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54 De siste tiårene har Norge og Polen gjenoppdaget hverandre som gode naboer i 
Nord-Europa.

Vi samarbeider og handler med hverandre, vi arbeider og studerer hos hver-
andre i stadig økende grad og antall.

Hvem hadde trodd for 20 år siden at Norge og Polen skulle være nære allierte og 
samarbeidspartnere i NATO? Være del av et felles indre marked? Ha felles ytter-
grenser gjennom Schengen-samarbeidet?

Det er Regjeringens klare ambisjon å samarbeide mer systematisk og knytte 
 Norge tettere til viktige land i våre nærområder.

Derfor har Regjeringen laget en egen Polen-strategi. Denne legger grunnlaget for 
å utdype samarbeidet mellom våre to land på en rekke områder. 

Dette er både en strategi og en handlingsplan, og er et levende dokument som 
gir mulighet for å ta inn nye temaer og saksområder underveis.

Utenriksdepartementet leder den interdepartementale gruppen som har ansva-
ret for å følge opp strategien og iverksette de konkrete tiltakene.

Oslo, februar 2016

Børge Brende      
Utenriksminister 

Elisabeth Aspaker
EØS- og EU-minister

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU i perioden 
2014-2017 slår fast at Norge skal være en konstruktiv 
medspiller i det europeiske samarbeidet og medvirke til 
å finne felles løsninger på felles utfordringer i Europa. 
Regjeringen skal føre en aktiv europapolitikk og sam-
arbeide mer systematisk med medlemsland av særlig 
betydning for Norge. Det er derfor viktig at Norge har 
en helhetlig, strategisk og koordinert tilnærming i det 
 bilaterale samarbeidet med Polen.

Polen er blitt en stadig mer sentral samarbeidspartner 
for Norge. Etter en fredelig, forhandlet overgang til de-
mokrati har Polen de senere år utmerket seg med en høy 
grad av økonomisk vekst og innenrikspolitisk stabilitet. 
Migrasjonen fra Polen til Norge er høy, og nær 100 000 
polakker er registrert bosatt i Norge. Norske studenter 
utgjør den tredje største gruppen utenlandske studenter 
i Polen. Det er stadig hyppigere besøksaktivitet mellom 
Norge og Polen på høyt politisk nivå. Vi deler et felles 
verdigrunnlag basert på demokrati, menneskerettighe-
ter og rettsstatsprinsipper.

Polen har en befolkning på 38,2 millioner og er den sjet-
te største økonomien i Europa. Norge og Polen har et 
omfattende næringspolitisk samarbeid. Gjennom Team 
Norway er det utviklet et tett samarbeid med nærings-
livet og andre partnere. Samhandelen er stigende. Over 
300 norske selskaper er etablert i Polen. Landet er nå det 
største eksportmarkedet for norsk sjømat og det viktig-
ste markedet i Europa for norsk forsvarsmateriell. Sett 
fra Polen er Norge både det største markedet og den 
største leverandøren av utstyr til maritim industri.

Polen er samtidig en stadig tyngre aktør i Europa, med 
tydelige interesser i spørsmål som er av stor betydning 
for Norge. I løpet av 16 år som NATO-medlem er Polen 
blitt et viktig land i alliansen, med klare ambisjoner om 
ytterligere å styrke sin innflytelse. Da Jens Stoltenberg og 
Federica Mogherini i 2014 tiltrådte toppstillinger i hen-
holdsvis NATO og EU, la de begge sine første utenlands-
besøk til Polen. 

Med sin politiske og økonomiske tyngde har Polen fått 
en ledende rolle i regionen. Polen koordinerer tett med 
de andre Visegrad-statene Ungarn, Tsjekkia og  Slovakia. 

Samlet har disse statene like mange stemmer i EUs 
 ministerråd som Tyskland og Frankrike til sammen.

Polen har vært en sterk pådriver for en mer aktiv EU-rol-
le overfor Ukraina i konflikten som har rammet landet 
siden 2014, og for behovet for å stå samlet mot Russ-
land i denne konflikten. Polen var initiativtaker til opp-
rettelsen av EUs østlige partnerskap (Eastern Partners-
hip, EaP) med de tidligere sovjetrepublikkene Armenia, 
Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Moldova og Ukrai-
na. Polens vektlegging av EUs østlige partnerskap og de 
nære forbindelsene med Ukraina gjør Polen til en viktig 
dialogpartner for Norge i vårt eget arbeid for å fremme 
stabilitet og utvikling i disse landene. 

Norge er en del av samspillet i Europa, gjennom EØS, 
Schengen og andre avtaler inngått med EU. EØS-avtalen 
er fundamentet i samarbeidet og sikrer fri bevegelighet 
for personer, varer, tjenester og kapital samt like konkur-
ranseregler. Polen er største mottakerland av EØS-mid-
ler. Kontaktene og samarbeidet som er etablert gjennom 
EØS-midlene, er et unikt utgangspunkt for å videreutvi-
kle de bilaterale relasjonene og fremme norske interes-
ser i Polen, i nærområdet og inn mot EU. 
 

I. Hvorfor en Polen-strategi? Forord



76 Regjeringens strategiske mål for samarbeidet 
med Polen: 

•	 Bygge ut det politiske samarbeidet med Polen innen 
utenriks- og sikkerhetspolitikk, og særlig i saker som 
angår europeisk samarbeid og NATO.  

•	 Øke Polens kunnskap om og forståelse for norske 
interesser og posisjoner i viktige internasjonale 
spørsmål, herunder EU/EØS-spørsmål, og åpne for 
økt samarbeid i internasjonale fora og institusjoner.

