
 

 

 

Nedsettelse av EØS-utvalg 
 

I tråd med regjeringsplattformen 7. oktober 2009 nedsettes det et forskningsbasert, bredt 

sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av 

EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder. 

 

Mandat 

Utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering av politiske, rettslige, 

forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser (herunder 

velferds- og distriktspolitiske) av EØS-avtalen.   

 

Det skal legges særlig vekt på å vurdere betydningen av utviklingen i EU og EØS etter 

inngåelsen av EØS-avtalen for avtalens omfang- og virkemåte. Eksempler på områder det 

kan være naturlig å utrede er bl.a. distriktspolitikk, demokrati på alle styringsnivå, 

nærings- og arbeidsliv samt forvaltning av naturressurser og miljø. Utvalgets arbeid skal 

inkludere en gjennomgang av erfaringene med Schengen-avtalen og øvrige 

samarbeidsordninger med EU. 

 

Utvalget skal ha vekt på beskrivelser og vurderinger av EØS-avtalens og øvrige 

avtaler/samarbeidsordningers betydning og virkemåte. Arbeidet i organene som ble 

opprettet for å overvåke EØS-avtalens funksjon, vurderes også. 

 

Utvalgets leder vil ha ansvar for å organisere gjennomføringen av utredningsarbeidet. 

Utvalget vil innenfor rammen av budsjettet stå fritt til å bestille delutredninger fra relevante 

fagmiljøer i og utenfor Norge. Utvalget bør hente inn forskningsbidrag fra sør. 

 

Utvalgets sammensetning og arbeid 

Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig 

troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger. For å sikre en god 

bredde i kunnskapsgrunnlaget skal utvalget også inkludere ressurspersoner med praktisk 

og erfaringsbasert EU/EØS kompetanse.  

 

Utvalget assisteres av et sekretariat bestående av 3 personer fra forskningsmiljøet. 

 

Utvalgets sammensetning: Leder: Representant for forskningsmiljøet, nestleder. Forøvrig 

vil utvalget bestå av 10 representanter med forskningsbasert og/eller mer praktisk og 

erfaringsbasert EU/EØS-kompetanse. En utenlandsk/nordisk ressursperson bør inngå. 

Det legges opp til at utvalget presenterer sin rapport høsten 2011.  

 



 

 

En sentral målsetning med utvalgets arbeid er å bidra til en kunnskapsbasert debatt om 

norsk europapolitikk. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid bidra til en åpen og inkluderende 

prosess gjennom seminarer, debattmøter mm. For å sikre bredde og inkludering skal 

utvalget gjennom sin arbeidsprosess trekke inn hele bredden av EØS-avtalens brukere.  

Dette er viktig for sikre utvalgets legitimitet. Det vil blant annet opprettes en bredt 

sammensatt referansegruppe for dette formålet. Referansegruppen vil fritt kunne spille inn 

synspunkter til utvalgets arbeid. Innenfor rammen av utvalgets mandat og utvalgets faglige 

uavhengighet vil referansegruppen også kunne spille inn forslag til hvilke temaer som er 

viktig å få belyst, f.eks. i form av delutredninger.  

 

Utvalgets arbeid vil munne ut i en offentlig rapport som sendes ut på høring. Utvalgets 

rapport vil inngå i grunnlagsmaterialet for en melding til Stortinget.  

 

 

 

 

 


