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1. NORGE, EØS OG DET INDRE MARKED 

 

Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for generelle spørsmål knyttet til det 

indre marked i EØS-avtalen, og fagansvaret for overordnede regler om fri bevegelse 

av varer og tjenester og for skipsfart i det indre marked. I tillegg samordner 

departementet norsk deltakelse i EUs program for konkurranseevne og innovasjon 

(CIP-programmet).  

 

Viktigheten av arbeidet med EU/EØS og det indre marked ble understreket i 

Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken. 

Stortingsmeldingen slår fast at hvert departement skal utforme en plan for arbeidet 

overfor EU. Planen skal identifisere prioriteringer og klargjøre tiltak og rutiner som 

ivaretar disse. Den videre oversikten over NHDs arbeid med EU/EØS og det indre 

marked må sees i sammenheng med dette. 

 

EU er Norges viktigste handelspartner. Omtrent 80 prosent av den totale norske 

eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer derfra. EØS-

avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og er derfor av stor betydning for 

norsk næringsliv. Avtalen har bidratt til vedvarende og balansert styrking av handel 

og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og 

overholdelse av de samme regler.  

 

EØS-avtalen innebærer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele 

EØS-området. Ett felles marked åpner for mer effektiv utnyttelse av ressursene i 

EØS og bidrar til å oppfylle målene om økt verdiskaping både i Norge og Europa. 

Fjerning av handelshindre er et sentralt element for å få det indre marked til å 

fungere godt. I oppfølgingen av EØS-avtalen og klarering av EØS-relevante 

rettsakter er det dessuten viktig å arbeide aktivt for at EUs politikk for det indre 

marked samsvarer med norske interesser. Et annet sentralt element i arbeidet med 

EU/EØS og det indre marked er å sørge for at EØS-regelverk blir gjennomført 

rettidig og at det håndheves korrekt på nasjonalt nivå, slik at næringslivet har de 

samme regler å forholde seg til i hele EØS-området.  

 

Hovedmålet for arbeidet med EU/EØS og det indre marked i NHD er å sikre 

deltakelse og like konkurransevilkår for norsk næringsliv i EU/EØS. 

Departementet søker å utnytte mulighetene for medvirkning ved utforming av felles 

regelverk i EU/EØS, spesielt tidlig i beslutningsprosessen.  

 

Arbeidet med EU-/EØS-spørsmål har flere viktige elementer. Vi skal: 

 

 Bidra til politikkutformingen for et godt fungerende indre marked der norsk 

næringsliv får de samme regulatoriske rammebetingelser som sine 

konkurrenter  
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 Holde god oversikt over utviklingstrekk og aktuelle initiativer i EU av 

betydning for norsk og europeisk verdiskaping, herunder på 

skipsfartsområdet 

 Holde god oversikt over status for relevante rettsakter i EU- og EØS-

systemet, og ivareta norske interesser i de ulike stadiene i 

beslutningsprosessen frem til vedtak 

 Foreta korrekt og rettidig gjennomføring av EUs rettsakter som er 

innlemmet i EØS-avtalen, og notifisere til EFTAs overvåkningsorgan om 

bruk av unntak i henhold til regelverket 

 Sørge for at norsk næringsliv har tilgang til nødvendig informasjon for å 

utnytte mulighetene i det indre marked  

 Sikre at medarbeidere og ledere i departementet har god EU/EØS-

kompetanse for å kunne arbeide effektivt med disse sakene 

 

Seksjon for EØS og handelsforenkling i Næringspolitisk avdeling, koordinerer 

arbeidet med det indre marked. Fagavdelingene og underliggende etater er 

ansvarlige for å følge opp EU-/EØS-arbeidet innenfor sine ansvarsområder. 

 

Departementet ønsker å holde god dialog med andre departementer, etater, 

arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner om EU/EØS-arbeidet. Vi har både 

faste og mer ad hoc arenaer som skal bidra til en god dialog om viktige saker. Vi 

benytter oss av uformelle og formelle høringer knyttet til pågående prosesser, alt 

avhengig av prosessenes karakter og hvor i beslutningsprosessen de befinner seg. 

God informasjonsflyt internt og eksternt er en forutsetning for å lykkes i dette 

arbeidet. 

 

For å lykkes med å ivareta norske interesser og øve ønsket innflytelse på prosesser i 

EU og EØS er det nødvendig at departementet kontinuerlig vedlikeholder og videre-

utvikler kompetansen om EU/EØS-arbeid. Dette gjøres gjennom at ansatte deltar på 

ulike interne og eksterne kurs, seminarer og møter. Det er opprettet et internt 

nettverk som blant annet benyttes til utveksling av informasjon om EØS-spørsmål. 

 

 

2.  KONTAKT MED AKTØRER FRA EUROPAKOMMISJONEN, 

FORMANNSKAPSLANDET I EU (RÅDET) OG EUROPAPARLAMENTET  

 

Det er viktig for Norge å være godt orientert slik at vi kan bidra i relevante 

beslutningsprosesser i EU. Vi må følge med på diskusjoner og tidlig gi innspill, 

spesielt i saker der vi har særlige interesser. For å få innsikt i aktuelle prosesser og 

kunne gi innspill som ivaretar norske interesser, er det et mål å møte viktige aktører 

i EU og skape gode faglige og politiske relasjoner. På politisk nivå søkes det holdt 

jevnlige møter mellom politisk ledelse og sentrale politiske aktører i EU-systemet.  