•	 Sikre strategisk bruk av EØS-midlene for å legge grun-
nlag for et tettere samarbeid med Polen på områder 
der Norge har interesser.

III. Handlingsplan

II. Hvordan nå målene?

For å nå de strategiske målene er det utarbeidet en 
handlingsplan. Planen er basert på 15 hovedområder, 
og følger en fast struktur med målsetting, bakgrunn og 
beskrivelse av relevant samarbeid under EØS-midle-
ne. Planen er ment å være et levende dokument som 
gir mulighet for å inkludere nye temaer og saksområ-
der. Planen reflekterer EØS-midlenes særstilling som 
bilateralt virkemiddel, samt bredden i samarbeidet. 
 Utenriksdepartementet og ambassaden i Warszawa har 
et generelt ansvar for koordinering og oppfølging av 
strategien, i samråd med departementene.

•	 Styrke det norsk-polske samarbeidet om energi, 
 klima og miljø. 

•	 Tilrettelegge for økt handel og økte investeringer 
mellom Norge og Polen ved å støtte norsk nærings-
livs satsing på det polske markedet, med særlig vekt 
på energi, forsvarsmateriell og sjømat, samt arbeide 
for å sikre bedre markedsadgang for norsk sjømat. 

•	 Øke bevisstheten og kunnskapen om Norge og 
norsk politikk i Polen. Bygge opp under et tydelig og 
godt omdømme for Norge i Polen.
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1. EUROPAPOLITIKK 2. NORDOMRÅDENE

Målsetting

Regjeringen vil arbeide for et tettere europapolitisk 
samarbeid med Polen og medvirke til å finne felles løs-
ninger på felles utfordringer i Europa. 

Bakgrunn 

Polen har betydelig påvirkningskraft i EU, og har vist 
åpenhet og vilje til dialog med Norge om EU/EØS-spørs-
mål og Schengen-saker.

EØS-midlene

Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler og 
har mottatt 1,136 milliarder euro siden landet ble med-
lem av EU i 2004.

Rammeavtalen med Polen om bruken av EØS-midlene 
i inneværende periode gjenspeiler norske og polske 
prioriteringer. Viktige saksområder er miljø-, energi- og 
klimatiltak, grønn industriell innovasjon, justis, helse, 
forskning, det sivile samfunn og kultur. Dette er utdypet 
under en rekke temaer i handlingsplanen. Demokratis-
ke verdier, rettsstat og toleranse i Europa er horisontale 
hensyn som berører alle programmer finansiert gjen-
nom EØS-midlene i Polen. En rekke norske institusjo-
ner samarbeider med polske partnere om gjennomfø-
ringen. Det bilaterale fondet under EØS-midlene utgjør 
et viktig utenrikspolitisk verktøy for å videreutvikle og 
styrke samarbeidet med Polen under samtlige tematiske 
områder. Ambassaden i Warszawa spiller en viktig rolle 
som koordinator og drivkraft for det strategiske arbei-
det med EØS-midlene, og samarbeider tett med norske 
departementer, det nasjonale kontaktpunktet i Polen og 
relevante polske aktører.

Målsetting

Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet og intensive-
re nordområdedialogen med Polen.

Bakgrunn 

Nordområdene er viktige for Norge og viktige for verden. 
Vår tilstedeværelse og aktivitet i nordområdene styrker 
Norges posisjon internasjonalt som en ansvarlig arktisk 
nasjon. I nord har vi vitale norske interesser å ivareta. 
Det handler om klima og miljø, tilgang til naturressurser 
og handelsveier, økt samhandling og kulturell kontakt 
over grensene samt sikkerhet og stabilitet i våre nærom-
råder.

Det er avgjørende at det rettslige og institusjonelle 
rammeverket for Arktis opprettholdes og respekteres. 
 Respekt for havretten og internasjonalt samarbeid frem-
mer stabilitet og forutsigbarhet. Dette er viktig for å kun-
ne bevare lav spenning i regionen.

Nordområdepolitikken henger sammen med europa-
politikken og har en sentral stilling i Regjeringens uten-
rikspolitikk. EUs høyrepresentant for utenrikssaker og 
Kommisjonen la i april 2016 fram en felles melding om 
en helhetlig arktispolitikk for EU. Det er viktig for Nor-
ge å ha en dialog både med EUs institusjoner og med-
lemsland i oppfølgingen og gjennomføringen av denne 
 meldingen.
 
Vi ønsker å videreføre og forsterke Norges nordområ-
dediplomati overfor sentrale europeiske allierte. Polen 
viser en økende interesse for nordområdene. Det pol-
ske forskningsakademiet driver en forskningsstasjon på 
Svalbard. Norsk-polsk forskningssamarbeid finansieres 
i dag gjennom EØS-midlene. Polen har vært fast obser-
vatør i Arktisk råd siden det ble etablert i 1996, og har 
også observatørstatus i Barentsrådet der målet er å 
sikre fred og stabilitet i nordområdene. Polen er med-
lem i Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og 
livskvalitet, som har som mål å bidra til bedre helse og 
 livskvalitet for befolkningen i regionen.

