 

utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen mellom EØS-stater unngås.  

29) Kimeks konkurrenter befinner seg i stor grad utenfor de områdene som er berettiget til 

regionalstøtte. Kimek har innvendinger mot unntaksregelen fordi den gir foretak som er etablert 

utenfor de støtteberettigede sonene, mulighet til å dra fordel av støtteordningen når de utfører 

virksomhet i de støtteberettigede områdene. Kimek hevder at disse foretakene ikke står overfor de 

samme utfordringene som foretak som er etablert i de støtteberettigede sonene. Kimek uttaler at 

unntaksregelen ikke er egnet til å motvirke fraflytting og styrke bosettingsmønsteret i de 

støtteberettigede områdene. Tvert imot skader unntaksregelen foretakene som er etablert i de 

støtteberettigede områdene.  

30) Kimek er ikke enig med norske myndigheter i at unntaksregelen gir lokale foretak tilgang til 

spesialisert arbeidskraft, til en lavere kostnad, som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Kimek 

hevder at dette verken har blitt godtgjort eller dokumentert av norske myndigheter.  

31) Kimek hevder at det er fare for at unntaksregelen vil føre til en ”hjerneflukt” fra de 

støtteberettigede områdene, ettersom enkeltpersoner ikke vil klare å få jobb lokalt. 

32) Kimek merker seg at norske myndigheter ikke har dokumentert at foretak som ikke er registrert 

lokalt, ansetter arbeidstakere som bor i det støtteberettigede området. 

33) Videre hevder Kimek at offshore-arbeidere som pendler, ikke bidrar til den lokale økonomien på 

noen vesentlig måte. De bor på riggen, tilbringer det meste av sin fritid på riggen og inntar alle 

sine måltider der. 

34) Når det gjelder norske myndigheters argument om at kunnskap og ferdigheter fra arbeidstakere 

som pendler, vil forbli hos lokale virksomheter, forstår ikke Kimek hvordan dette fører til at 

fraflytting hindres eller reduseres. 

35) Kimek hevder at norske myndigheter ikke har dokumentert hvordan unntaksregelen gir økt 

konkurranse. I den forbindelse viser Kimek til et særtrekk ved norsk arbeidsrett som gjør det 

mulig for selskapene som sender arbeidstakere som pendler, å tillate at de ansatte arbeider 

tolvtimersskift, mens lokale foretak ikke kan overstige åtte timers arbeidsdag. Dette er en 

betydelig ulempe for lokale foretak.  

6.2 NHO Finnmark 

36) NHO Finnmark er et av regionkontorene til Næringslivets Hovedorganisasjon. Det støtter Kimeks 

kommentarer som er oppsummert ovenfor.  
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37) NHO Finnmark anser at regionalstøtte bør gis bare til foretak som er etablert i områder som er 

berettiget til regionalstøtte. Foretak som er registrert utenfor de støtteberettigede områdene, står 

ikke overfor de samme utfordringene som foretak etabert i det støtteberettigede området. 

Unntaksregelen er ikke egnet til å motvirke fraflytting og styrke bosettingsmønsteret. NHO 

Finnmark hevder at unntaksregelen tvert imot skader foretak som er etablert i de støtteberettigede 

områdene.  

38) I likhet med Kimek understreker NHO Finnmark at norsk arbeidsrett gir en særlig fordel til 

foretak som ikke er registrert i det støtteberettigede området. NHO Finnmark anser at 

arbeidstakere som pendler, ikke bidrar til den lokale økonomien på samme måte som arbeidstakere 

som bor i området. 

7 Norske myndigheters kommentarer til kommentarene fra berørte parter  

39) Som svar på kommentarene fra de berørte partene uttaler norske myndigheter at det er 

unntaksregelen, og ikke støtteordningen som sådan, som er gjenstand for den formelle 

undersøkelsen. Norske myndigheter forklarer at unntaksregelen er et utslag av det allmenne 

prinsippet om at regionalstøtten bør gis til den økonomiske virksomheten som faktisk 

gjennomføres i de geografiske områdene som er omfattet av ordningen.  

40) Norske myndigheter understreker at verken EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) eller RAG 

krever at mottakerne av regionalstøtten skal være registrert i området som er berettiget til 

regionalstøtte. Norske myndigheter er enige med Kimek i at de utfordringene som oppstår for 

foretakene som er formelt registrert i de støtteberettigede områdene, ikke nødvendigvis er 

nøyaktig de samme som for selskap som er formelt registrert utenfor, men som utfører 

ambulerende virksomhet i det støtteberettigede området. Norske myndigheter er imidlertid ikke 

enige i Kimeks påstand om at foretak som er registrert utenfor det støtteberettigede området, ikke 

står overfor de samme utfordringene når de påtar seg arbeid i det støtteberettigede området. 

