
 

 

KURS 24. APRIL 2012 

– 

PRAKTISK TILNÆRMING TIL EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER 

 

Statsstøtteforbudet/forbudet mot tildeling av offentlig støtte i EØS-avtalen har stor betydning for 

statens og kommunenes adgang til å gi økonomisk støtte til næringslivet. Samtidig gir reglene 

myndighetene et relativt vidt handlingsrom til å drive en aktiv næringspolitikk. Kurset skal gi en 

pedagogisk og praktisk fremstilling av forbudet mot tildeling av offentlig støtte og hvilke tiltak som er 

lovlige innenfor reglenes rammer.  

Hvis du arbeider med tildeling av offentlig støtte i kommunal, fylkeskommunal eller statlig sektor, så 

passer kurset for deg. Også andre som har interesse for eller befatning med statsstøttereglene vil ha 

nytte av å delta på kurset.  

Foredragsholdere vil være Bjørnar Alterskjær, Robert Lund og Kristian D. Trygstad. Gjennom arbeid i 

Fornyingsdepartementet, EFTAs overvåkningsorgan (ESA), EU-kommisjonen, advokatfirmaet BA-

HR og ALT advokatfirma, har foredragsholderne bred erfaring med de fleste sider av 

statsstøttereglene. Foredragsholderne står også bak en rekke publikasjoner om temaet, herunder 

standardverket Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte.   

Program 

0900 – 0915: Velkomstkaffe  

0915 – 1050: Generell innføring 

Statsstøttereglene oppfattes ofte som kompliserte og uoversiktlige. I denne innføringen 

gir vi en helhetlig oversikt over støttereglene. Foredraget vil blant annet behandle:  

 Hvorfor vi har statsstøtteregler 

 Forbudet mot offentlig støtte (hvilke tiltak som i utgangspunktet er forbudt) 

 Unntaksregler – oversikt over tillatt støtte  

 Prosedyreregler – hvordan tildele støtte på lovlig måte 

1050 – 1100: Pause 

1100 – 1130: Hvordan selge og leie ut offentlig eiendom på lovlig vis  

Det offentlige er en stor eier av land og bygninger. Når det offentlige selger fast 

eiendom, for eksempel til en bedrift, oppstår det ofte spørsmål om eiendommen er 

solgt til underpris, herunder om det er tildelt ulovlig støtte til kjøperen. Foredraget tar 

sikte på å vise hvordan fast eiendom kan avhendes på lovlig måte.  



1130 – 1200:  Støtte til idrett og sportsanlegg  

 Det offentlige, især kommuner, bidrar ofte med tilskudd til bygging av fotball-

stadioner, alpinanlegg, anlegg for håndball, ishockey, svømming, ballbinger og 

lignende. I foredraget behandles statsstøtteutfordringer som ofte oppstår ved slike 

tiltak.   

1200 – 1245: Lunsj 

1245 – 1345: Hvordan det offentlige kan støtte og bidra til næringsutvikling på en lovlig måte 

Det offentlige kan bidra til lokal næringsutvikling i kraft av å være tilskuddsmyndighet 

og eier av næringsvirksomhet. Foredraget behandler hvilke formål det lovlig kan gis 

støtte til, hvor mye støtte som kan gis og hvordan støtte kan tildeles på en enklest 

mulig måte. Videre vil vi vise hvordan det offentlige kan opptre som eier av 

næringsvirksomhet innenfor rammene av statsstøttereglene. Temaene vil være som 

følger:  

 Kort om gruppeunntak og retningslinjer (én enkel og én mer byråkratisk 

tildelingsmåte)    

 Bagatellmessig støtte (lave støttebeløp som av den grunn er lovlige)  

 Støtte til små og mellomstore bedrifter  

 Distrikts-/regionalstøtte 

 Miljøstøtte 

1345 – 1400:   Pause 

1400 – 1515: Fortsettelse – hvordan det offentlige kan støtte og bidra til næringsutvikling  

 

 Berging av bedrifter (krise- og omstruktureringsstøtte til vanskeligstilte 

selskaper)  

 Det offentlige som eier av næringsvirksomhet (Det offentlige kan eie og 

drive næringsvirksomhet, men dette skal i utgangspunktet skje på tilsvarende 

vilkår og formål som private bedrifter. Grensene behandles nærmere.) 

 Næringsfond/kraftfond/risikokapitalfond (Det finnes en rekke slike fond i 

Norge. Fondene må forholde seg til støttereglene på samme måte som andre 

støttegivere. Foredraget behandler hvordan fondene kan opptre i tråd med 

støttereglene.)  

 Salg av konsesjonskraft (Mange kommuner har videresolgt  konsesjonskraft 

til en rimelig pris for å støtte lokal næringsvirksomhet. Foredraget vil 

behandle problemstillingene dette reiser, og berøre i hvilken grad lovlig støtte 

kan gis i forbindelse med salg av konsesjonskraft. 

 Infrastrukturtiltak (Omfanget og kvaliteten på infrastruktur er viktig for 

næringslivets konkurranseevne. Det offentlige har et relativt vidt 

handlingsrom ved bidrag til infrastrukturtiltak. Likevel reiser statsstøttereglene 

enkelte utfordringer. Noen av disse blir belyst i foredraget.) 

1515 – 1530: Pause 

1530 – 1600: Støtte og kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning  



Begrepet “tjenester av allmenn økonomisk betydning” har ingen presis definisjon. Det 

kan ofte være uklart hva begrepet sikter til. Foredraget vil behandle hva tjenester av 

allmenn økonomisk betydning er, hvor stor skjønnsfrihet kommuner og andre 

offentlige organer har til å definere en tjeneste som en tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning og når det offentlige kan gi kompensasjon for utførelse av slike tjenester. 

Regelverket for støtte til denne typen tjenester har vært i en rivende utvikling, senest 

med EU-kommisjonens regelverkspakke av 20. desember 2011. Følgende vil bli berørt 

i foredraget: 

 Hva er tjenester av allmenn økonomisk betydning? Er det å yte rimelige 

studentboliger, helsetjenester, bredbånd, postlevering og avfallshåndtering 

slike tjenester? 

 Når kan støtte til slike tjenester gis? 

 Ny regelverkspakke fra EU-kommisjonen med økt handlingsrom   

1600 – 1615: Oppsummering  

 

Praktisk informasjon   

Sted:  Kurset avholdes på Vika Konferansesenter, Dronning Maudsgate 10, 0250 Oslo. 

Kursavgift:  Kursavgiften er 3000 kroner per deltaker. Avgiften inkluderer kursmateriale, kaffe/te 

samt lunsj med drikke.  

Påmelding: Påmeldingsfristen er 23. mars 2012. Bindende påmelding skjer ved e-post til 

kurskoordinator Tor Espen B. Andersen, teba@altadvokat.no. 

Henvendelser: Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørnar Alterskjær (bal@altadvokat.no, tlf. 932 25 

542) eller kurskoordinator Tor Espen B. Andersen (teba@altadvokat.no, tlf. 480 

78 050) 
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