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Informasjon om foreslått endring i støtteprosessloven 

Departementet viser til Prop. 136 L (2021-2022) Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak 

fra offentleglova og beregning av renter) som næringskomiteen har til behandling. 

Departementet oversender tilleggsinformasjon om bakgrunnen for den delen av forslaget 

som gjelder støtteprosessloven, utover det som står i proposisjonens punkt 9.3 Til endringer i 

støtteprosessloven.  

Den aktuelle endringen som foreslås i støtteprosessloven § 2 første ledd nytt annet punktum 

er at «Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen i norsk rett av EØS-

prosedyreregler».  

I Norge er de nasjonale saksbehandlingsreglene i statsstøttesaker i dag regulert i lov 27. 

november 1992 nr. 117 om offentlig støtte. Det er gitt fem forskrifter med hjemmel i 

gjeldende lov. Støtteprosessloven skal erstatte gjeldende lov om offentlig støtte. Det fremgår 

av Prop. 212 L (2020-2021) Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig 

støtte (støtteprosessloven) punkt 2.2 at når støtteprosessloven trer i kraft vil to av forskriftene 

oppheves, mens tre av forskriftene vil videreføres uten materielle endringer. Dette gjelder 

blant annet forskrift 30. oktober 2009 nr. 1323 om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte, 

som i dag er hjemlet i gjeldende lov om offentlig støtte §§ 1 og 5.  

Ved utforming av forskriftshjemler, skal det legges vekt på å få klart frem hva hjemmelen skal 

omfatte. Forskriftshjemmelen i lov om offentlig støtte § 1 tredje ledd ble vurdert å være vid i 

sin utforming. Bestemmelsen lyder som følger: «Kongen kan gi forskrifter til gjennomføring 

og håndheving av denne lov, reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen og avtalen mellom 

EFTA statene om opprettelsen av et overvåkingsorgan og en domstol og andre 

internasjonale avtaler som Norge er tilsluttet». I arbeidet med den nye støtteprosessloven var 
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det derfor et poeng å endre forskriftshjemlene, for å gjøre det tydeligere hva 

forskriftshjemlene skal omfatte. Ved en feiltakelse ble hjemmelen i § 1 tredje ledd til å vedta 

EØS-prosedyreregler om offentlig støtte ikke videreført i den nye loven. Dette innebærer at 

departementet ikke har hjemmel i den nye loven til å videreføre forskrift om EØS-

prosedyreregler i saker om offentlig støtte.  

 

Støtteprosessloven kan ikke tre i kraft før vi har tilstrekkelig forskriftshjemmel til å videreføre 

denne forskriften. Dette er årsaken til at den foreslåtte endringen i støtteprosessloven 

behandles i Prop. 136 L (2021-2022) Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra 

offentleglova og beregning av renter).  

 

Forskrift 30. oktober 2009 nr. 1323 om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte gjennomfører 

EØS-regler om prosedyrene i saker om offentlig støtte. I forskriftens § 1 fremgår det at 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) 

protokoll 3 del II, gjelder som forskrift. ODA-avtalen protokoll 3 del II regulerer prosessen for 

notifisering av støtte til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og prosedyrene ESA må følge ved 

undersøkelse av mulig brudd på regelverket om offentlig støtte. ODA-avtalen protokoll 3 del 

II omfatter blant annet regler om informasjonsutveksling mellom ESA og norske myndigheter, 

ESAs håndtering av klager om ulovlig støtte, og saksgangen hos ESA fra innledende 

undersøkelse frem mot et endelig vedtak i saken.  

 

Det fremgår videre av forskriften § 3 at ESAs vedtak 195/04/COL, som endret ved ESAs 

vedtak 789/08/COL, gjelder som forskrift. ESAs vedtak gir utfyllende bestemmelser til ODA-

avtalen protokoll 3 del II, og omfatter blant annet nærmere regler om prosessen for 

notifisering av støtte til ESA og regler om årlig rapportering.  

 

Departementet vil understreke at den foreslåtte forskriftshjemmelen kun innebærer en 

videreføring av gjeldende rett, og at den foreslåtte forskriftshjemmelen er nødvendig for at 

støtteprosessloven kan tre i kraft. Den foreslåtte forskriftshjemmelen vil også videreføre 

dagens hjemmel for departementet til å gi forskrift om gjennomføringen i norsk rett av 

eventuelle endrede eller nye EØS-prosedyreregler som tas inn i EØS-avtalen.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Jan Christian Vestre 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