Selskapene opplever de samme klimaforholdene og den samme avstanden fra underleverandører. 

Videre har foretak som sender arbeidstakere som pendler, tilleggskostnader for transport og 

innkvartering av arbeidstakere. Norske myndigheter påpeker at Kimeks argumenter er hentet fra 

oljesektoren, den delen av økonomien som selskapet opererer i. De hevder at vurderingen av 

støttens forenlighet må foretas på et mer generelt plan og ta hensyn til de spesifikke eller varige 

ulempene foretak står overfor i alle de relevante sektorene.  

41) Norske myndigheter underbygger sine påstander om at det er vanskelig for foretak å skaffe 

kvalifisert arbeidskraft i de tre nordligste fylkene, ved å vise til en rapport fra NAV Finnmark(21), 

Arbeids- og velferdsetaten i Finnmark fylke. I Nordland og Troms fylke har 14 prosent av 

foretakene som omfattes av rapporten, hatt problemer med å skaffe arbeidstakere på grunn av 

mangel på kvalifisert arbeidskraft. I Finnmark fylke var det tilsvarende tallet 11 prosent.  

42) Norske myndigheter understreker at foretak som er registrert i det støtteberettigede området, kan 

bruke den laveste satsen for arbeidsgiveravgiften for alle arbeidskraftkostnader (med mindre de 

utfører ambulerende virksomhet utenfor det støtteberettigede området), mens foretak som er 

registrert i en annen sone og utfører ambulerende virksomhet, bare kan bruke den reduserte satsen 

dersom den ansatte tilbringer minst halvparten av arbeidsdagene i den støtteberettigede sonen, og i 

så fall bare med hensyn til lønnen som betales for det arbeidet som faktisk utføres der.  

43) For å underbygge de indirekte virkningene av regionalstøtten har norske myndigheter vist til to 

undersøkelser om virkningene av petroleumsvirksomhet i Nord-Norge(22). Ifølge den første 

undersøkelsen av petroleumsprosjektet Snøhvit i Finnmark, var den direkte sysselset-

tingsvirkningen 230 årsverk, mens den indirekte virkningen var ytterligere 170 årsverk. Norske 

  

(21) NAV Finnmark Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016, tilgjengelig på https://www.nav.no/ 

no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352.  

(22) Snøhvit og andre eventyr av NHO, tilgjengelig på http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/ 

Snohvit_12des.pdf, og Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi av Statistisk sentralbyrå, 

tilgjengelig på https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/ 

218398?_ts=14b82bba2f0. 

https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352
https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352
http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf
http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0
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myndigheter påpeker at dette er virkningene av prosjektet som sådant, og ikke et direkte resultat 

av et bestemt tiltak. Den andre undersøkelsen viser at den største indirekte virkningen fra 

oljesektoren oppstår i næringen ”privat tjenesteyting”, som omfatter faglig, vitenskapelig og 

teknisk tjenesteyting, utleie av arbeidskraft, utleie av maskiner og transportmidler, juridisk og 

regnskapsmessig tjenesteyting, arkitektvirksomhet, hotell- og restauranttjenester, kloakk og 

renovasjon. 

44) Norske myndigheter er i tvil om norsk arbeidsrett er relevant for vurderingen av unntaksregelen. 

De uttaler imidlertid at rettsgrunnlaget for avviket fra åttetimersgrensen, som klageren har vist til, 

er åpent for alle foretak, uavhengig av hvor arbeidstakeren og arbeidsgiveren befinner seg, 

forutsatt at det foreligger en tariffavtale. 

II. VURDERING 

1 Om det foreligger statsstøtte  

45) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder: 

”Med 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.” 

46) Dette innebærer at et tiltak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom 

følgende vilkår kumulativt er oppfylt: Tiltaket i) er gitt av staten eller av statsmidler, ii) gir 

mottakeren en selektiv økonomisk fordel, og iii) vil kunne påvirke samhandelen mellom 

avtalepartene og vri konkurransen.  

47) I vedtak nr. 225/14/COL konkluderte Overvåkingsorganet med at ordningen for differensiert 

arbeidsgiveravgift 2014–2020 utgjør en støtteordning. Overvåkingsorganet viser til sine 

argumenter i nr. 68–74 i nevnte vedtak. Unntaksregelen for ambulerende virksomhet utgjør en del 

av bestemmelsene om nevnte støtteordning. Den utvider ordningens virkeområde i den forstand at 

den utvider kretsen av mulige støttemottakere til å omfatte foretak som ikke er registrert i de 

støtteberettigede områdene. I likhet med den andre støtten som gis under ordningen, fører en 

utvidelse av ordningen slik at den omfatter foretakene som er registrert utenfor de 

støtteberettigede områdene, til at statsmidler gir foretak selektive fordeler. Disse fordelene vil 

kunne påvirke samhandelen og vri konkurransen.  