 

På administrativt nivå holdes det jevnlig kontakt om en rekke saksfelt, og det 

avholdes blant annet halvårlige skipsfartskonsultasjoner med Europakommisjonen 

og det påtroppende EU-formannskapet. Mye arbeid skjer gjennom deltakelse i 
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ekspertgrupper, arbeidsgrupper og komiteer i EFTA, Europakommisjonen og 

EMSA (European Maritime Safety Agency). Deltakelsen gir tilgang til informasjon 

om kommende initiativer fra Europakommisjonen og mulighet for aktivt å bidra 

med innspill på et tidlig stadium. På senere stadier i beslutningsprosessen har vi 

ofte uformell kontakt med kolleger i EUs medlemsstater, både for å overvåke 

prosessen og kunne gi innspill før endelig vedtak i EU. Tendensen til at EU 

utformer større og ofte sektorovergripende pakker, medfører et behov for å arbeide 

på nye måter når nytt regelverk utformes. 

 

De nordeuropeiske statene er ofte viktige samarbeids- og samtalepartnere for 

Norge, avhengig av saksområde. Europaparlamentet har fått økende betydning i 

EUs beslutningssystem de senere årene. Vi søker derfor å ha kontakt med 

Europaparlamentet for å kunne spille inn norske posisjoner før vedtak fattes. 

 

NHD har nasjonale eksperter i Europakommisjonen som er fullt ut integrert i 

Europakommisjonens arbeid. Departementet legger vekt på å ha en aktiv dialog 

med de nasjonale ekspertene og at de kommuniserer med andre aktører fra norsk 

samfunnsliv der dette er relevant. På den måten bringer de nasjonale ekspertene 

med seg viktig kunnskap og kompetanse i EU-arbeid tilbake til departementet. 

 

 

3. BIDRA TIL ET VELFUNGERENDE INDRE MARKED 
 

Utvikling av det indre marked 
 

Ansvaret for å få det indre marked til å fungere godt påhviler både EU-/EØS-

institusjonene og de enkelte medlemsland. Departementet deltar i dette arbeidet, 

blant annet gjennom Europakommisjonens rådgivende komité for indre 

markedssaker, IMAC (Internal Market Advisory Committee).  

 

I oktober 2010 presenterte Europakommisjonen sitt forslag til en indre 

markedshandlingsplan; ”Single Market Act”. Planen inneholder 50 tiltak for å styrke 

og revitalisere det indre marked. Den har vært på høring i Norge så vel som i 

Europa, og norsk innspill ble sendt fra NHD i mars 2011. Det er ventet at 

Europakommisjonen vil legge fram sitt endelige forslag til handlingsplan med 12 

prioriterte områder i april for behandling i Konkurranseevnerådet våren 2011. 

Områdene skal etter planen være gjennomført i løpet av 2012, i anledning 20-

årsmarkeringen av det indre marked.  

 

Single Market Act må ses i sammenheng med EUROPA 2020. EUROPA 2020 er 

EUs strategi for vekst og sysselsetting, og inneholder sju ulike flaggskipsinitiativer 

for bl.a. næringspolitikk, innovasjon og ressurseffektivitet. NHD har et overordnet 

ansvar for å følge initiativene generelt, i tillegg til å ta ansvar for tiltak på våre 

hovedområder.  Det er viktig for Norge å følge med på nye initiativer for å vurdere 

norske interesser og konsekvenser, samt for å lære og å bli inspirert i nasjonal 

politikkutforming. En rekke av tiltakene antas å ville være EØS-relevante.  
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Oppfølging av tjenesteloven 

 
EUs tjenestedirektiv ble gjennomført i lov 19. juni 2009 nr. 103 om 

tjenestevirksomhet (tjenesteloven), som trådte i kraft 28. desember 2009. Innen 

gjennomføringsfristen 28. desember 2009 skulle alle nasjonale tillatelsesordninger, 

nærmere bestemte krav til etablerte tjenesteytere og krav til tjenesteytere som 

midlertidig ønsker å yte tjenester i Norge, være rapportert til EFTAs 

overvåkningsorgan (ESA). Norge rapporterte inn i alt 78 ordninger eller krav. Etter 

EØS-høringsloven §§ 17 og 18 skal alle fremtidige ordninger og krav også meldes 

inn, og departementet arbeider med å fange opp alle nye og eksisterende ordninger 

som skal meldes inn i henhold til disse reglene. NHD har videre en rolle som 

samarbeidspartner med de andre departementene for å sikre at nye eller reviderte 

ordninger ikke er i strid med tjenesteloven. 

 

Direktivet stiller krav om at berørte myndigheter skal samarbeide på tvers av 

landegrensene.  Dette samarbeidet skjer gjennom det indre markeds 

informasjonssystem, IMI1. I tillegg er det opprettet et kontaktpunkt hvor tjene-

steytere, både nasjonale og fra andre EU/ EØS-stater, skal kunne søke om 

nødvendige tillatelser elektronisk. Altinn-portalen er det norske kontaktpunktet. 

Departementet følger opp arbeidet med kontaktpunktet og samarbeider også med 

Brønnøysundregistrene om å informere tjenesteeierne om hvordan kontaktpunktet 

fungerer og hvilke krav og forpliktelser tjenesteeierne har etter tjenesteloven. 

Arbeidet med å videreutvikle kontaktpunktet prioriteres i 2011. 

 

 

Bedre regulering på vareområdet i EØS 
 

Et nytt regelverk for fri flyt av varer ble vedtatt i EU 9. juli 2008. Det nye regelverket 

skal bidra til å bedre vareflyten i det indre marked samtidig som det skal sørge for at 

varene er trygge. Regelverket regulerer akkreditering og markedstilsyn og lovfester 

prosedyrer myndighetene skal følge dersom de krever at nasjonale regler skal 

følges for varer som allerede er lovlig satt på markedet i et annet EØS-land. Det nye 

regelverket har vært gjeldende i EU fra henholdsvis 13. mai 2009 og 1. januar 2010.  