På bestilling fra polsk UD la det polske utenrikspolitiske 
instituttet PISM våren 2015 fram en omfattende kartleg-
ging av polske interesser i Arktis. Rapporten inneholder 
også en rekke anbefalinger til polske myndigheter, her-
under styrking av den allerede betydelige polske polar-
forskningen. I tillegg gis det råd om at polske myndigheter 
bør ta høyde for at økt aktivitet i Arktis vil kunne gi po-
sitive ringvirkninger for polsk fiskeforedlingsindustri og 
verftsindustri og for underleverandører i  oljeindustrien 

EØS-midlene

Forskningsprogrammet støtter et polsk-norsk forsknings-
prosjekt relatert til nordområdene. Bilaterale midler kan 
også finansiere denne typen aktiviteter.
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3. SIKKERHETS- OG FORSVARSPOLITIKK 4. MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI 

Målsetting 

Regjeringen vil utvikle og utdype den sikkerhets- og 
forsvarspolitiske dialogen og samarbeidet bilateralt og 
innenfor rammen av NATO. 

Bakgrunn 

Polen har over tid utviklet seg til en sentral sikkerhets-
politisk aktør i Europa. Landets økende betydning er 
styrket gjennom de siste årenes utvikling i Russland og 
konflikten i Ukraina. Landets geografiske beliggenhet, 
historiske erfaringer og betydelige engasjement har bi-
dratt til en sterkere posisjon og rolle på det sikkerhets-
politiske området. 

Polen er meget aktiv i NATO og ønsker også et sterkere 
sikkerhets- og forsvarspolitisk engasjement i EU. Landet 
har fått en sentral posisjon i NATO i kraft av sin størrelse 
og geografiske plassering og sitt økende engasjement. 
Som naboland til Russland (Kaliningrad) har Polen tatt 
en naturlig lederposisjon for den gruppen med land 
i Sentral- og Øst-Europa som ønsker en enda tydelige-
re linje overfor Russland og et tydeligere fotavtrykk for 
NATO i øst. Polen opptrer ofte sammen med de baltiske 
landene. 

Polen øker sine forsvarsbudsjetter, og har svært ambisi-
øse moderniserings- og investeringsplaner for forsvaret 
i årene fremover. Landet er vertskap for NATOs topp-
møte i juli 2016, og har startet arbeidet med å definere 
agendaen for møtet. Hovedambisjonen er å sørge for at 
NATOs Readiness Action Plan (RAP) fullt ut er gjennom-
ført innen toppmøtet. 

Norge deler i økende grad et sikkerhetspolitisk og mi-
litært interessefellesskap med Polen. Vi finner ofte fel-
les posisjoner i NATO, og da særlig i spørsmål knyttet til 
betydningen av et kollektivt forsvar, hvor Norge i 2008 
lanserte sitt nærområdeinitiativ. Norge og Polen deler 
i betydelig grad vurderinger knyttet til våre nærområ-
der, Russland og Ukraina. For Norge står også utvikling 
av partnerdimensjonen sentralt, med særlig vekt på 
EOP-landene Sverige og Finland. Polen er i økende grad 
opptatt av disse aspektene ved NATO-samarbeidet. 

Bilateralt er det viktig å videreføre en god forsvars- og 
sikkerhetspolitisk dialog på strategiske områder. Poli-
tiske felleskonsultasjoner mellom norsk og polsk UD og 
FD er etablert og vil videreføres. Det er dessuten bety-
delige norske kontrakter på kystforsvarssystemer og 
økende polsk interesse for norsk forsvarsindustri. Polen 
er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk 
forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt 
samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask 
utvikling. 

EØS-midlene

Det polsk-norske forskningsprogrammet berører områ-
det sikkerhetspolitikk gjennom støtte til et forsknings-
samarbeid mellom NUPI og deres polske motpart, PISM. 
I lys av den nye sikkerhetssituasjonen kan det være ak-
tuelt å benytte EØS-midlene til å støtte opp om videre 
utvikling av dette samarbeidet.

Målsetting 

Regjeringen vil styrke samarbeidet med Polen om vern 
av demokratiske prinsipper og det internasjonale og 
det europeiske menneskerettighetssystemet. 

Bakgrunn

Stortingsmelding nr. 10 (2014-15) Muligheter for alle – 
menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og 
utviklingspolitikken vektlegger betydningen av at arbei-
det for menneskerettighetene skal integreres i alle deler 
av Norges utenriks- og utviklingspolitikk, for dermed å 
sikre en samstemt og tydelig MR-profil. Kvinners rettig-
heter og likestilling er likeledes integrerte deler av vår 
utenriks- og utviklingspolitikk. 

Som medlem av organisasjoner som FN, Europarådet 
og OSSE er Polen delaktig i det internasjonale arbeidet 
med å styrke beskyttelsen av menneskerettighetene og 
demokratiske prinsipper. Polen er aktivt engasjert også 

i andre mellomstatlige samarbeidsfora, for eksempel 
Community of Democracies og European Endowment 
for  Democracy. 

EØS-midlene

Demokratiske verdier, rettsstat og toleranse i Europa er 
horisontale hensyn som berører alle programmene støt-
tet av EØS-midlene. Regjeringen ønsker å fortsette å be-
nytte EØS-midlene til å støtte opp under felles europeis-
ke verdier som demokratibygging, menneskerettigheter, 
ikke-diskriminering og likestilling. 

Gjennom EØS-midlene er Norge største giver til det sivile 
samfunnet i Polen. Menneskerettigheter og demokratis-
ke verdier er gitt prioritet. Flere av EØS-programmene i 
Polen har tydelige menneskerettighetsdimensjoner, og 
samarbeidet på MR-/demokratifeltet inkluderer også 
polske myndigheter. Antisemittisme og den jødiske 
 kulturarv har hatt særskilt fokus.
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5. INDRE MARKED 6. NÆRINGSLIV

Målsetting 

Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med Polen 
om å sikre et velfungerende indre marked.

