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EU’S PÅVIRKNING AF 
DANSKE KOMMUNER - 2016

KL har tidligere undersøgt sammenhængen mellem EU og de danske kommuner. Konklusionen 
er klar: EU påvirker de danske kommuners arbejde på en lang række områder, og påvirkningen 
forekommer både for kommunerne som myndighed og kommunerne som arbejdsgiver.

I anledning af KL’s EU-temadag den 21. november 2016 vil KL derfor med denne folder præsen-
tere en række konkrete eksempler på, hvordan EU har påvirket danske kommuners kommunal-
bestyrelsesdagsordener i 2016.

Baggrund
I 2011 og 2014 foretog KL kvantitative analyser af dagsordenspunkterne i 10 danske kommu-
ner. I alt 40 dagsordener blev analyseret i begge årene. 

Konklusionen var, at EU påvirker omkring halvdelen af punkterne på kommunalbestyrelses-
dagsordenerne.

I analyserne skelnedes mellem retlig og politisk påvirkning. Den retlige påvirkning forekommer, 
hvor EU’s lovgivning regulerer kommunernes opgaveløsninger. Den politiske påvirkning finder 
sted gennem EU’s mål, benchmarks og strategier, når kommunerne arbejder med projekter 
igennem EU’s fonde.

Endvidere har KL undersøgt, hvordan kommunerne påvirkes som arbejdsgiver. 

EU’s påvirkning af kommunerne som myndighed
KL vil præsentere eksempler på punkter fra kommunalbestyrelsesdagsordenerne i 2016, der er 
påvirket – enten retligt eller politisk - af EU.

De følgende eksempler er udvalgt tilfældigt fra dagsordenerne i 10 forskellige danske kommu-
ner - en større og en mindre kommune fra hver af de fem regioner.

Retlig påvirkning
EU har vedtaget en række forordninger og direktiver, der direkte regulerer kommunernes ar-
bejde. Det er særligt på miljø-, udbuds- og revisionsområdet, at kommunerne er underlagt EU-
påvirkning. 
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Miljøområdet
Mange af de love, som kommunerne i det daglige forvalter miljøpolitikken i henhold til, stam-
mer fra EU-lovgivning. EU har vedtaget en række direktiver, som påvirker kommunernes arbejde 
i forhold til fx naturbeskyttelse, affaldshåndtering, drikkevandsforsyning m.v.

Et eksempel på, hvordan EU påvirker kommunerne ift. naturbeskyttelse er EU’s direktiv for 
vurdering af virkning på miljøet (VVM). Direktivet bestemmer, at når kommunerne træffer be-
slutninger om nybyggeri eller renovering af bygninger eller anlæg, skal der forinden foretages 
en miljøscreening og evt. en VVM-redegørelse. VVM-direktivet er implementeret igennem den 
danske planlov.

Eksempel fra Viborg Kommunes 
byrådsdagsorden den 24. februar 2016

Punkt 11: Forslag til lokalplan nr. 460

Byrådet skal vedtage miljørapport og udkast til miljøgodkendelse med henblik på 
offentlig høring. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet en 
VVM-redegørelse, der konkluderer, at lokalplanen realiseres med hovedsageligt små 
miljømæssige påvirkninger.

Også EU’s naturbeskyttelsesdirektiver påvirker kommunerne. Det er fugle- og habitatbeskyttel-
sesdirektiverne (Natura 2000-direktiverne), der fastlæg-ger, at en række områder og dyrearter 
skal beskyttes særligt. Ifølge den danske Miljømålslov skal kommunerne dernæst udarbejde en 
Natura 2000-handleplan med et konkret indsatsprogram for hver Natura 2000-plan.

Eksempel på VVM-direktivets påvirkning:
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Eksempel fra Hillerød Kommunes 
byrådsdagsorden den 31. august 2016

33. Naturhandleplaner - tidsplan og delegation 
af kompetence efter miljømålsloven

Byrådet skal behandle naturhandleplanerne 2016-2021 for Hillerød Kommunes 
Natura2000-områder. Natura 2000-planernes overordnede målsætning er at sikre eller 
genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter der er på udpegnings-
grundlaget i de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne i Hillerød Kommune 
skal sikre gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper samt sikre forholdene for en 
række arter. 

Eksempel på Natura 2000-direktivernes påvirkning:

Et andet eksempel på, hvor EU’s lovgivning sætter rammerne for kommunernes arbejde er ift. 
affaldshåndtering. I Danmark har kommunerne ansvaret for affaldshåndtering. EU har fastsat 
de overordnede rammer for affaldshåndteringen igennem seks affaldsdirektiver. Reglerne skal 
sikre miljøbeskyttelsen, og skal sikre, at virksomheder og myndigheder har så ens vilkår som 
muligt. Dansk lovgivning udfylder de overordnede EU-rammer. Nogle regler er fælles i EU, andre 
er udtryk for et nationalt valg ved omsætning til nationale regler.
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Eksempel fra Haderslev Kommunes 
byrådsdagsorden den 29. marts 2016

Punkt 5. Ændring af Regulativ for jord som er affald

Byrådet skal behandle naturhandleplanerne 2016-2021 for Hillerød Kommunes 
Natura2000-områder. Natura 2000-planernes overordnede målsætning er at sikre eller 
genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter der er på udpegnings-
grundlaget i de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne i Hillerød Kommune 
skal sikre gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper samt sikre forholdene for en 
række arter. 