 

NHD har vært aktivt med i forberedelsene av Europakommisjonens forslag. Det har 

vært avgitt felles EFTA-kommentarer og en egen norsk kommentar. Departementet 

har samordnet vurderingen av regelverket, dets EØS-relevans, og arbeider nå med 

gjennomføringen i norsk rett.  

 

Som følge av regelverket skal alle EØS-statene opprette et varekontaktpunkt der 

næringsdrivende kan få informasjon om nasjonale regler og krav knyttet til 

bestemte varegrupper. Norge, ved NHD, har opprettet et slikt kontaktpunkt.  

 

                                                 
1
 Se punkt 4.3.2 for ytterligere informasjon om IMI. 
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Videre skal det ifølge regelverket etableres en infrastruktur for koordinering av 

nasjonalt markedstilsyn. NHD arbeider i 2011 med å etablere en interdepartemental 

koordineringsgruppe fra departementene som har fagansvar for en eller flere 

tilsynsmyndigheter. Koordineringsgruppen vil ha et overordnet ansvar for å 

koordinere det nasjonale markedstilsynet og sørge for at kravene i det nye 

regelverket oppfylles, herunder koordinere informasjonen som skal rapporteres 

videre til ESA og de andre EØS-statene. NHD vil lede koordineringsgruppen. 

 

 

Medvirke til at forslag til rettsakter på handelsforenklingsområdet 

formes i tråd med norske interesser 

 
Ved å komme tidlig inn i regelutviklingsprosessene i Europakommisjonen, der 

Norge har en formell rolle, har vi bedre muligheter for å påvirke innholdet i 

regelverket i tråd med norske interesser. Som et ledd i dette arbeidet leder NHD 

spesialutvalget for handelsforenkling.  Dette er en interdepartemental utvalg som 

har ansvar for å vurdere og å klarere rettsakter innenfor deler av EØS-avtalens 

vedlegg II og III, for innlemmelse i EØS-avtalen. I tillegg klarerer spesialutvalgene 

for næringsmidler, helse og samfunnssikkerhet, via NHD, rettsakter fra EØS-

avtalens vedlegg II og protokoll 47.2 Vi er i denne sammenheng opptatt av at 

fagdepartementene skriver EØS-notater om forslag til EU-rettsakter så tidlig som 

mulig.  Ved å få oversikt over norske interesser, har vi muligheter til å påvirke 

innholdet i rettsakten før den blir vedtatt. 

 

Norske innspill til regelverksutformingen kan formidles til EU via ulike kanaler på 

ulike stadier i beslutningsprosessen. Form og kanal vurderes fra sak til sak. Når 

Europakommisjonen planlegger et forslag, deltar Norge i diskusjonene i 

Europakommisjonens ekspertgrupper og kan gi innspill og vurderinger der. I 

mange tilfeller vil det være aktuelt å utforme felles EFTA-kommentarer til 

Europakommisjonen på dette stadiet. Det ble for eksempel gjort i flere runder før 

Europakommisjonen la fram forslaget til nytt vareregelverk i februar 2007.3 Det kan 

også være aktuelt å gi egne norske innspill til Europakommisjonen.  

 

Etter at Europakommisjonen har sendt sine forslag til Europaparlamentet og Rådet 

for vurdering og vedtak, kan det være aktuelt å sende felles EFTA-kommentarer 

eller egne norske kommentarer til disse to institusjonene.  

 

 

 

 
 

                                                 
2
 EØS-avtalens vedlegg II omfatter teknisk regelverk, standarder, testing og sertifisering på vareområdet. 

Protokoll 47 gjelder tekniske hindre for handel med vin. 
3
 Varepakken ble lagt frem av Europakommisjonen 14. februar 2007. Den ble behandlet i Europaparlamentet 28. 

februar 2008 og vedtatt av Rådet 9. juli 2008. Publisert i Official Journal 13. august 2008. 
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Medvirke til at EØS-avtalen oppdateres parallelt med EU-retten på 

handelsforenklingsområdet for å sikre like vilkår for næringslivet 

 
Etter at regelverk og oppdateringer av regelverk er vedtatt i EU, innlemmes de 

samme bestemmelsene som hovedregel i EØS-avtalen. Departementet vurderer 

løpende EØS-relevans og behov for tilpasningstekst for rettsaktene. Som en følge av 

at prosessen med innlemmelse i EØS-avtalen tar noe tid, kan det være ulike regler 

som gjelder for næringslivet i EU og i Norge. Departementet arbeider for at norsk 

næringsliv så raskt som mulig skal kunne forholde seg til samme regler som 

næringslivet i EU, og på den måten ha samme eller tilsvarende vilkår som sine 

europeiske konkurrenter.  

 

For å ivareta lik regelanvendelse som for EUs medlemsstater holdes det etter behov 

møter på området maritim transport i arbeidsgruppen under ESA . I tillegg møter 

ESA nå i Europakommisjonens Committee for Safe Seas (COSS) for å bli kjent med 

Europakommisjonens regelverksfortolkning. 

 

 

Forenkling og tilrettelegging for næringslivet (Better Regulation) 
 

Arbeidet med regelforenkling bidrar til handelsforenkling, økt verdiskaping og et 

velfungerende indre marked. Arbeidet er høyt på agendaen i Europakommisjonen, 

og et viktig element i Lisboastrategien.  