Bakgrunn 

Regjeringen vil arbeide for et velfungerende indre mar-
ked i tråd med norske interesser. Gjennom EØS-avtalen 
er norsk næringsliv sikret like muligheter for deltakelse 
og konkurransevilkår som alle andre land innenfor det 
indre marked. Dette er av stor betydning for norske virk-
somheter. Ved å delta i det indre marked legges det til 
rette for et konkurransedyktig og internasjonalt rettet 
norsk næringsliv. Samtidig åpner et felles marked opp 
for en mer effektiv utnyttelse av ressurser, og bidrar til å 
øke verdiskapingen både i Norge og i Europa som helhet. 

Det er i Norges interesse at det indre marked også er et 
felles arbeidsmarked. At mennesker er villige til å flytte 

over landegrensene for å søke jobb, bidrar til sysselset-
ting og verdiskaping både i Norge og i resten av Europa. 
Regjeringen vil arbeide for at EØS-borgeres rett til samme 
arbeidsvilkår som norske arbeidstakere skal respekteres. 
Vi vil bekjempe sosial dumping og støtte opp om et ord-
net arbeidsliv. Vi vil også vurdere arbeidsinnvandringens 
betydning for innretningen på norske velferdsordninger. 
Målet er å opprettholde en bærekraftig velferdsstat som 
sikrer alle EØS-borgere rett til likebehandling. 

Arbeidsmigrasjon står også høyt på EUs politiske agenda. 
De erfaringene Norge og Polen har fra arbeidsmigrasjon 
innenfor EØS-området, kan være et interessant bidrag til 
den europeiske debatten.

EØS-midlene

En rekke EØS-programmer i Polen har berøringspunkter, 
og bidrar direkte eller indirekte til et velfungerende mar-
ked. Disse er omtalt under de ulike sektorer.

Målsetting 

Regjeringen vil støtte norsk næringslivs satsing på det 
polske markedet med sikte på økt samhandel og økte 
investeringer.

Bakgrunn 

Økt konkurransekraft og verdiskaping er ett av hoved-
målene for Regjeringens strategi for samarbeidet med 
EU. Gjennom samhandel i Europa sikres økonomisk 
vekst, tryggere arbeidsplasser og en god velferdsstat i 
Norge. Norske bedrifter må stadig utvikle nye produkter 
og bedre produksjonsmåter for å være konkurransedyk-
tige. Norge samarbeider nært med EU og EUs medlems-
land om nyskapning, forskning og utdanning. 

Både Norge og Polen vektlegger vekst, konkurranse-
kraft, forskning og innovasjon. Gjennom EØS-midlene 
bidrar Norge med midler til grønn industriell innovasjon, 
fornybar energi og forskning. Samarbeidet med Polen 
om forskning og innovasjon er blitt styrket gjennom 
EØS-midlene. Programmene skaper relevante møteplas-
ser og relasjonsbygging både innenfor næringsliv og aka-
demia. Det er viktig å bygge videre på dette.

Med sine 38 millioner innbyggere er Polen et stort mar-
ked i Europa. Landet har hatt sammenhengende vekst 
siden 1989, også under finanskrisen. Samhandelen i 
varer utgjør rundt 34 milliarder kroner, og er økende. 
Det er god balanse i handelen. Polen er Norges niende 
største handelspartner på importsiden, og nummer ti på 
eksportsiden. Samhandelen i tjenester var på om lag 9 
milliarder kroner i 2013, mens beholdningen av norske 
direkteinvesteringer i Polen utgjorde om lag 6 milliarder 
kroner i 2013. Polen er det største eksportmarkedet for 
norsk sjømat, særlig laks. Det er etablert store røkeri-
er i Polen. Disse tar imot fersk hel og ubearbeidet laks 
fra Norge, som foredles og sendes videre på det euro-
peiske markedet for konsum. Basert på anslag fra Nor-
ges sjømatråd utgjør innenlands konsum 40 prosent av 
lakseimporten, og andelen er økende. Polen er også et 
viktig land for norske maritime næringer, og vi har tra-
disjonsrike og omfattende maritime forbindelser knyt-
tet til skipsfart, skipsbygging og rekruttering av sjøfolk. 

Polen har uttrykt ønske om samarbeid med Norge om 
 skogbruk som næring.

Det er i dag registrert om lag 300 bedrifter med norske 
eierinteresser i Polen. Det har vært et betydelig antall 
nyetableringer i Norge fra polske interesser, blant annet 
innenfor bygg og anlegg. Et enda tettere samarbeid med 
Polen er derfor svært viktig for norsk verdiskaping. I 2011 
ble det etablert et norsk-polsk handelskammer, etter ini-
tiativ fra den polske ambassaden i Oslo. 

EØS-midlene

Innovasjon og grønn vekst er viktige målsetninger for 
programmer for grønn industriell innovasjon og forny-
bar energi. Også innenfor forskningsprogrammene kan 
næringslivsaktører delta. 
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7. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSSAMARBEID 8. KLIMA- OG ENERGIPOLITIKK

Målsetting 

Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom norske og 
polske universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjo-
ner, næringslivsaktører (klynger), forskere og forsker-
grupper. 

Bakgrunn

Forskning og utdanning er en viktig del av Norges sam-
arbeid med EU. Norske bidrag til EUs programmer for 
forskning og innovasjon, utdanning og kultur vil utgjøre 
om lag 3,2 milliarder euro i perioden 2014-2020. 