2 Prosessuelle krav  

48) Protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 lyder som følger: ”EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes i 

tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger. … 

Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig 

vedtak.” 

49) Norske myndigheter innførte unntaksregelen fra 1. juli 2014 etter at Overvåkingsorganet 

godkjente den ved vedtak nr. 225/14/COL. Da EFTA-domstolen opphevet Overvåkingsorganets 

godkjenning av regelen, ble støtten ulovlig. Norske myndigheter innstilte anvendelsen av 

unntaksregelen som undersøkes, fra 1. januar 2016, i påvente av det endelige resultatet av den 

formelle undersøkelsen.  

3 Støttens forenlighet 

50) Overvåkingsorganet skal vurdere om unntaksregelen er forenlig med EØS-avtalens virkemåte på 

grunnlag av avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), i tråd med RAG.  
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51) Unntaksregelen for ambulerende virksomhet gir foretak som ikke er registrert i det 

støtteberettigede området, rett til å dra fordel av redusert arbeidsgiveravgift når og i det omfang de 

utøver økonomisk virksomhet i det registrerte området. Verken EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 

bokstav c) eller RAG (eller reglene for regionalstøtte i gruppeunntaksforordningen(23)) krever at 

mottakerne av regionalstøtte skal være registrert i støtteområdene. 

52) Regionalstøtte kan være effektivt for å fremme den økonomiske utviklingen i svakt utviklede 

områder bare dersom den gis for å oppmuntre til tilleggsinvestering eller økonomisk virksomhet i 

disse områdene(24). RAG tillater både regional investeringsstøtte og regional driftsstøtte. Regional 

investeringsstøtte bør føre til investeringer i de områdene som omfattes av det norske 

regionalstøttekartet som er godkjent av Overvåkingsorganet(25). Oppmerksomheten rettes i en litt 

annen retning når regional driftsstøtte undersøkes. Regional driftsstøtte kan falle inn under artikkel 

61 nr. 3 bokstav c) i EØS-avtalen bare dersom den tildeles for å utbedre særlige eller varige 

ulemper som enheter som utøver økonomisk virksomhet i svakt utviklede områder, står 

overfor(26). I den forbindelse fastslår nr. 16 i RAG følgende: ”Driftsstøtte kan anses som forenlig 

dersom den har som mål (…) å hindre eller redusere fraflytting i svært tynt befolkede områder.” 

53) Det er ikke tvil om at ordningens geografiske virkeområde er begrenset til svakt utviklede 

regioner. Dette vedtakets virkeområde begrenser seg til unntaksregelen. Spørsmålet er om nevnte 

regel, som tillater at foretak registrert utenfor regionene som dekkes av ordningen, drar fordel av 

støtte gjennom ordningen i den grad de utfører økonomisk virksomhet i de svakt utviklede 

regionene, er forenlig med statsstøttereglene.  

54) Overvåkingsorganet er enig med norske myndigheter i at regelen ikke kan vurderes uavhengig av 

ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020, som den tilhører. I den forbindelse viser 

Overvåkingsorganet til sin vurdering av nevnte ordning i vedtak nr. 225/14/COL, der det fastslo at 

ordningen var forenlig med EØS-avtalens virkemåte på grunnlag av avtalens artikkel 61 nr. 3 

bokstav c). I nevnte vedtak fastslo Overvåkingsorganet at ordningen som sådan bidrar til et 

veldefinert mål av felles interesse(27), at det er behov for statlig inngripen(28), at den er 

hensiktsmessig(29), at den har insentivvirkning(30), at den står i forhold til målet(31), og at 

utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen mellom EØS-stater unngås(32). 

Disse generelle vurderingsprinsippene får anvendelse på støtteordninger som sådanne. 

Overvåkingsorganet foretar ikke en atskilt vurdering av individuelle regler som utgjør en del av en 

ordning, på grunnlag av disse generelle vurderingsprinsippene.  

55) EFTA-domstolens konklusjon om at unntaksregelen kan atskilles fra resten av ordningen(33), 

innebærer ikke at denne regelen bør vurderes uavhengig av ordningen. Spørsmålet om atskillelse 

er et spørsmål om en del av en ordning er så uløselig knyttet til ordningen som sådan at den ikke 

kan atskilles fra ordningen på en logisk måte. Selv om unntaksregelen ikke kan atskilles fra 

  

(23) Forordningen om alminnelige gruppeunntak (”gruppeunntaksforordningen”). Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til 

traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1), innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XV nr. 1j. De 

endringene av regionalstøttereglene som i prinsippet ble godkjent av Europakommisjonen 17.5.2017, endrer 

ikke dette. I henhold til artikkel 15 nr. 3 bokstav a) i endringsforordningen kan regional driftsstøtte tillates 

dersom ”støttemottakerne utøver sin økonomiske virksomhet” i svært tynt befolkede områder. 