 

EUs toppmøte i mars 2007 sluttet seg til Europakommisjonens målsetting om å 

redusere de administrative kostnader ved EUs lovgivning med 25 % innen utgangen 

av 2012, og vedtok videre bruk av den såkalte standardkostnadsmodellen, Standard 

Cost Model. Modellens utgangspunkt er en kartlegging av hva det koster 

næringslivet å etterleve krav i regelverket, og samtidig få kunnskaper om 

arbeidsprosessene som kan gi nyttige innspill til forenkling. Det er god fremdrift i 

forenklingsarbeidet. Europakommisjonen har allerede lagt frem forslag med 

forenklingspotensial godt over målet på 25 %, og arbeider med å legge frem nye 

forslag som vil bringe forenklingspotensialet opp på nesten 33 %.  

 

Forenklingsarbeidet i EU og Norge følger i all hovedsak de samme prinsipper. 

Norge har god kontakt med de mest aktuelle landene på dette området og deltar 

også i noe av EUs arbeid. I tillegg deltar Norge i Standard Cost Model Network. 

 

Aktivitetsnivået på Better Regulation-området i EU er høyt, og det krever ressurser 

å holde oversikt og gi innspill. Norge følger arbeidet tett gjennom deltakelse i ”High 

level group of directors and experts on better regulation ”. Internasjonalt samarbeid 

for å utveksle erfaringer og sammenligne resultater er en viktig premiss for at 

norske bedrifter i fremtiden skal ha minst like gode rammevilkår som bedrifter i 

andre land. Deltakelse i ulike ekspertgrupper er viktig både for å få presentert 

norske tiltak og for å få innsyn i andre lands regelverksutvikling. 
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Europakommisjonen la 25. juni 2008 fram en tiltakspakke som skal bedre små- og 

mellomstore bedrifters vilkår i Europa, ”Small Business Act” (SBA). I SBA 

presenteres 10 politiske prinsipper som Europakommisjonen ønsker skal ligge til 

grunn for fremtidig politikk- og regelverksutforming på EU- og medlemsstatsnivå. 

Europakommisjonen reviderte høsten 2010 den opprinnelige tiltakspakken fra 2008. 

Norge er ikke forpliktet til å følge opp SBA på samme måte som EUs medlemsland. 

SBA inneholder imidlertid initiativer og tiltak som berører Norge. Enkelte av 

tiltakene er videreføring av eksisterende tiltak. Dette innebærer at enkelte tiltak i 

SBA også berører Norge ettersom de finansieres gjennom programmer som Norge 

allerede er en del av. Norge berøres også indirekte av lovforslagene, gjennom EØS-

avtalen. I tillegg er Norge del av en undersøkelse som sammenligner i hvilken grad 

landene oppfyller de ti prinsippene i SBA. 

 

 

4. MARITIM TRANSPORT 

 

Skipsfartsstrategi 

 
Europakommisjonen publiserte 21. januar 2009 en strategi for europeisk skipsfart 

frem mot 2018. I skipsfartsstrategien legger Europakommisjonen stor vekt på å 

opprettholde Europas verdensledende posisjon innen skipsfart basert på kvalitet og 

kompetanse.  

 

Som ledd i oppfølgingen av strategien har Europakommisjonen bl.a. nedsatt en bredt 

sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tiltak for maritim sysselsetting og 

konkurransedyktighet.  Gruppen, som også har en norsk deltager, skal legge frem 

sin rapport i første halvår 2011.   

 

Europakommisjonen ventes også å starte prosessen med å gå gjennom 

retningslinjene for statsstøtte til skipsfart i 2011.  Retningslinjene gir gjennom EØS-

avtalen hjemmel for den norske refusjonsordningen for sjøfolk og 

tonnasjeskattordningen.  Ventelig vil Europakommisjonen innhente synspunkter fra 

næringen og medlemslandene.  I den forbindelse vil det være aktuelt med å 

utarbeide norsk innspill som NHD vil medvirke til. Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet vil være koordinerende norsk instans for dette arbeidet. 

 

Nærskipsfart – ”blue belt” 

 
Norge deltar aktivt i EUs arbeid for å fremme nærskipsfart. Det er satt i gang ulike 

tiltak som fjerning av flaskehalser, promoteringsbyråer (SPC) og Marco Polo-

programmet for å fremme miljøvennlig transport. NHD deltar aktivt i dette arbeidet i 

samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. 

 

”Blue Belt” er et pilotprosjekt initiert under det belgiske EU formannskapet høsten 

2010 og som Europakommisjonen nå følger opp.  Formålet er å fremme 

nærskipsfarten i det indre marked gjennom nedbygging av tollprosedyrer og 
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havneformaliteter.  NHD har startet et arbeid for å klarlegge mulighetene for norsk 

deltakelse i ”Blue Belt” prosjektet.  

 

Miljø-klima 

 
Europakommisjonen har satt i gang en prosess når det gjelder spørsmålet om 

regulering av klimautslipp fra skipsfarten. EU har i en forordning tidligere besluttet 

at dersom et globalt rammeverk ikke er på plass i IMO (International Maritime 

Organization) i løpet av 2011, så skal Europakommisjonen starte arbeidet med å 

utarbeide et regionalt forslag. Dette arbeidet har startet ved at det er igangsatt en 

konsultasjonsprosess. Det skal avholdes tre møter i 2011, og NHD og 

Miljøverndepartementet deltar på disse. Europakommisjonen tar sikte på å legge 

frem et forslag første kvartal i 2012.  

