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Høring – NHD – Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om
unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte
Konkurransetilsynet viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) av
24. juni 2003, vedlagt Nærings- og handelsdepartementets (NHD) høringsbrev av 13. juni 2003.
AAD ber tilsynet om å komme med eventuelle merknader til høringsforslaget innen 28. juli 2003.
NHD foreslår å innføre en forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra
notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte, med hjemmel i lov om offentlig støtte av
27. november 1992. Unntaket gjelder bagatellmessig støtte, opplæringsstøtte, støtte til små og
mellomstore bedrifter og støtte til sysselsetting.
For bagatellmessig støtte følger det allerede av dagens regelverk at slik støtte ikke er omfattet av
notifikasjonsplikten. Når det gjelder de tre andre støtteformene gjøres det i praksis unntak fra
statsstøtteforbudet også for disse, men de må meldes til ESA før iverksettelse. Forordningene
gjengir i all hovedsak innholdet i de ikke-bindende retningslinjer som ESA i dag anvender ved
godkjenning av statsstøtte på de aktuelle områdene.
Konkurransetilsynet er opptatt av effektivitet også i offentlig sektor, herunder kortest mulig
saksbehandlingstid og kostnadseffektiv offentlig administrasjon. De ovennevnte forordningene er
nettopp ment å bidra til å forenkle administrasjonen av de aktuelle støtteformene, ved å overlate
den direkte kontrollen til de enkelte medlemsland. Unntaket fra notifikasjonsplikten vil medføre
reduserte administrasjonsoppgaver, og man kan trolig forvente enklere og raskere saksbehandling
ved støttetildeling. Tilsynet ser positivt på dette.
Imidlertid vil støttegiver måtte legge frem like utfyllende opplysninger som før til NHD.
Endringene medfører også nye kontroll- og rapporteringsplikter for staten, noe som isolert sett vil
medføre økte administrative kostnader. Konkurransetilsynet legger til grunn at man faktisk har
veid fordeler og ulemper mot hverandre, og funnet at de samlede administrative ressursene som
vil gå med til å administrere disse støtteformene vil bli minst like lav som i dag.
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Tilsynet ser også positivt på den formalisering og presisering av betingelsene for tildeling av
støtte som forslaget vil innebære, da dette vil bidra til å gi både støttegiver og -mottaker større
forutberegnlighet med hensyn til hva som er tillatt.
Konkurransetilsynet har for øvrig ingen merknader.