Endringsforordningen er tilgjengelig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017R1084.  

(24) Nr. 6 i RAG. 

(25) Se vedtak nr. 91/14/COL (EUT L 172 av 12.6.2014, s. 52).  

(26) Nr. 16 i RAG. 

(27) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 85–91.  

(28) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 92–99. 

(29) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 100–107. 

(30) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 108–112. 

(31) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 113–117. 

(32) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 118–121.  

(33) EFTA-domstolens dom i sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2015 s. 412,  

nr. 58.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1084
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ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020 på en logisk måte i den forstand at den 

kan fjernes fra ordningen uten at denne mister en grunnleggende del som er nødvendig for at den 

skal eksistere som en ordning, må Overvåkingsorganet foreta en analyse av unntaksregelens 

forenlighet, idet det tas hensyn til at den utgjør en del av en generell støtteordning.  

56) Denne generelle støtteordningen er en sentral del av den sammenhengen som unntaksregelen får 

anvendelse i. Unntaksregelen eksisterer bare som et unntak fra reglene for den generelle 

ordningen(34). Som følge av dette må Overvåkingsorganet derfor også ta hensyn til at denne 

generelle ordningen (bortsett fra unntaksregelen) på gyldig måte har blitt erklært forenlig med 

EØS-avtalens virkemåte. 

57) Norske myndigheter har framlagt en oversikt over de økonomiske virkningene av unntaksregelen 

(se nr. 20 og tabell 1 ovenfor). 

58) Unntaksregelen har, i likhet med ordningen som den utgjør en del av, et regionalt mål. Dens mål 

er å stimulere til jobbmuligheter i de støtteberettigede områdene. Stimulering til jobbmuligheter er 

bare et redskap for å nå støttens mål, som er å redusere eller hindre fraflytting. Når støttens 

forenlighet vurderes, er det svært viktig å ta hensyn til tiltakets bredere økonomiske virkninger.  

59) Overvåkingsorganet anser at norske myndigheter allerede har vist at det er behov for statlig 

inngripen for å oppmuntre til økonomisk virksomhet i de støtteberettigede områdene. Dette 

behovet gjelder på samme måte for alle foretak som utfører økonomisk virksomhet i de 

støtteberettigede områdene, uavhengig av om de er registrert der eller ikke. Dessuten har norske 

myndigheters oversendte merknader allerede på tilstrekkelig måte vist at subsidieringen av 

ambulerende virksomhet stimulerer til økonomisk virksomhet i de støtteberettigede områdene. 

Dette er i tråd med nr. 6 og 71 i RAG, som omhandler støtte som oppmuntrer til økonomisk 

virksomhet. Kimek og NHO Finnmark anser at støtten bør begrenses til de selskapene som er 

registrert i de støtteberettigede sonene. Overvåkingsorganet anser på den annen side at foretakene 

som utøver den ambulerende virksomheten, står overfor de samme utfordringene (klima, avstand 

fra underleverandører) som lokalt registrerte foretak. I den forbindelse merker Overvåkingsorganet 

seg at de berørte partene, Kimek og NHO Finnmark, ikke har vist til noen særskilte utfordringer 

som gjør det vanskeligere for lokalt registrerte foretak enn for foretakene som utfører ambulerende 

virksomhet, når de utfører sin virksomhet i de støtteberettigede områdene.  

60) På den annen side anser Overvåkingsorganet at norske myndigheter ikke har dokumentert at 

foretakene som utfører ambulerende virksomhet, ansetter arbeidstakere lokalt og fast i de 

støtteberettigede områdene. Norske myndigheter har ikke framlagt økonomiske teorier eller 

generelle betraktninger som ville underbygge en påstand om at arbeidstakere blir fast ansatt. I lys 

av dette mener Overvåkingsorganet at norske myndigheter ikke har dokumentert at unntaksregelen 

fører til at det skapes faste arbeidsplasser i de støtteberettigede områdene. Dette er imidlertid ikke 

et absolutt krav for at regionalstøtten skal være forenlig(35). Som nevnt ovenfor bør regionalstøtte 

gis for å oppmuntre til økonomisk virksomhet. Dette gjelder uavhengig av om foretaket som 

utfører den økonomiske virksomheten, er registrert i det relevante området eller ikke.  