 

Regelverksarbeid 

 
Global operasjon av skip medfører behov for internasjonale løsninger, og NHDs 

oppfølging av EUs forslag til regelverk foregår i økende grad i trekanten Norge, IMO 

og EU. Norsk kompetanse fra en bred maritim klynge og betydelige tonnasje gjør 

oss til en interessant samarbeidspartner både regionalt og internasjonalt. NHD deltar 

i EUs interne koordineringsmøter i forkant av og under relevante IMO-møter, under 

forutsetning av at møtene er åpne for reelle forhandlinger.  

 

NHD og Sjøfartsdirektoratet er også aktive deltagere i EUs Committee of Safe Seas 

som bl.a. arbeider med forslag til oppdatering og fortolkning av eksisterende 

rettsakter. Deltagelse åpner for påvirkning og ivaretakelse av norske interesser før 

det foreligger formelle forslag. NHD koordinerer norsk deltakelse i ekspertmøter og 

arbeidsgruppemøter i EMSA for å sikre full utnyttelse av norsk deltakelse gjennom 

relevant kompetanse. Av konkrete rettsakter som er til behandling med sikte på 

inkludering i EØS-avtalen kan nevnes: 

 

- Forordning om EUs integrerte maritime politikk (blåbokprosjektet);  

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til forordning for å videreutvikle 

arbeidet med en helhetlig maritim politikk i EU og ta dette over i en mer permanent 

fase.  Forordningen inneholder bl.a. målsetninger og program samt finansiering,  

€ 50 mill. for treårsperioden 2011-2013.  Tiltakene varierer i karakter; havområde- og 

næringsstrategier, (inkludert skipsfart), forskning og utredninger, utveksling av 

erfaring/”best practice”, regelverksforslag, publisitet inkl. årlig markering av 

Europas maritime dag etc.  

 

Forordningen kan være EØS relevant, og spørsmål om norsk bidrag til finansiering 

av arbeidet, inkl. fordeling på de berørte departement vil da være aktuelt.  Arbeidet 

med å avklare spørsmålet om norsk medvirkning koordineres av 

Utenriksdepartementet.   

 

- Forordning om utvidelse av EMSAs ansvarsområde; 
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Europakommisjonen har foreslått endringer i forordning 1406/2002 som etablerer 

det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA). Endringene skal klargjøre byråets rolle 

og ansvarsområdet.  Det foreslås at EMSAs forurensingsberedskap 

(beredskapsskip) på anmodning fra medlemsstatene også skal kunne benyttes ved 

forurensing fra olje- eller gassinstallasjoner offshore, og ikke bare ved forurensing 

fra skip. Videre foreslås det at EMSA skal kunne bistå Europakommisjonen ved å 

analysere sikkerheten knyttet til flyttbare innretninger.  

 

Forslaget må sees i sammenheng med det arbeid som nå pågår i EU etter det 

massive utslippet av olje fra Deep Water Horizon, jf. Europakommisjonens 

meddelelse av 12. oktober 2010: ”Facing the challenge of the safety of offshore oil 

and gas activities” (COM(2010) 560 final). Meddelelsen reiser bl.a. spørsmål om 

behovet for en fremtidig EU regulering av petroleumsinstallasjoner.  

 

NHD har sendt forslaget på høring til berørte etater og departement, og en foreløpig 

norsk posisjon er godkjent i spesialutvalget for transport. Forordningsforslaget er 

akseptabelt med unntak av forslaget om å utvide EMSAs mandat til å omfatte 

sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare olje- og gassinstallasjoners virksomhet anses 

problematisk.  Europakommisjonen er orientert om norsk posisjon og den videre 

utvikling i EU følges nøye.  

 

- Klasseselskapsdirektivet; 

Forordning 391/2009 regulerer klasseselskapenes rettigheter og plikter. Direktiv 

94/57 om klasseselskap med senere endringer er tatt inn i EØS avtalens kap. XIII. 

De eksisterende regler omfatter blant annet regler om godkjennelse av 

klasseselskap og sanksjoner, samt tilbaketrekking av slik godkjennelse. Et nytt og 

vesentlig element i forordning 391/2009 er at Europakommisjonen gis hjemmel til å 

ilegge klasseselskap økonomiske sanksjoner for alvorlige eller gjentakende brudd på 

regelverket.   

 

NHD arbeider med et utkast til norsk posisjon.  Fra norsk side anses forordningen 

som prinsipielt problematisk hva det å gi bøtleggingskompetanse til ESA innenfor 

rammene av EØS-avtalen angår. Saken vurderes også opp mot liknende regelverk for 

luftfartssektoren der ESA er gitt bøtleggingskompetanse.  

 

- Passasjerrettigheter; 

EU har vedtatt regler for båtpassasjerers rettigheter, ref. forordning 1177/2010. 

Alle passasjerer har rett til informasjon, assistanse, omreise eller refusjon ved 

forsinkelser over 90 minutter og i visse tilfeller av kansellering.  

 

Transportører og havneterminaloperatører skal ha på plass en ordning for å kunne 

håndtere klager vedrørende passasjerrettigheter etter forordningen. Staten skal 

utpeke et eller flere organer som skal ha ansvar for overholdelse av forordningen. 

Organet/organene skal være uavhengig fra transportører, turoperatører og havne-

terminaloperatører. Forordningens regler skal anvendes fra 18. desember 2012.  
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Norsk posisjon er under utarbeidelse av NHD. 

 

I tillegg til flere mindre omfattende rettsakter innen maritim transport følger 

departementet aktivt rettsakter på andre departements myndighetsområde hvor vi 

bl.a. har brukerinteresser; herunder miljø, helse, arbeidsmiljø, arbeidsrett og 

utdanning. 