Regjeringen har utarbeidet en strategi for å styrke 
forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Am-
bisjonen er at Norge skal bli ett av de mest innovative 
landene i Europa. En stor satsing på forskning, gjen-
nom både offentlig og privat sektor, skal bidra til å legge 
grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser. Norsk arbeids-
kraft kan aldri bli billigst. Derfor er kunnskap vårt viktig-
ste konkurransefortrinn. Samarbeid over landegrensene 
bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning og forskning, og til 
økt verdiskaping og konkurranseevne i norsk næringsliv.

Forskningssamarbeid mellom norske og polske FoU-mil-
jøer i offentlig og privat sektor, og en sterkere kobling 
mellom innovasjon og forskning, er av strategisk viktig-
het for begge land. Samarbeidet med Polen om forskning 
og innovasjon er blitt styrket gjennom EØS-midlene. Det 
er viktig å bygge videre på dette. Styrket kontakt med de 
polske forsknings- og utviklingsmiljøene på strategisk 
nivå vil kunne bidra til å videreutvikle kvaliteten i norsk 
høyere utdanning og forskning, og gi økte muligheter for 
innovasjon i privat og offentlig sektor. 

Polen og Norge samarbeider allerede nært innenfor 
EUs forskningsprogram. Det er gode muligheter for økt 
samarbeid med polske partnere i EUs nye program for 
forskning og innovasjon, Horisont 2020. Her kan miljøene 
også dra nytte av etablerte partnerskap fra forsknings-
programmet under EØS-midlene.

Det er rundt 1 500 norske studenter ved polske univer-
siteter (hovedsakelig medisin). Det undervises i norsk 

ved universitetene i Gdansk, Poznan, Warszawa, Torun 
og Szczecin. Norske studenter utgjør den tredje største 
gruppen av utenlandske studenter i Polen. 

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene har Norge og Polen Europas 
største bilaterale forskningsprogram (nær 100 millioner 
euro de siste ti årene). De viktigste forskningsmiljøene 
i Polen og Norge har samarbeidet tett de siste ti årene. 
Forskningsrådet er norsk programpartner.

Målsetting 

Regjeringen vil styrke kontakten og samarbeidet med 
Polen på klima- og energiområdet for å bidra til ener-
gisikkerhet og investeringer i forskning, miljøteknologi 
og infrastruktur, og til reduserte klimagassutslipp i Eu-
ropa.

Bakgrunn

En ambisiøs klima- og energipolitikk er ett av hovedmå-
lene for Regjeringens europapolitikk. I overgangen til et 
lavutslippssamfunn vil vi blant annet fremme norsk gass 
som et alternativ til mer forurensende kull i Europa. Po-
len har gitt utrykk for at de ønsker et samarbeid med 
Norge om skogens rolle i klimasammenheng.

Det er utfordrende for Polen å balansere økonomisk 
vekst og etterleving av klimapolitiske forpliktelser. Polen 
søker forståelse for at landet er svært avhengig av kull, 
som også er en innenlands ressurs. Polen aksepterte 
kompromisset på EUs klimatoppmøte 23. oktober 2014, 
der medlemslandene forpliktet seg til en samlet utslipps-
reduksjon på 40 prosent sammenlignet med 1990, men 
med bruk av fleksible mekanismer internt i EU.

Polsk-norsk samarbeid om CO2-håndtering har vært høyt 
prioritert gjennom flere år. I strategien for CO2-håndte-
ring står det at Regjeringen vil arbeide for at deler av 
EØS-midlene blir benyttet til å støtte europeiske prosjek-
ter for på dette området. Det pågår i dag et polsk-norsk 
samarbeid innenfor CO2-håndtering, der om lag 10 milli-
oner euro er fordelt på sju forskningsprosjekter.

Energisikkerhet er viktig for Polen. Krisen i Ukraina 
har satt energisikkerhet høyt på den europeiske dags-
ordenen. I likhet med flere EU-land har Polen høy 
import avhengighet av gass, med Russland som viktigste 
leverandør.  

Polen har vært blant pådriverne for utvikling av en ener-
giunion i EU, med energisikkerhet og solidaritet som ho-
vedelementer. Russisk gass utgjør om lag 60 prosent av 
det polske gassforbruket, men bare om lag 10 prosent 
av den totale energimiksen. Olje utgjør om lag 25 pro-

sent av miksen, hvorav 93 prosent kommer fra Russland. 
De store forventningene polske myndigheter hadde til 
landets skifergassforekomster, er ikke blitt innfridd. Det 
foreligger også planer for bygging av to kjernekraftverk, 
men det er usikkert om disse planene vil bli realisert. Po-
len har enorme kullreserver og er nest største produsent 
av kull i EU etter Tyskland. Energi fra kull vil være en rea-
litet i Polen i uoverskuelig fremtid, og er et uttalt politisk 
satsingsområde. Næringen sliter imidlertid med konkur-
ranseevnen.

EU-målene tilsier at 15 prosent av den polske energimik-
sen bør være fornybar innen 2020, mens andelen i 2013 
var på 11,3 prosent. Andelen øker, men hittil har den økt 
for sakte til at dette målet kan nås i tide. En ny lov som 
skal sørge for økonomiske insentiver til produsenter som 
kan levere fornybar kraft til lav pris er derfor til behand-
ling i parlamentet. 