61) Når det gjelder de mer indirekte virkningene av unntaksregelen, hevder norske myndigheter at de 

indirekte virkningene ikke bare kommer i form av økt forbruk av varer og tjenester som pendlerne 

står for, men også i form av kunnskap og ferdigheter som overføres til lokale bedrifter. Ordningen 

er ikke skreddersydd for én bestemt sektor, men omfatter de fleste økonomiske sektorer i 

  

(34) Overvåkingsorganet merker seg i den forbindelse at virksomhetene som vil kunne dra fordel av unntaksregelen, 

er begrenset av lov om registrering av foretak (se nr. 11 og 12 ovenfor). 

(35) Regionalstøtte har som formål å fremme den økonomiske utviklingen i visse svakt utviklede områder (nr. 1 i 

RAG). Dette skjer ved at det oppmuntres til ytterligere økonomisk virksomhet i disse områdene (nr. 6 i RAG). 

Dette kan oppnås ved at det stimuleres til faste ansettelser, men også på andre måter.  
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Norge(36). Ettersom ordningen er så bred, er Overvåkingsorganet enig med norske myndigheter i 

at et bredt perspektiv må anlegges ved vurderingen av de indirekte virkningene av et tiltak. En 

undersøkelse av individuelle sektorer er imidlertid nyttig for å undersøke de faktiske virkningene 

av unntaksregelen. Norske myndigheter har framlagt undersøkelser for å underbygge at 

ambulerende virksomhet medfører positive indirekte virkninger i de støtteberettigede områdene. 

Som nevnt ovenfor har norske myndigheter vist til to undersøkelser av virkningene av 

petroleumsvirksomhet i Nord-Norge. Ifølge den første undersøkelsen av petroleumsprosjektet 

Snøhvit i Finnmark, var den direkte sysselsettingsvirkningen 230 årsverk, mens den indirekte 

virkningen var ytterligere 170 årsverk. Den andre undersøkelsen viser at den største indirekte 

virkningen fra oljesektoren oppstår i næringen ”privat tjenesteyting”, som omfatter faglig, 

vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, utleie av arbeidskraft, utleie av maskiner og 

transportmidler, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, arkitektvirksomhet, hotell- og 

restauranttjenester, kloakk og renovasjon. 

62) Overvåkingsorganet mener at disse undersøkelsene viser betraktelige positive indirekte virkninger. 

Ettersom det ikke er lett å isolere de indirekte virkningene, må imidlertid alminnelige 

betraktninger om virkningene av et tiltak som dette tillegges stor vekt. Overvåkingsorganet er 

overbevist om at subsidieringen av ambulerende virksomhet bidrar til salg av lokale varer og 

tjenester, og dermed til den lokale økonomien. Dette gjelder særlig for arbeidstakere som pendler 

til arbeidsplassen, spesielt på kort eller mellomlang sikt, ettersom de sannsynligvis vil bo på 

hotell, spise på restaurant osv. I lys av dette er Overvåkingsorganet overbevist om at 

unntaksregelen gir betydelige positive indirekte virkninger som bidrar til å hindre eller redusere 

fraflytting i svært tynt befolkede områder. 

63) Kimek hevder at de offshore-arbeiderne som pendler, ikke bidrar til den lokale økonomien på 

noen vesentlig måte. De bor på riggen, tilbringer det meste av sin fritid på riggen og inntar alle 

sine måltider der. Overvåkingsorganet merker seg at visse arbeidstakere vil bidra mindre til de 

indirekte virkningene av unntaksregelen på grunn av deres arbeidssituasjon. Unntaksregelen er 

imidlertid ikke begrenset til en bestemt sektor, men er en horisontal regel som får anvendelse på 

alle sektorer.  

64) En person som leverer ambulerende tjenester som krever et visst nivå av kunnskap og ferdigheter, 

har mulighet til å overføre denne kunnskapen og disse ferdighetene til lokale foretak. 

Overvåkingsorganet merker seg at Kimek har uttalt at det ikke forstår hvordan overføring av 

kunnskap og ferdigheter fra de ansatte som leverer ambulerende tjenester til foretakene som ligger 

i de støtteberettigede områdene, kan hindre eller redusere fraflytting. Overvåkingsorganet mener 

at kunnskap og ferdigheter er nødvendige for å utøve mange former for økonomisk virksomhet, og 

dermed viktige for å opprettholde sysselsetting i de støtteberettigede områdene. Særlig har lokale 

foretak som deltar i felles prosjekter med foretak som driver ambulerende virksomhet (for 

eksempel store byggeprosjekter), mulighet til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og erfaring 

gjennom arbeidet som kreves i slike prosjekter. Lokalt registrerte foretak ville da beholde disse 