 

 

5. EFFEKTIV UTNYTTELSE AV DET INDRE MARKED 

 

Informasjon til næringslivet om rettigheter og muligheter etter EØS-

avtalen 

 
Flere undersøkelser indikerer at næringslivet i liten grad er kjent med sine 

rettigheter og muligheter etter EØS-avtalen. Departementet skal bidra til å spre 

informasjon om EØS-avtalen slik at norsk næringsliv kan dra nytte av de 

mulighetene avtalen gir.  

 

Enterprise Europe Network-kontorene, i Norge lagt til Innovasjon Norge, har en 

viktig rolle i informasjons- og veiledningsarbeidet. Norge v/ Brønnøysundregistrene 

deltar i EUs informasjonsportal Ditt Europa for bedrifter, et nettsted for informasjon 

om å starte og drive næringsvirksomhet i alle EU-landene og i Norge. NHD vil følge 

opp satsingene på disse informasjonskanalene og også vurdere behov for andre, for 

slik å sikre norsk næringsliv god informasjon om næringsvirksomhet i alle 

EU/EØS-landene.  

 

Tilrettelegge for effektivt administrativt samarbeid i det indre marked 

gjennom SOLVIT og ”Internal Market Information system” (IMI)  

 
Ulike undersøkelser viser at privatpersoner og bedrifter iblant møter hindringer i 

det indre marked på grunn av at myndigheter i andre EØS-stater enten feiltolker 

eller har dårlig kjennskap til EØS-reglene. Europakommisjonens SOLVIT-nettverk 

er et uformelt nettverk som kan hjelpe med å løse slike problemer. NHD er norsk 

kontaktpunkt i dette nettverket, og ansvarlig for oppfølging av SOLVIT-saker i 

Norge. Gjennom å stille tilstrekkelige ressurser til disposisjon og bidra til at 

nettverket gjøres kjent blant relevante aktører, legger departementet til rette for 

administrativt samarbeid og problemløsning. Departementet vil i 2011 vurdere 

konkrete tiltak for å effektivisere SOLVIT-arbeidet. 

 

EU-direktivene for tjenester og gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

pålegger myndighetene i EØS-statene å samarbeide administrativt gjennom 

informasjonssystemet for det indre marked, IMI; et verktøy for effektiv elektronisk 

samhandling mellom myndigheter i EØS-området. NHD er nasjonal koordinator for 

arbeidet med IMI i Norge, i tillegg til å ha hovedansvaret for IMI for tjeneste-

direktivet. Effektiv bruk av IMI er høyt prioritert i EU. En pilot for bruk av IMI for 
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utsendingsdirektivet er i startfasen, og det er ventet at IMI vil bli tatt i bruk også for 

andre områder framover.  

 

NHD vil i 2011 utarbeide en nettbasert veileder for offentlige myndigheter om krav, 

plikter og forventinger til myndighetenes arbeid med gjennomføring av det indre 

marked, med hovedvekt på varer og tjenester.   

 

6. FORSKNING OG INNOVASJON  

 

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) 

 
CIP (Competitiveness and Innovation Programme) er etablert for perioden 2007-2013 

for å fremme konkurranseevne og innovasjon i Europa. CIP består av tre 

delprogrammer: Energiprogrammet, IKT-programmet og innovasjons- og 

entreprenørskapsprogrammet. Olje- og energidepartementet er ansvarlig for 

energiprogrammet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet for IKT-

programmet og NHD for innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet. NHD er 

også koordineringsansvarlig for norsk deltakelse i CIP. Innovasjon Norge er utpekt 

som nasjonalt kontaktpunkt for innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet, for å 

veilede og informere norske aktører om CIP og mobilisere aktører i hele landet til å 

delta i programaktivitetene.  

 

For å gi departementet faglig bistand i forbindelse med oppfølgingen av CIP, er det 

etablert en referansegruppe bestående av representanter for virkemiddelapparatet, 

fonds- og finansieringsmiljøer, bransjeorganisasjoner og små og mellomstore 

bedrifter. Departementet deltar i Europakommisjonens styringsgruppe for 

innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet, for å bidra til erfarings- og 

kunnskapsutveksling mellom Norge og de andre deltakerlandene og for å gi innspill 

til oppfølgingen av CIP.  

 

Den norske CIP-deltakelsen skal midtveisevalueres. Formålet med 

midtveisevalueringen er å finne forbedringspunkter i den nasjonale oppfølgingen av 

programmet som kan settes i verk i andre halvdel av budsjettperioden. Ferdigstilt 

evaluering skal foreligge i juni 2011.  

 

Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken gjennom 

europeisk samarbeid  

 
Departementet deltar i følgende arbeid av innovasjonspolitisk relevans i regi av 

Europakommisjonen:   

 

- Innovation Policy Expert Group  

Europakommisjonen har etablert en rådgivende gruppe med deltakere fra alle EUs 

medlemsland og EFTA/EØS-landene for å gi råd til Europakommisjonen når det 
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gjelder utforming av europeisk innovasjonspolitikk. Gruppen har også en rolle blant 

annet i forbindelse med utarbeidelsen av ” Innovation UnionScoreboard” (som 

måler innovasjonsevnen i EUs medlemsland, søkerland og EFTA/EØS-landene) og 

”European Trend Chart” (oversikter over utviklingen av innovasjonspolitikken i EUs 

medlemsland, søkerland og EFTA/EØS-landene). Departementet representerer 

Norge i gruppen.  
 