Polens geopolitiske posisjon gjør landet til en interessant 
partner når det gjelder å følge den europeiske utvik-
lingen på energiområdet. Til tross for høy avhengighet 
av fossil energi arbeides det også med energieffektivi-
seringstiltak og utbygging av noe fornybar energi. Norge 
er en relevant og kompetent samarbeidspartner for Po-
len på energiområdet. Samarbeidet åpner også for nye 
muligheter, både når det gjelder leveranser av energi og 
produkter fra norsk industri. Det er naturlig å se dette i 
sammenheng med det øvrige arbeidet med å videreut-
vikle kontakten med Polen for å fremme grønn vekst og 
lavutslippsutvikling i Europa. 

EØS-midlene

EØS-midlene stimulerer til omstilling til renere energi i 
Polen blant annet gjennom programmer for energieffek-
tivitet og fornybar energi og grønn industriell innovasjon.
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9. BIOLOGISK MANGFOLD OG FORURENSNINGSKONTROLL  10.  JUSTISPOLITIKK OG POLITISAMARBEID

Målsetting 

Regjeringen vil styrke kontakten med Polen om bio-
logisk mangfold og forurensningskontroll for helhet-
lig forvaltning av naturverdier og fremme av grønn 
 økonomi.

Bakgrunn

Under EØS-midlene har det vært et omfattende sam-
arbeid om miljøovervåkning, tilsyn og kontroll for å styr-
ke Polens kapasitet til å gjennomføre EUs regelverk og 
nasjonal lovgivning. Samarbeidet har gitt gode resulta-
ter. Innenfor biologisk mangfold har norske og polske 
institusjoner samarbeidet om verdsetting av økosys-
temtjenester og oppfølging av EUs strategi om biologisk 

mangfold. Norge og Polen har tidligere samarbeidet tett 
om å utvikle, gjennomføre og følge opp kriterier for bæ-
rekraftig skogbruk i Europa gjennom prosessen Forest 
Europe.

Målsetting 

Regjeringen vil videreutvikle og styrke samarbeidet 
med Polen i justissektoren. 

Bakgrunn 

Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og 
innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavta-
ler er Schengen-avtalen. Som Schengen-medlemmer er 
Norge og Polen del av et område med felles yttergrenser 
og indre reisefrihet. 

Bekjempelse av grenseoverskridende organisert krimi-
nalitet krever tett samarbeid med europeiske land. Re-
gjeringen ønsker å styrke samarbeidet med EU på politi- 
og strafferettssiden. Målet er å stå bedre rustet i kampen 
mot nettverkene som organiserer smugling, menneske-
handel, arbeidslivskriminalitet, vinningskriminalitet og 
distribusjon av barnepornografi.

Polen er et viktig samarbeidsland i Europa og i Schen-
gen-området, ikke bare når det gjelder persontrafikk, 
men også i det asyl- og migrasjonspolitiske samarbeidet 
og i arbeidet med bekjempelse av grensekryssende kri-
minalitet, for eksempel narkotikahandel. 

Polen og Norge er begge Schengen-stater med ansvar 
for Schengens ytre landegrenser. Sammen med de an-
dre Schengen-statene med ytre landegrense samarbei-
der Polen og Norge i Schengen landgrenseforum for 
felles interesser og styrket samarbeid. Dette er et samar-
beidsforum på operativt og politisk nivå. 

Både Polen og Norge deltar i det baltiske samarbeidsfor-
umet Baltic Sea Task Force on Organised Crime (BSTF). 
Dette er et samarbeidsprosjekt på operativt og politisk 
nivå. 

Frontex har sitt hovedkontor i Warszawa, og Norge har 
en ekspert ved kontoret. Som EUs grensekontrollbyrå 
er Frontex en sentral aktør og viktig samarbeidspartner 
i forvaltningen av Schengens yttergrense, som omfatter 
både land-, luft- og sjøgrenser. Norge arbeider for økt 
norsk ekspertdeltakelse i Frontex. 

Med stor mobilitet, og med mange polakker bosatt i 
Norge så vel som nordmenn bosatt i Polen, samarbei-
der polske og norske myndigheter på en rekke rettslige 
områder. Det er viktig med god dialog og effektivt samar-
beid mellom norske og polske myndigheter, rettslig sam-
arbeid i sivile saker og straffesaker, barnebortføringer, 
utleveringer og soningsoverføringer. 

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å styrke den pol-
ske justissektoren med til sammen 40 millioner euro. 
Programmene omfatter også faglig samarbeid mellom 
norske og polske etater innenfor domstolsadministra-
sjon og kriminalomsorg.

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, også 
på tvers av landegrenser. Styrket samarbeid mellom nor-
ske og polske tilsyns- og kontrollmyndigheter er viktig for 
å oppnå resultater. EØS-midlene kan bidra til å utvikle et 
slikt samarbeid. 
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11. HELSE OG OMSORG 12. FAMILIEPOLITIKK, HERUNDER BARNEVERN

Målsetting 

Regjeringen vil styrke samarbeidet med Polen om fol-
kehelse og bidra til reduserte helseforskjeller. 

Bakgrunn 

Et sentralt EU-land som Polen bør fortsatt være et prio-
ritert samarbeidsland på helseområdet. I tillegg er Polen 
ett av landene med størst migrasjon til Norge, og vi er 
avhengig av polsk arbeidskraft i mange sektorer. Tanken 
om forebyggende folkehelsearbeid er relativt ny i Polen, 
og norsk kompetanseoverføring er derfor viktig. En styr-
king av forebyggingsarbeidet og heving av nivået for fol-
kehelsen i Polen vil være fordelaktig for Norge og norsk 
helsevesen. God folkehelse er en viktig forutsetning for 
økonomisk vekst, og vil blant annet bidra til fattigdoms-
bekjempelse. Investeringer i barn og unges helse vil være 

spesielt viktig. Dette er av strategisk viktighet for den vi-
dere utviklingen i EØS-området, og dermed også i norsk 
interesse.