Eksempel på affaldsdirektivernes påvirkning:

Kommunernes ansvar for vandmiljø påvirkes ligeledes af EU. Det er fx EU’s vandrammedirektiv, 
der fastsætter retningslinjer for vandområders miljøtilstand. EU’s vandrammedirektiv fastlæg-
ger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner 
o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og op-
stiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse 
af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.
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Udbudsområdet
EU har vedtaget direktiver, der regulerer, hvornår og hvordan offentlige opgaver skal sendes i 
udbud. EU’s udbudsdirektiv bestemmer, at når en opgave vedrører tjenesteydelser, vareindkøb, 
byggeri eller forsyningsvirksomhed og overstiger en vis beløbsgrænse, så medfører udbuds-
direktivet, at opgaven skal sendes i udbud i resten af EU, så virksomheder fra andre EU-lande 
ligeledes kan byde på opgaven.

Udbudsdirektivet skal sikre lige vilkår for tilbudsgivere på tværs af EU’s medlemsstater ved at 
beskytte mod favorisering af lokale og nationale virksomheder. 

EU’s koncessionsdirektiv regulerer, når en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og 
til den indtjening, som dette kan medføre. Koncessionskontrakter anvendes typisk i forbin-
delse med udvikling og drift af infrastrukturprojekter, men er også set benyttet i forhold til af-
faldshåndtering og parkeringsanlæg. Selve koncessionen består i retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

Eksempel fra Lejre Kommunes kommunalbestyrelses-
dagsorden den 29. marts 2016. 

Punkt 15. Forslag til Spildevandsplan 2016-2023

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Lejre Kommunes forslag til Spildevandsplan 
2016-2023 godkendes og sendes i offentlig høring. Krav til spildevandsplanens indhold 
er fastsat i miljøbeskyttelsesloven, der implementerer en række direktiver bl.a. EU’s 
vandrammedirektiv.

Eksempel på vandrammedirektivets påvirkning:
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Eksempel på koncessionsdirektivets påvirkning: 

Eksempel fra Københavns Kommunes dagsorden
 i borgerrepræsentationen den 26. maj 2016

Punkt 58: Udmøntningsindstilling - Amager Bakke

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af 30,8 mio. kr. i lån til etabler-
ing af rekreativt anlæg ved Amager Bakke på I/S Amager Ressourcecenter (ARC).

Forudsætningen bag projektet er, at Fonden Amager Bakke etablerer anlægget, og at 
det efterfølgende udbydes offentligt i koncession med henblik på at finde en privat 
professionel operatør.

Revision
EU har vedtaget en række direktiver, der vedrører offentlig revision. Et af disse er direktivet om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. 

Dette direktiv har betydning for kommunernes økonomiske forvaltnings- og administration-
spraksis, og ses særligt, når kommunerne skal lade deres regnskaber undergå ekstern revision 
og kvalitetssikring.
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Eksempel på direktivet om lovpligtig revisions påvirkning:

Eksempel fra Brønderslev Kommunes 
byrådsdagsorden den 31. august 2016

Punkt 7: Regnskab 2015 - Revisionsberetning

Byrådet skal godkende revisionsberetningen. 
I materialet fremgår det, at kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsbe-
retning for årsregnskabet 2015 i overensstemmelse med EU’s direktiv om lovpligtig 
revision.  

Politisk påvirkning
EU formulerer en række overordnede politikker, som omsættes til nationale danske mål og 
strategier, som sætter rammerne for kommunernes opgaver. Disse udmøntes fx i Europa-Kom-
missionens meddelelser og i Ministerrådets og Europa-Parlamentets anbefalinger og rapporter, 
som foranlediger nationale planer, der påvirker kommunerne, særligt igennem EU2020-strate-
gien. 

Desuden vedtager EU en række strategier og initiativer, der skal skabe opmærksomhed om-
kring et bestemt emne i medlemslandene.