- Baltic Sea Region - Stars-program  

For gjennomføring av EUs strategi for Østersjøområdet er det etablert et program 

ved navn Baltic Sea Region - Stars hvor formålet er å stimulere til transnasjonalt 

klyngesamarbeid mellom nærings- og innovasjonsmiljø i makroregionen. For å få 

aktivitet i programmet er det nå etablert 5 pilotprosjekter som finansieres med støtte 

fra EUs Interreg. program. Ambisjonen er at Baltic Sea Region - Stars programmet 

skal få egen EU-finansiering. Programmet ledes av en gruppe med representanter 

fra ministerier og underliggende etater fra de 8 EU landene (2 fra hvert land) rundt 

Østersjøen og Norge som er invitert inn i samarbeidet. Vinnova fra Sverige står for 

sekretariatet.  

 

Tilrettelegge for norsk deltakelse i COST   

 
European Cooperation in Science and Technology (COST) er et mellomstatlig 

samarbeidsorgan for koordinering av nasjonalt finansierte forskningsprosjekter 

innenfor nær sagt alle fagområder. Gjennom COST dannes nettverk med forskere 

primært innenfor grunnforskning, prekompetitiv forskning og standardisering.  

COST gir økonomisk støtte til nettverksaktiviteter som work shops, konferanser, 

kortids forskningsopphold, publisering og evalueringer. Aktivitetene i COST støttes 

med bevilgning fra det 7. rammeprogram 7RP, og for rammeprogrammets varighet 

er samlet støtte på 210 mill. euro tilsvarende 30 mill. euro pr. år.  

 

COST har 35 medlemsland – i hovedsak fra Europa. Norge har deltatt siden 

samarbeidet ble etablert i 1971. NHD har ansvaret for COST-samarbeidet i Norge, 

og det operative ansvaret er delegert til Norges forskningsråd. 

 

Overordnet koordinering av norsk deltakelse i 7. rammeprogram for 

forskning og teknologisk utvikling på næringsrelevante områder   

 
Fremtidens europapolitikk på forsknings- og innovasjonsområdet er i støpeskjeen. I 

kjølvannet av Europa 2020-strategien lanserte Europakommisjonen syv 

flaggskipinitiativ, bl.a. Innovation Union. Denne betydelige satsingen har ført til 

flere parallelle prosesser. Nevnte dokument danner utgangspunktet for en av de 

viktigste prosessene, nemlig Grønnboken om EUs fremtidige finansiering av 

forskning og innovasjon. Oppfølgingsarbeidet med grønnboken kan potensielt 

resultere i betydelige endringer i forsknings- og innovasjonslandskapet. Signalene 

fra Europakommisjonen synes å tegne et bilde av et fremtidig rammeverk som vil 

dekke både rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling (RP), 
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rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP). NHD har sammen 

med Kunnskapsdepartementet et betydelig arbeid med å påvirke denne omfattende 

prosessen i tråd med norske interesser. 

 

I tillegg til de nevnte tunge prosessene vil gjeldende europeiske satsinger fortsette 

med uforminsket styrke. Først og fremst gjelder dette det 7. rammeprogrammet, 

som varer frem til 2013. Gjennom deltagelsen i EUs 7. rammeprogram kobles norsk 

forskningspolitikk til det viktigste finansielle redskap for FoU-aktiviteter i Europa. 

EØS-avtalen gjør at Norge en fullverdig deltager i dette samarbeidet, med assosiert 

status. Kunnskapsdepartementet har det generelle koordineringsansvaret for 

Norges deltagelse i rammeprogrammet på vegne av departementsfellesskapet, men 

NHD har et særlig ansvar for å ivareta norske interesser på områdene IKT, NMP 

(nanoteknologi, materialer og produksjon), romfart og SMB. I løpet av de syv årene 

rammeprogrammet varer (2007-2013) vil Norges bidrag være omlag 9-10 mrd. 

kroner, eller omlag 2,2 % av det totale budsjettet (andelen varierer etter en BNP-

nøkkel som for Norges del påvirkes sterkt av variasjonene i oljeprisen). Dette 

tilsvarer omlag ¾ av Norges totale bidrag til EU for programdeltagelse. Norges 

forskningsråd har det operative ansvaret for Norges deltagelse, og deltar sammen 

med representanter fra NHD i programkomiteene som departementet har ansvar 

for.  

 

Det er en målsetting å sikre god sammenheng mellom nasjonale, 

forskningspolitiske prioriteringer og norsk deltagelse i rammeprogrammet. Som et 

resultat av dette må NHD, i samråd med Forskningsrådet, foreta aktuelle 

strategiske og taktiske grep som fører til at norske forskningsmiljøer får 

prosjektoppdrag fra EU i et omfang som tilsvarer eller overgår den norske andelen 

av EUs budsjett.  

 

Gjennom å skape et europeisk forskningsområde (European Research Area) ønsker 

man å oppnå en mer effektiv utnyttelse av de samlede FoU-ressursene i Europa. 

ERA skal sørge for fri flyt av kunnskap og forskere i Europa innen 2020. Dette vil 

trolig innebære grader av felles forskningsinfrastruktur, kobling av sentre for 

fremragende forskning og større forskermobilitet. I tillegg til aktuelle 

samarbeidsformer som ERA-NET og felles teknologiinitiativ, er det kommet 

ytterligere randsoneaktiviteter i 2010, slik som felles programsatsinger (JPI). Disse 

har til hensikt å koble sammen nasjonale forskningsprogrammer slik at det oppnås 

synergieffekter.  