EØS-midlene

Helsesamarbeidet med Polen er blitt styrket gjennom 
EØS-midlene. I inneværende periode er det satt av 76 
millioner euro til helsesamarbeid i Polen, fordelt på to 
programmer. Fra norsk side har samarbeid for å redu-
sere sosial ulikhet på helseområdet vært prioritert, ved å 
styrke folkehelsen gjennom systemrettede tiltak og tiltak 
for spesifikke grupper med høy risiko for å utvikle syk-
dommer. Forebyggende helsearbeid gjennom tiltak på 
alkohol- og tobakksområdet samt arbeid for å redusere 
mentale problemer og kroniske og smittsomme sykdom-
mer er viktig i lys av økt mobilitet mellom landene. 

Målsetting 

Regjeringen vil bidra til økt informasjon, samarbeid og 
kompetanse om barnevern og familie- og likestillings-
politikk i Polen.

Bakgrunn

Det er interesse for norsk familie- og likestillingspolitikk i 
Polen. Barnevern er et område der Polen ønsker styrket 
bilateral kontakt. 

Polen er blant de landene der norsk barnevern har vært 
i fokus de siste årene. Bakgrunnen er enkeltsaker der 
barnevernet har overtatt omsorgen for polske barn i 
Norge mot foreldrenes ønske. Problemet er ikke stort i 
omfang. Av 13 869 barn med polsk innvandrerbakgrunn 
under 18 år bosatt i Norge per 1.1.2013, var det bare 25 
barn under barnevernets omsorg mot foreldrenes vilje 
(2,1 barn per 1 000). Omsorgsovertakelser medfører et 
stort engasjement, og det kan være vanskelig for utlen-
dinger å forstå at staten kan gripe inn i familien på denne 
måten. Det vekker sterke følelser. Barnevernet er under-
lagt sterke taushetsbestemmelser, og det er derfor ikke 
mulig å gi informasjon om enkelthetene i sakene. Dette 
vanskeliggjør dialogen, og det kan være en utfordring å 
nå fram med saklig informasjon. I media og opinionen 
gjør det seg gjeldende betydelige misforståelser om år-
sakene til at barnevernet i enkelte tilfeller må gripe inn i 
en familie. Det er imidlertid ikke barnevernet som treffer 
beslutning om omsorgsovertakelser, men Fylkesnemnda 
for barnevern og sosiale saker. Det norske systemet er 
desentralisert, og komplisert å forstå i land med andre 
strukturer og instruksjonslinjer. Det at norske statlige 
myndigheter ikke kan intervenere verken overfor det lo-
kale barnevernet eller Fylkesnemnda, som er et domstol-
liknende organ, er svært vanskelig å kommunisere utad. 
Dette har bidratt til omdømmeutfordringer og bilaterale 
håndteringsproblemer. 

Norges tiltredelse til Haag-konvensjonen 1996 om forel-
dremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i juli 2016 
åpner for et bredere samarbeid om saker som angår 
barn med tilknytning til begge land. Polen er allerede 
part i konvensjonen. Også i denne forbindelse vil det 

være behov for økt kunnskap om og gjensidig forståel-
se for barnevernsystemene og familie- og likestillings-
politikken i de to landene.

EØS-midlene

Flere programmer under EØS-midlene er relevante for 
fagfeltet, bl.a. om sivilt samfunn, vold i nære relasjoner 
og ulike justisprogrammer.
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13. KULTURSAMARBEID 14. REGIONALT OG LOKALT SAMARBEID

Målsetting 

Regjeringen vil fremme kulturforståelse og kultur-
samarbeid med Polen.

Bakgrunn

Norge og Polen har lange tradisjoner for kulturelt samar-
beid, særlig innenfor musikk og litteratur. Et stort antall 
norske bøker er oversatt til polsk, og norsk film har gjort 
seg bemerket i Polen i de senere år. De siste årene har 
det også vært samarbeid mellom Norge og Polen om kul-
turarv. 

Kunst, kultur og kreativitet kan bidra til vekst og utvik-
ling, både av økonomisk og ikke-økonomisk karakter. 
Satsing på kultursamarbeid med Polen kan gi mulighet 
til å hente ut synergier for politikk og næringsliv og un-
derbygge norsk omdømme i Polen. Det kan også bidra 
til å fremme kulturell forståelse og toleranse, samt bidra 
til viktig kompetanseoverføring mellom landene. Kreati-
ve og kulturelle næringer bidrar til økt sysselsetting og 
verdiskaping. 

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bevare og frem-
me den polske kulturarven, også i samarbeid med norske 
aktører, noe som blant annet bidrar til gjensidig kompe-
tanseheving. Videre bidrar Norge gjennom EØS-midlene 
til polsk-norsk samarbeid for å fremme kunst og kultur 
for et større publikum samt kulturelt mangfold og inter-
kulturell dialog. 

Gjennom EØS-midlene er kulturutvekslingen mellom 
Norge og Polen de siste ti årene blitt betydelig styrket 
innenfor et bredt spekter av kulturuttrykk, og bilateralt 
samarbeid har bidratt til å bygge nettverk og stimule-
re til kunnskapsutveksling på tvers av polsk og norsk 
 kultursektor.