Den politiske påvirkning finder sted gennem EU’s politikker, mål og benchmarks, når kommu-
nerne fx arbejder med folkeskole, erhvervsskoler, arbejdsmarkeds- og landdistriktspolitik samt 
når kommunerne arbejder med projekter igennem EU’s fonde.
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Eksempel på EU’s påvirkning igennem politikker og mål:

Eksempel fra Syddjurs Kommunes 
byrådsdagsorden den 25. maj 2016

Punkt 641: EUD 10 - status og ny aftale med Viden Djurs

Byrådet får en status på en erhvervsrettet 10. klasse, EUD 10, og skal behandle en ny 
aftale med Viden Djurs. Som en del af erhvervsskolereformen er det vedtaget, at der 
i alle kommuner skal oprettes erhvervsrettet 10. klasse, en såkaldt EUD 10. klasse, der 
forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne og gør dem klar til at opfylde adgangsk-
ravene. Ifølge Danmarks nationale reformprogram sker omdannelsen af 10. klasse som 
led i regeringens EU2020 målopfyldelse.

I dette tilfælde er det altså regeringens ambition om at opfylde mål i EU2020-strate-
gien, der påvirker kommunens arbejde.
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Eksempel fra Odense Kommunes 
byrådsdagsorden den 2. marts 2016

Punkt 7. Kvalitetsrapport 2016 for skolerne

Odense Kommunes Byråd skal behandle kommunens kvalitetsrapport for 2014/2015. 
Som en del af folkeskolereformen kom der en ny bekendtgørelse om kvalitetsrap-
porter. Kvalitetsrapporterne tjener det formål at sikre en ordentlig kvalitet i folkeskolen, 
og dermed sikre et mere effektivt og kvalificeret uddannelsessystem. Det er altså ikke 
en EU-beslutning. Kvalitetsrapporter er dog en måde at sikre, at de danske kommuner 
og skoler lever op til de målsætninger, der fastsættes i EU’s 2020 mål. Eksemplet viser, 
hvordan et politikområde, der er et nationalt anliggende, bliver påvirket politisk af EU.

Projekter igennem EU’s fonde
Der findes mange forskellige tilskuds- og støtteordninger i EU, der er relevante for offentlige 
myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. EU støtter igennem en række fonde 
innovation, konkurrencedygtighed, klimatilpasning, uddannelse, forskning m.v. i medlems-
landene.

Kommunerne kan fx søge om at få støtte til projekter fra EU’s tilskudsprogram for miljø- og 
klimaprojekter, Life, igennem transportprogrammet Connecting Europe, igennem uddan-
nelsesprogrammet Horisont2020 m.v.
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Eksempel på EU’s påvirkning igennem fonde og projekter:

Eksempel fra Guldborgsund Kommunes 
byrådsdagsorden den 11. februar 2016

Punkt 20: Rammeplan for det 
Internationale Samarbejde 2015-2018

Byrådet skal godkende rammeplanen for Guldborgsund Kommunes Internationale 
Samarbejde 2015-2018.

Rammeplanen opstiller en række projekter, der er støttet fra EU, og en række områder, 
hvor der i fremtiden vil blive søgt EU-støtte til. I dette tilfælde er det altså ikke EU-regul-
ering, men EU-projekter, der påvirker kommunernes arbejde.
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Eksempel på EU’s påvirkning igennem fonde og projekter:

Eksempel fra Aalborg Kommunes 
byrådsdagsorden den 23. maj 2016

Punkt 5: Drøftelse af udkast til fælles 
fundraising strategi for Aalborg Kommune

Aalborg byråd skal godkende udkast til fælles fundraising strategi for Aalborg Kom-
mune. I strategien er der stort fokus på de EU-fonde, som f.eks. Horisont 2020, som 
kommunen kan finansiere projekter og aktiviteter i kommunerne med.

EU’s påvirkning af kommunernes som arbejdsgiver
De danske kommuner er landets største arbejdsgiver med næsten 500.000 ansatte. KL har også 
undersøgt sammenhængen mellem EU og kommunerne som arbejdsgiver. En væsentlig del af 
det danske arbejdsmarked reguleres af EU og påvirker kommunernes rolle som arbejdsgiver. 

EU påvirker kommunerne både ift. arbejdsmarkedslovgivning og ift. kommunale arbejds-
markedsaftaler. 

Der er i Danmark 70 love, der omhandler arbejdsmarked (heri ikke indregnet bekendtgørelser), 
hvoraf 29 er baseret på et EU-direktiv. Det betyder, at 41 % af den danske arbejdsmarkedslov-
givning er baseret på et eller flere EU-direktiver. Det er særligt regler om ansættelsesforhold fx 
barsel, ansættelsesbeviser, arbejdstidsregler, ferie m.m., der er reguleret af EU-direktiver.

De arbejdsmarkedsaftaler, KL indgår med de faglige organisationer, på vegne af danske kom-
muner, er ligeledes påvirket af EU. Analysen viser, at ud af de 33 aftaler, KL har med de faglige 
organisationer, er de 13 af dem baseret på et EU-direktiv eller en rammeaftale. Det betyder 
konkret, at 39 % af de kommunale arbejdsmarkedsaftaler er baseret på EU-direktiver eller ram-
meaftaler.
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