fordelene. Dessuten kan lokalt registrerte foretak dra nytte av kunnskap og ferdigheter som de 

tilegner seg gjennom deltakelse i eller arbeid med foretak som driver ambulerende virksomhet (for 

eksempel rådgivningstjenester eller annet spesialistarbeid), så lenge denne virksomheten kan 

klassifiseres som ”ambulerende” i henhold til norsk lov. Overvåkingsorganet er enig med norske 

myndigheter i at pendlende arbeidstakeres overføring av kunnskap og ferdigheter til lokalt 

registrerte bedrifter kan være en viktig faktor for å opprettholde sysselsetting for kvalifiserte 

arbeidstakere i de støtteberettigede områdene, og dermed i vesentlig grad bidra til å hindre eller 

redusere fraflytting i disse områdene.  

65) I tillegg til å få overført kunnskap og ferdigheter kan lokale foretak få tilgang til spesialisert 

arbeidskraft, til en lavere kostnad, som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Dette er gunstig for 

lokale foretak ettersom lavere kostnader for ambulerende virksomhet gjør det mer attraktivt og 

  

(36) Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 225/14/COL, nr. 11–16.  
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mer lønnsomt å drive en virksomhet i det støtteberettigede området. Dessuten likestiller 

unntaksregelen alle markedsdeltakere som utøver virksomhet i det støtteberettigede området, med 

hensyn til kostnader til trygd så lenge de utøver virksomhet i dette området. 

66) Kort oppsummert anser Overvåkingsorganet at norske myndigheter på en tilstrekkelig måte har 

godtgjort at subsidiene for ambulerende virksomhet bidrar til positive indirekte virkninger i form 

av økt forbruk av varer og tjenester i de støtteberettigede områdene, hvilket i sin tur er gunstig for 

arbeidsmarkedene i de støtteberettigede områdene. Videre er Overvåkingsorganet overbevist om 

at subsidiene til ambulerende virksomhet bidrar til at lokalt etablerte foretak får tilgang til 

spesialisert arbeidskraft, til en lavere kostnad, og får overført kunnskap og ferdigheter, noe som er 

avgjørende for mange av de økonomiske virksomhetenes fortsatte drift i de støtteberettigede 

områdene. Unntaksregelen bidrar derfor til å hindre eller redusere fraflytting i svært tynt befolkede 

områder. 

67) Når det gjelder unntaksregelens virkning på konkurranse og forbruk, hevder norske myndigheter 

at unntaksregelen sikrer like vilkår for alle virksomheter i de vanskeligstilte områdene, ettersom 

den har samme anvendelse for alle virksomheter i EØS-området. Selskaper som er registrert 

utenfor Norge og sender sine ansatte til de støtteberettigede områdene, og som er pålagt å betale 

norsk arbeidsgiveravgift, drar nytte av unntaksregelen dersom de relevante vilkårene er oppfylt. 

Dersom unntaksregelen ikke fantes, hadde disse selskapene måttet ha en registrert tilstedeværelse i 

det relevante området for å bli omfattet av de samme skattereglene som deres lokalt  

registrerte norske motparter. Dette ville skape en etableringshindring, noe som ville være i strid 

med logikken i nr. 134 i RAG, der det står at ”Dersom støtten er nødvendig og forholdsmessig for 

å nå et felles mål (...), oppveies sannsynligvis støttens negative virkninger av de positive 

virkningene. I noen tilfeller kan imidlertid støtten føre til endringer av markedsstrukturen eller av 

en sektors eller en bransjes særtrekk, noe som kan vri konkurransen i vesentlig grad gjennom 

etablerings- og uttredelseshindringer, substitusjonssvirkninger eller forflytning av 

handelsstrømmer. I disse tilfellene er det lite sannsynlig at de fastslåtte negative virkningene vil 

oppveies av eventuelle positive virkninger.” I lys av dette anser Overvåkingsorganet at 

unntaksregelen sikrer at utilbørlige negative virkninger på konkurranse og markedsadgang unngås. 

Dette er et positivt trekk i lys av nr. 3 i RAG, som fastslår at vurderingen av regionalstøtte veier 

behovet for subsidier til regional utvikling opp mot behovet for å sikre like konkurransevilkår for 

alle EØS-stater. Som nevnt ovenfor er Overvåkingsorganet ikke overbevist av Kimeks påstand om 

at foretakene som er registrert i det støtteberettigede området, står overfor mer varige 

vanskeligheter enn foretakene som sender sine ansatte for å arbeide midlertidig i området. Tvert 

imot argumenterer norske myndigheter med at foretal som er registrert utenfor det 

støtteberettigede området, kan ha konkurransemessige ulemper sammenlignet med lokale foretak 

på grunn av blant annet transportkostnader og kostnader tilknyttet innkvartering av arbeidstakere.  