Satsing på kulturarvsområdet bidrar også til sysselset-
ting, vekst i næringslivet og dermed langsiktig bærekraf-
tig utvikling for lokalsamfunnene. Gjennom EØS-midlene 
er Norge med på å sikre vår felles europeiske kulturarv.
 
Norge deltar i rammeprogrammet for kultur og audio-
visuell sektor, Kreativt Europa 2014–2020. Partnerskap 
under EØS-midlene kan danne grunnlag for prosjekt-
søknader til Kreativt Europa 2014–2020.

Målsetting

Regjeringen vil legge til rette for å styrke samarbeidet 
mellom lokale og regionale myndigheter i Norge og 
 Polen, også gjennom regionale råd.

Bakgrunn 

Spørsmålet om hvordan kommuner arbeider med euro-
peiske spørsmål, er et godt utgangspunkt for samarbeid 
mellom norske og polske kommuner. Det samme gjelder 
spørsmålet om tilnærming til Horisont 2020. Kontakten 
mellom norske og polske kommuner og fylker er blitt 
styrket gjennom EØS-midlene, og kan styrkes ytterligere. 
Trondheim og Krakow inngikk i 2012 en intensjonsavtale 
om samarbeid mellom de to byene om ulike kommunale 
tjenesteområder, samt forskning og høyere utdanning, 
kultur og næring.
Polske og norske fylker og regioner deltar i nettverket Bal-
tic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). BSSSC 
skal ivareta regionenes interesser overfor nasjonale 
myndigheter og overfor EU. BSSSC har nær tilknytning 
til Østersjørådet som strategisk partner. BSSSC arbeider 
for å videreutvikle samarbeidet i østersjøregionen, og ar-
beider blant annet aktivt i det interregionale samarbei-
det knyttet opp til EU, herunder også i gjennomføringen 
av EUs østersjøstrategi. Konkrete samarbeidsprosjekter 
mellom norske og polske kommuner og fylkeskommu-
ner kan gjennomføres innenfor denne rammen.

Skipsfarten i Østersjøen er omfattende, med om lag 2 
000 skip i trafikk til enhver tid. Dette medfører behov for 
regionalt samarbeid om ulykkesberedskap og for å sikre 
en bærekraftig bruk og forvaltning. Østersjøen er allere-
de klassifisert som et såkalt Sulphur Emissions Control 
Area (SECA), og det foreligger planer for at området i til-
legg skal klassifiseres som et Nitrogenoxide Emissions 
Control Area (NECA). I de nye utslippsreglene ble den 
lovlige grensen for svovelinnhold i bunkers redusert til 
3,5 prosent fra 1. januar 2012. Grensen vil bli ytterligere 
redusert til 0,5 prosent fra 1. januar 2020.

Polen og Norge er begge medlemmer av Østersjørådet 
(Council of the Baltic Sea States, CBSS). Polen innehar 
formannskapet i perioden 1. juli 2015–1. juli 2016. Polen 

har signalisert at under polsk formannskap vil det legges 
vekt på å dekke et bredere spekter, der miljø og blå vekst 
vil være viktige satsinger for arbeidet videre. Denne sat-
singen vil være av stor interesse for Norge, da Norge har 
lang erfaring med miljøvennlig skipsfart og dermed kan 
bidra aktivt i arbeidet.

Polen er et viktig og stort samarbeidsland i EUs territo-
rielle samarbeidsprogram Interreg gjennom det trans-
nasjonale østersjøprogrammet, der også Norge deltar. 
Norge bidrar med 6 millioner euro over budsjettet til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hoved-
prioriteringene er forskning, teknisk utvikling og innova-
sjon, bærekraftig bruk av ressurser, transportinfrastruk-
tur og kapasitetsbygging. Gjennom dette programmet 
deltar norske regioner aktivt sammen med andre lands 
aktører i prosjekter for å styrke den regionale utviklingen 
i regionen.

EØS-midlene

I tillegg til programmet for lokal og regional utvikling er 
det en lang rekke programmer som berører tematikken 
regionalt og lokalt samarbeid, særlig innenfor kommune-
samarbeid.
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15. OMDØMME IV. Veien videre

Målsetting

Regjeringen vil fremme Norge som en ressurssterk 
og pålitelig samarbeidspartner innenfor de sektorene 
som er definert i handlingsplanen.

Bakgrunn 

Strategisk kommunikasjon er et sentralt virkemiddel 
for å fremme de målsettingene som er definert i den-
ne handlingsplanen. Kommunikasjon er viktig for å en-
dre oppfatninger, holdninger og adferd. Samspillet og 

synergieffektene fra innsatsen som legges ned innenfor 
de ulike sektorene i denne planen, vil derfor være med 
på å påvirke vårt etterlatte inntrykk og omdømme. Det 
er derfor viktig at kommunikasjonstiltakene som iverk-
settes, både bidrar til å nå de overordnede målene og 
til å fremme Norgesbildet slik det er definert i Utenriks-
departementets håndbok for strategisk kommunikasjon. 
Definering av sentrale målgrupper og bruk av moderne 
kommunikasjonsverktøy står sentralt i dette arbeidet.

Tiltakene i handlingsplanen skal følges opp systematisk. 
For å sikre god koordinering er strategien forankret i alle 
berørte departementer. Det etableres en interdepar-
temental styringsgruppe som møtes årlig. Utenriksde-
partementet leder styringsgruppen og holder løpende 
kontakt med de andre departementene om oppfølgings-
arbeidet.
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