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Invitasjon til møte om endring av differensiert arbeidsgiveravgift og 
kompenserende tiltak i Tromsø 1. juli 2014 kl 12.00-15.00  
 
Regjeringen la 6. juni frem Prop. 118 S (2013-2014) om endringer av den differensierte 
arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak. Dagens ordning utløper 1.juli, og 
grunnet endringer i EUs regelverk for regionalstøtte må den særnorske ordnignen med 
differensiert arbeidsgiveravgift endres. Regjeringen er uenig i EUs beslutning om at 
enkelte sektorer må være utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 
Gjennom forhandlinger med EU og ESA fikk vi gjennomslag fo begrensning av enkelte 
sektorunntak, men dessverre ikke alle sektorene. Konsekvensen av det er at 
regjeringen har foreslått å kompensere berørte sektorer, spesielt transportsektoren. 
Innspill fra næringsliv og politikere i Nord-Norge har trukket frem investeringer i 
infrastruktur som relevant kompensasjon for sektorunntak. 
 
 I propen er det derfor forslag om å prioritere infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge 
og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på om lag 1 600 mill. kroner i perioden 
2014 – 2018. I 2014 foreslår regjeringen økte bevilgninger på 124 mill. kr til ulike 
infrastrukturtiltak.   
 
Det er etter innspill fra berørt næringsliv og ulike politiske miljøer i Nord-Norge, 
identifisert en rekke aktuelle infrastrukturtiltak i området. Flere av tiltakene vil raskt 
kunne bedre transportforholdene. Tiltakene er av forskjellig størrelsesorden og med 
ulik gjennomføringsperiode, men alle vil kunne ferdigstilles innen 2018. Det er 
identifisert bååde vedlikeholdstiltak og investeringsprosjekter. For å kunne målrette 
tiltakene best mulig vil kommunal- og moderniseringsministeren og 
samferdselsministeren ha en dialog med berørte næringsliv, de aktuelle statlige 
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sektorene og de tre fylkeskommunene om prioriteringene av tiltakene. 
 
Formålet med møtet 1. juli er å starte opp arbeidet med å få innspill og prioritering av 
prosjekter som næringslivet og de regionale myndighetene i Nord-Norge ønsker å 
iverksette. Dette vil være et felles møte for de tre nordligste fylkene der rammer for 
arbeidet og innspill til tiltak avklares. Tiltakene må treffe berørte næringer. I første 
omgang ønsker vi innspill på prosjekter som kan finansieres i 2014 og 2015. Vi vil holde 
et tilsvarende møte i løpet av høsten 2014 med formål å identifisere prosjekter for 
perioden 2016 – 2018. Det er imidlertid ikke til hinder for at en allerede nå kan peke på 
prosjekter/tiltak som kan ha en varighet ut over 2015. Det er viktig at det legges til 
grunn en langsiktig og helhetlig tilnærming i forslagene, summen av tiltak må likevel 
ikke overstige det totale kompensasjonsbeløpet.   
 
På møtet vil vi, som et utgangspunkt for diskusjonen, ta utgangspunkt i en oversikt over 
aktuelle tiltak. 
 
Vi legger for øvrig til grunn følgende prinsipp/føringer for bruken av midlene: 

- Alle de 3 fylkene (Nordland, Troms, og Finnmark) skal tilgodeses. 
- Tiltakene skal treffe næringslivet, enten de velger og frakte gods på veg, bane 

eller sjøveien. 
- Ingen prosjekt skal ha en kostnadsramme på over 500 mill. kr. 
- Tiltak som er av et omfang som medfører betydelige kostnader (opp mot 

kostnadsrammen) bør startes opp tidlig i perioden.  
 
Møteleder: Jan Tore Sanner 
Forslag til dagsorden:  

1. Kort presentasjon av Prp. 118  
2. Presentasjon av aktuelle tiltak  
3. Innspill fra regionale aktører  
4. Diskusjon  
5. Konklusjon  
6. Videre prosess, møte høsten 2014  

 
Møtet finner sted hos Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grønnegata 83, 
Tromsø, 1. juli fra kl. 12.00-15.00. 
 
Vi ber om tilbakemelding på hvem som deltar innen 27. juni 2014 via denne lenken:  
Meld deg på her. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Tore Sanner    Ketil Solvik-Olsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Side 2 

https://response.questback.com/kmdept/tromso/
https://response.questback.com/kmdept/tromso/


 

Mottakere: 
 
Stortingsrepresentanter fra Finnmark 
Stortingsrepresentanter fra Troms 
Stortingsrepresentanter fra Nordland 
Finnmark fylkeskommune v/ fylkesordfører 
Nordland fylkeskommune v/ fylkesrådsleder 
Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder 
Veiforum Nord 
Avinor 
NHO i Finnmark 
NHO i Nordland 
NHO i Troms 
Maskinentreprenørenes Forbund 
LO 
Norges Lastebileiers Forening 
Jernbaneforum Nordlandsbanen Sør, Ofotbanealliansen  
Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening (FHL) 
Rederiforbundet  
Norsk Industri  
Norsk Olje og gass 
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