68) Foretak som utfører ambulerende virksomhet, kan i en viss grad registrere underenheter i det 

støtteberettigede området. Dersom unntaksregelen for ambulerende virksomhet i det 

støtteberettigede området ikke fantes, ville det vært en forskjellsbehandling avhengig av om det 

tjenesteytende foretaket hadde etablert en underenhet i det støtteberettigede området eller ikke. 

Det er fare for at dette kunne påvirke foretak registrert i utlandet sterkere enn foretak registrert i 

Norge. Foretak som ikke er registrert i Norge, særlig SMB-er, kan antas å ha mindre nøyaktig 

kunnskap om særtrekkene i de norske reglene for foretaksregistrering og deres virkninger på 

satsene for arbeidsgiveravgift. I lys av dette anser Overvåkingsorganet at unntaksregelen sikrer at 

utilbørlige negative virkninger (etableringshindringer og endring av handelsstrømmer) på 

konkurransen og samhandelen mellom EØS-stater unngås, hvilket er i tråd med nr. 134 i RAG.  

69) På grunnlag av den siste runden med kommentarer fra norske myndigheter ser det ut til at det, som 

berørte parter har påstått, ikke forekommer noen uberettiget forskjellsbehandling i henhold til 

norsk arbeidsrett, av foretak som utfører ambulerende virksomhet, og lokalt registrerte foretak. 

Overvåkingsorganet vil derfor ikke vurdere dette argumentet ytterligere. 
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70) I lys av opplysningene ovenfor er Overvåkingsorganets konklusjon at unntaksregelen er forenlig 

med EØS-avtalens virkemåte på grunnlag av avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).  

4 Konklusjon 

71) Som beskrevet ovenfor er Overvåkingsorganets konklusjon at unntaksregelen for ambulerende 

virksomhet i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020 er forenlig med EØS-

avtalens virkemåte. Regelen er derfor godkjent som en del av nevnte ordning fram til 

Overvåkingsorganets godkjenning av samme ordning utløper, 31. desember 2020 —. 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Unntaksregelen for ambulerende virksomhet i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020 er 

forenlig med EØS-avtalens virkemåte i henhold til avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Den formelle 

undersøkelsen er hermed avsluttet.  

Artikkel 2 

Gjennomføringen av tiltaket godkjennes i samsvar med dette. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge. 

Artikkel 4 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.  

Utferdiget i Brussel 31. mai 2017 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Frank Büchel 

 President Medlem av kollegiet 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8831 – Mondi/Powerflute) 

1. Kommisjonen mottok 11. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mondi Finland Services Oy, kontrollert av Mondi AG og eid av Mondi Group (”Mondi”, Østerrike), og 

– Powerflute Group Holdings Oy (”Powerflute”, Finland), indirekte kontrollert av Nordic Packaging and Container 

International Inc. 

Mondi overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Powerflute. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av konkurranse- og forbrukertilsynsmyndighetene i Finland, i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Spania sluttet seg senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mondi: papir- og emballasjekonsern som hovedsakelig er involvert i produksjon av emballasjepapir, omformede 

emballasjeprodukter (herunder bølgepapp, industrisekker og fleksibel emballasje) og fint papir uten belegg. Mondi 

Group produserer også folier og laminater for fleksibel emballasje til forbruksvarer og omformede, fleksible 

emballasjeprodukter til forbruksvarer, industrisekker, beskyttelsesmaterialer med ekstrudert belegg eller laminat samt 

silikonbehandlede beskyttelseslag. 

– Powerflute: aktiv innen produksjon av emballasjeprodukter av bølgepapp og særlig av nordisk halvkjemisk papir med 

riller (fluting). Foretaket har også eierinteresser i Harvestia, en leverandør av trelast med hovedkontor i Finland. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 137 av 19.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8831 – Mondi/Powerflute 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2018/EØS/24/02 

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

(Sak M.8888 – Apollo Management / Cyprus Cooperative Bank) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Altamira Asset Management S.A. (”Altamira”, Spania), kontrollert av Apollo Capital Management, L.P. (”Apollo”, 

USA),  

– Cyprus Cooperative Bank (”CCB”, Kypros), og 

– Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd (”Altamira Cyprus”, Kypros). 

Apollo og CCB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3  

nr. 4 over hele fellesforetaket Altamira Cyprus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altamira: aktiv innen forvaltning og kjøp av misligholdte lån og eiendommer kjøpt av banker som et resultat av 

misligholdte lån. 

– Apollo: gruppe av globale investeringsfond som investerer i et bredt spekter av bransjer.  

– CCB: en kypriotisk bank som tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. 