 

 

 

 

Bidra til god koordinering mellom EUREKA og arbeidet i det 7. 

rammeprogram 
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EUREKA er et europeisk nettverk for forskningsbasert innovasjon med 40 

medlemsland, hvor Norge er fullt medlem (ikke assosiert e.l.). Hensikten med 

samarbeidet er å styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere 

markedsorientert forskning og utvikling gjennom prosjekter med nasjonal 

finansiering av eget lands deltakelse. EUREKA kompletterer de store 

forskningsprogrammene i EU og er mer markedsorientert.  

 

Relatert til dette er Eurostars, som er et felles program fra EUREKA og 

Europakommisjonen for å styrke forskningsintensive små og mellomstore bedrifter. 

I tillegg til den nasjonale medfinansieringen bidrar Europakommisjonen med midler 

fra det 7. rammeprogrammet. Inntil noe annet blir bestemt skal Eurostars vare inntil 

det 7. rammeprogrammet utløper, dvs. tom. 2013. Norges deltakelse i EUREKA-

samarbeidet er nå i all hovedsak knyttet til Eurostars. Deltakelsen i 

styringsorganene er delegert til Forskningsrådet som for tiden opererer med årlige 

tilsagn på 5 mill. euro. Det er viktig at NHD gjennomfører en god koordinering av 

arbeidet både i EUREKA og Eurostars, og følger med i arbeidet med videreføring av 

Eurostars i programmet som skal etterfølge det 7. rammeprogrammet. 

 

Samarbeid om Galileo 

 
EU besluttet i november 2007 å videreføre arbeidet med satellittnavigasjonssystemet 

Galileo. Utbyggingsfasen startet opp i løpet av 2008, og systemet skal etter planen nå 

en initiell operativ fase fra 2014. Gjennom Galileo vil EU få kontroll over 

samfunnsviktig infrastruktur og teknologi. Galileo er et av Europas største 

industriprosjekter noensinne, og vil få stor betydning for den videre utviklingen av 

europeisk romindustri. Systemet bidrar også til å markere EU som en aktiv og 

uavhengig aktør i utnyttelsen av rommet. Galileo er et av to (det andre er GMES) 

flaggskip i en stadig mer offensiv europeisk rompolitikk.  

 

Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European 

Space Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-

siden av programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 en avtale mellom Norge og EU 

om deltakelse i utbyggingsfasen. Galileo ble som følge av avtalen innlemmet i EØS-

avtalen. Norges deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. 

euro for perioden 2008-2013. 

 

Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i 

nordområdene. Norges deltakelse vil ha stor betydning for norske 

næringsinteresser, og de mulighetene norsk romrelatert industri får innenfor et 

stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA. Norges deltakelse i Galileo har 

betydning for Norges forhold til EU, ikke minst ved å åpne for samarbeid om 

utvikling av felles infrastruktur. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for 

Norges rolle i det europeiske samarbeidet innen romvirksomhet generelt og 

satellittnavigasjon spesielt. 
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Europakommisjonen presenterte 18. januar 2011 en midtveisrapport der det opplyses 

om at videre utbygging av Galileo til et fullt operativt system med 30 satellitter vil 

kreve en tilleggsfinansiering på 1,9 mrd. euro. Gjennomsnittlige årlige 

driftskostnader over en 20-års periode er beregnet til 800 mill euro. Det er ventet at 

EU-kommisjonen i løpet av 2011/12 vil legge frem forslag til videre utbygging og 

drift av Galileo i forbindelse med EUs langtidsbudsjett for neste finansielle periode. 

Dersom Norge ønsker å videreføre deltakelsen i Galileo, vil dette være gjenstand for 

nytt vedtak i Stortinget.  

Samarbeid om GMES 

 
Global Monitoring for Environment and Security (GMES) er Europas store program 

for operasjonalisering av satellittbasert jordobservasjon innen miljø- og 

klimaovervåkning, grensekontroll, og varsling/nødhjelp ved naturkatastrofer.  

GMES innebærer en operativ videreføring av vellykkete forskningssatellitter fra 

European Space Agency (ESA). Syv nye operative satellitter er i øyeblikket under 

bygging med samfinansiering mellom ESA og EU, og flere er under planlegging. De 

første nye GMES-satellittene vil bli sendt opp i 2013.  

 

GMES skal etablere en rekke europeiske kjernetjenester, innen bla. 

vegetasjonskartlegging, havovervåkning, overvåkning av drivhusgasser og 

luftkvalitet, samt klimaendringer. GMES er dessuten Europas felles bidrag i det 

internasjonale GEO-initiativet (Group of Earth Observation). Data fra GMES-

satellittene skal gjøres lett tilgjengelig, og forventes å åpne opp for betydelig 

samfunnsnytte og innovative nedstrømstjenester.  

 

Norge har hittil deltatt aktivt i utviklingen av GMES gjennom ESA og EUs 

7.rammeprogram. Fra 2011 har EU etablert en egen budsjettlinje - GMES Initial 

Operations - som bidrar til finansieringen av GMES i årene 2011-2013. 

Europakommisjonen har tilbudt Norge å delta i GMES Initial Operations på BNP-

nivå, og å legge denne deltakelsen inn under EØS-avtalen. Norge har foreløpig ikke 

tatt stilling til dette.  

 

Det er sterke norske brukerinteresser i GMES, og aktører som met.no, 

Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, NIVA og NILU sitter allerede i sentrale 

roller i noen av kjernetjenestene, finansiert gjennom det 7. rammeprogrammet.  Det 

er også betydelige norske industriinteresser i GMES; spesielt når det gjelder 

bakkestasjonstjenester for GMES-satellittene. GMES-satellittene og -tjenestene 

forventes dessuten å bli en av de viktigste informasjonskildene for Barents Watch fra 

2014.     

 

 

http://met.no/

