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Agenda

• Kommunale tiltak i konkurranse 
med campingnæringen – noen 
juridiske utgangspunkter

• Arv og generasjonsskifte – en 
oppdatering

• Juridisk spørretime
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Eurojuris Norge – NHO-avtalen

• Medlemstilbud på advokattjenester for NHO medlemmer

• Advokattjenester av høy kvalitet

• Inntil én times gratis førstekonsultasjon

• 15 % rabatt på gjeldende priser

• Topp prioritet og 24 timers responstid

• Eget NHO telefonnummer: 800 32 500
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Kommunale tiltak i 
konkurranse med 

campingnæringen
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Problemstilling

• Skal tjenester som selges av det 
offentlige i et kommersielt marked 
kunne konkurrere på andre vilkår enn 
private aktører?

• Mye diskutert problemstilling 
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Statsstøtte

• Begrensning i adgangen til økonomisk støtte

• Det er statsstøtte når:
o Tildeles av en EFTA-stat eller av offentlige midler
o Innebærer en økonomisk fordel
o Begunstiger enkelte foretak eller varer (selektivitet)
o Vrir eller truer med å vri konkurransen
o Påvirker samhandelen i EØS-området

• Gjelder støtte til  både private og statlige foretak
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Handler din kommune i strid med reglene om statsstøtte?
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Økonomisk vs ikke-økonomisk 
virksomhet

Utøvelse av offentlig myndighet faller 
utenfor reglene om statsstøtte

Hva er utøvelse av offentlig 
myndighet?

Formål
Finansiering 

Organisering



Når kommunen driver økonomisk virksomhet

• Forutsetning: Kommunen driver økonomisk virksomhet

• Kommunen kan utnytte konkurransemessige fordeler den har uten å handle i strid 
med reglene om statsstøtte
o Utnytte ressurser i den kommunale organiseringen
o Tilgang på eiendom 
o Osv.

• Investeringer i driften er lovlige så lenge de er økonomisk rasjonelle. Ville en 
privat investor foretatt samme investering?

• «Bagatellmessig» støtte 
o Støtte som utgjør mindre enn 2 millioner over tre år er lovlig. 
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Når kommunen driver økonomisk virksomhet, forts.

• Skal ikke ha skattemessige fordeler
o Skattefritaket etter skatteloven § 2-30 er trolig ulovlig når kommunen driver «økonomisk 

virksomhet».

• Mva-kompensasjon for kommunen
o Mva-kompensasjonsloven § 3
o Gjelder ikke når kommunen driver økonomisk virksomhet i konkurranse med private aktører.

Ø Mva-kompensasjonsloven § 4

• Krav om adskilte regnskaper
o Nødvendig for å kunne etterprøve hvorvidt det er gitt ulovlig støtte. 
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Rapporter om problemstillingen 
• Hjelmeng-utvalget, arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen sommeren 2016
o Rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører», 23.01.2018
o Foreslå tiltak som sikrer at økonomisk aktivitet innenfor stat/kommunesektor ikke bryter EØS-

avtalens regler om offentlig støtte 
o Foreslå ytterligere tiltak for like konkurransevilkår
o Ledet av professor Erling Hjelmeng

• Tiltak fra rapporten:
o Adskilte regnskap
o Skatteplikt på økonomisk aktivitet
o Anvendelse av markedsaktørprinsippet (dvs. opptre som en rasjonell investor)
o Selskapsmessig utskilling av slik økonomisk aktivitet

• Oppfølgning: Analyse av de samfunnsøkonomiske konsekvensene – Oslo 
Economics – to delrapporter (2019 og 2020) 
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Hva kan dere som næringsdrivende gjøre?

• Undersøk hvordan kommunens virksomhet er finansiert
o Kundene som betaler hoveddelen av regningen?

• Mva-kompensasjon?
o Undersøk om kommunens mva-utgifter kompenseres

• Tung økonomisk støtte gjennom de kommunale budsjettene.
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Arv og 
generasjonsskifte

En oppdatering
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Hvorfor bare en oppdatering?

• Tidligere foredrag 
o Mange deltatt allerede
o Mer omfattende og detaljert - tidsfaktoren

• Et område med lange linjer
o Gjerne over flere år
o Utsatt for regelendringer
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Tilbakeblikk

• Generasjonsskifte - et kompleks av regelsett og ønsker for fremtiden
o Regler: Arveloven, Skatteloven, Avgiftslovgivning
o Fag: Revisor, advokat, takstmann, økonom

• Fordelingsutfordringer – økonomiske interesser vs familiære hensyn
o Hva er best – og for hvem?
o Typiske interessekonflikter

• Sentralt: Avklaringer og forankringer

• Alternativet – følge loven, overlate utfordringene til neste generasjon?
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Ny arvelov – fra 01.01.2021

• Lov om arv og skifte

• Hovedforskjeller:

o Pliktdelsarven økes, til 15 G. Men kvalitative begrensninger oppheves. Gir større frihet 
til å fordele verdiene

o Økt rådighet for gjenlevende i uskifte
o Samboere arver i større grad
o Avkorting i arv – må bestemmes samtidig som gaven gis

• Endringene kan påvirke et generasjonsskifte
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Arveavgift?

• Vil arveavgiften gjeninnføres?

• Når kommer den i tilfelle?

• Hvorledes vil arveavgiften i tilfelle gjeninnføres?

• Hva må vi forvente av bestemmelser og avgiftsnivået?

• Hvordan vil arveavgiften (eller troen på at den kommer) påvirke 
generasjonsskiftene?
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Arveavgift?

• Rådighet

• Sentralt begrep i tidligere lov. Må antas å få stor betydning igjen – mange har 
laget kontrollmekanismer som ikke ville ha stått seg tidligere. Må unngå å lage 
feller for seg selv

• Typisk: Ulike aksjeklasser. B-aksjer uten stemme- og utbytterett – overført eller 
ikke overført? Retten til utbytte er særlig sentral.
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Fremtidsfullmakt

• Representasjon uten vergemål. Forhåndslaget fullmakt til en eller flere navngitte 
personer. 

• Sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred

• To områder: Økonomiske forhold (kjøp og salg, betaling, forsikring, bank osv) og 
personlige forhold (bosted, aktiviteter, lege, tannlege, sykehjemsplass osv)

• Må opprettes i tide (før handleevnen er tapt)

• Tips til innhold
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Spørsmål?
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Tusen takk
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