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Orientering om forslag til endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften 

Gjeldende ordning med differensiert arbeidsgiveravgift (DA) anses som regional 
statsstøtte. Slik statsstøtte må være godkjent av EFfAs overvåkningsorgan, ESA, før 
den tildeles mottakerne. Dersom tildeling skjer før ESA har godkjent ordningen, vil 
dette innebære et brudd på Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

EU·kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional statsstøtte, som 
gjelder fra 1. juli 2014. I forbindelse med revisjonen av ESAs regionalstøtteretningslinjer 
har Norge forpliktet seg til å avvikle gjeldende DA-ordning etter utløpet av juni 2014. 
Samtidig har Norge notifisert en nyordning for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 
2020. 

De nye retningslinjene er endret på flere punkter som får betydning for DA-ordningen. 
Den notifiserte ordningen avviker derfor på flere punkter fra den gjeldende ordningen. 
For å kunne gjennomføre de nødvendige endringene som følge av de nye 
retningslinjene, er det nødvendig å endre Stortingsvedtak 5. desember 2013 nr. 1482 
om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014. Endringene bør få virkning fra 1. 
juli 2014, jf. Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Regjeringen har derfor lagt til grunn 
at forslagene til endringer i DA·ordningen skulle legges frem for Stortinget i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett 2014. Det har også vært varslet at forslag om 
kompenserende tiltak for sektorene som tas ut av ordningen, skulle presenteres i 
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. 

I arbeidet med notifikasjonen har Regjeringen lagt stor vekt på å legge til rette for at 
ESA skal kunne godkjenne ordningen før fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett. 
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ESA har imidlertid nylig signalisert at de trolig ikke vil kunne ferdigbehandle 
notifikasjonen før slutten av mai. Dette har sammenheng med at ESA har varslet at de 
vil komme med spørsmål til Norges notifikasjon av DA-ordningen i løpet av uke 18, og 
at det nå pågår en prosess i EU om nye retningslinjer for gruppeunntatt statsstøtte. 
Prosessen i EU kan få betydning for fortolkningen av retningslinjene for regionalstøtte, 
og derved også for hva ESA kan godkjenne. 

På bakgrunn av ovennevnte mener jeg det er hensiktsmessig å legge frem forslag til 
endringer i DA-ordningen, og tilhørende forslag om kompenserende tiltak, i en egen 
proposisjon når innholdet i den ordningen som godkjennes av ESA er mer avklart. 
Dette vil ventelig skje i løpet av de to siste ukene i mai. J eg vil derfor legge fram en 
egen proposisjon om endringer så tidlig som mulig etter dette og senest innen 6. juni 
2014. 

Regjeringen vil i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett gi en bred omtale av saken 
og den videre prosessen. 
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