– Altamira Cyprus: vil tilby gjeldsforvaltningstjenester til finanskunder og andre kunder på Kypros. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning 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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 136 av 18.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8888 – Apollo Management / Cyprus Cooperative Bank  

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2018/EØS/24/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8399 – CWS-boco / Rentokil Initial Target Businesses) 

Kommisjonen besluttet 7. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8399. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8425 – Safran / Zodiac Aerospace) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8425. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2018/EØS/24/04 

2018/EØS/24/05 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8830 – Strategic Value Partners / Vita Group) 

Kommisjonen besluttet 3. april 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8830. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8853 – AXA / CDC / Cible dans Toulon Grand Var) 

Kommisjonen besluttet 10. april 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

fransk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8853. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2018/EØS/24/06 

2018/EØS/24/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Elba Marina di Campo–Pisa og omvendt 

Elba Marina di Campo–Firenze og omvendt 

Elba Marina di Campo–Milano Linate og omvendt 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. oktober 2018 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument: 

EUT C 60 av 16. februar 2018 

For ytterligere opplysninger: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs 

and Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0641583690 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze) 

Viale Castro Pretorio 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

Nettside: http://www.mit.gov.it 

 http://www.enac.gov.it 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov.it 

 osp@enac.gov.it 

 

2018/EØS/24/08 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:060:TOC
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
mailto:osp@enac.gov.it
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Elba Marina di Campo–Pisa og omvendt 

Elba Marina di Campo–Firenze og omvendt 

Elba Marina di Campo–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. oktober 2018 til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 16. mai 2018 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 60 av 16. februar 2018 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze), 

Viale Castro Pretorio 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettside: http://www.mit.gov.it 

 http://www.enac.gov.it 

 

2018/EØS/24/09 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:060:TOC
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Le Puy-en-Velay–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 14. januar 2019 til 13. januar 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud 3. juli 2018 (kl. 12.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Syndicat mixte de gestion de l’aérodrome 

départemental Le Puy-en-Velay – Loudes 

Mr Pascal Rey, Director 

La Reilhade 

43320 Loudes 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 471086187 

+33 601446342 

Faks: +33 471086640 

E-post: direction@aerolepuy.fr 
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/16/2018 

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

Europeisk ungdom sammen 

Prosjekter innen ”Europeisk ungdom sammen” sikter mot å skape nettverk som fremmer regionale 

partnerskap og skal drives i tett samarbeid med ungdom fra hele Europa (programstater som er med i 

Erasmus+). Nettverkene kan organisere utvekslinger, fremme opplæring (for eksempel for 

ungdomsledere) og la ungdom selv utvikle felles prosjekter. 

”Europeisk ungdom sammen” vil støtte initiativer fra minst fem ungdomsorganisasjoner fra fem ulike 

programstater som er med i Erasmus+ for å dele ideer om EU, oppfordre til bredere sivil 

samfunnsdeltakelse og bidra til å fremme en følelse av unionsborgerskap. Initiativet vil ta sikte på å føre 

ungdommer fra hele Europa, øst, vest, nord og sør, sammen. 

Tematiske prioriteringer er aktivt medborgerskap, nettverksbygging, europeiske verdier og 

unionsborgerskap, demokratisk deltakelse, forsvar av demokratiske verdier samt sosial inkludering, alt 

med særlig fokus på ungdommer. 

For ytterligere opplysninger om spesifikke mål, kriterier for støtteberettigelse, hvem som kan søke, 

aktiviteter, tildelingskriterier og budsjett samt forventede resultater og prosjektenes varighet, se  

EUT C 133 av 16.4.2018, s. 25. 

Søknadspakken sendes inn elektronisk ved hjelp av korrekt utfylt e-skjema som må inneholde alle 

relevante og nødvendige vedlegg og støttedokumenter. eForm er tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk på 

følgende internettadresse: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

og må være behørig utfylt på ett av det offisielle språkene i Den europeiske union. 

Behørig utfylt eForm må leveres elektronisk innen 25. mai 2018 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel) og 

inneholde relevante vedlegg(1): 

Søkere anmodes om å lese alle opplysninger om innbydelsen til å sende inn forslag EACEA/16/2018 og 

om framgangsmåte for innsending av søknad og om å bruke dokumentene som er en del av 

søknadspakken, og som finnes på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

E-postadresse for henvendelser: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu 

  

(1) Andre administrative dokumenter som kreves i retningslinjene for søkere, skal sendes per e-post til 

Forvaltningsorganet for utdanning, audiovisuelle medier og kultur senest innen 25. mai 2018 (kl. 12.00, lokal tid 

i Brussel) til følgende e-postadresse: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu. 
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