
                            Aust-Agder 4. mai 2012 
 
Høringsuttalelse til ”Europautredningen” NOU 2012:2 Innenfor og utenfor. 
 
Aust-Agder Nei til EU vil uttale følgende:  
 
VI KREVER ALTERNATIVER TIL DAGENS EØS-AVTALE. 
 
Regjeringen la i januar 2012 frem sin Europa-utredning ”Innenfor og utenfor” om følgene for 
Norge av de 73 ulike avtalene landet har med EU, herunder EØS-avtalen. Dette er en NOU 
som skal følges opp med en stortingsmelding. 
 
Utredningen peker bl.a. på det betydelige demokratiske underskuddet som utviklingen har 
ført til. EØS-avtalens virkeområde er kraftig utvidet i forhold til det som ble forespeilet oss 
av statsminister Gro Harlem Brundtland for 18 år siden. Dette har bl.a. skjedd gjennom 
direktiver som griper inn i Norges indre forhold på stadig nye områder som EU velger å 
definere som omfattet av EØS. Vi minner om direktiver som har møtt omfattende motstand i 
Norge, og som omfatter bl.a. post, fri flyt av tjenester, datalagring, alkoholreklame på TV, 
likestilling av innleie fra vikarbyråer med faste ansettelser og mange andre. EU etablerer 
dessuten stadig flere nye tilsyn og byråer, til dels med overnasjonal myndighet.  
 
Følgene for vårt land står i klar kontrast til resultatet av folkeavstemningene i EU-saken.     
Også Utenriksdepartementet ser problemet som skapes i forhold til EØS-avtalens 
avgrensning, vår egen suverenitet og grunnloven.  
 
Vi legger dessuten vekt på en langvarig negativ økonomisk utvikling i store deler av EU. 
Arbeidsledigheten har lenge vært høy og er nå meget høy, særlig for ungdom. Situasjonen 
når det gjelder statsfinanser og banksystem går fra krise til krise i mange EU-land. En felles 
europeisk valuta – Euro - som et bidrag til å løse problemene, ser ikke ut til å være til hjelp.  
 
Nei til EU mener at det er påkrevd å få belyst mulighetene som Norge har ved endring av 
avtalene med EU. Sammen med andre organisasjoner har vi derfor fått utarbeidet 
utredningen ”Alternativer til dagens EØS-avtale”, som peker på flere andre muligheter enn 
dagens EØS-avtale: 
 
Sveits valgte f.eks. etter folkeavstemning å regulere sitt forhold til EU gjennom bilaterale 
avtaler. Så sent som i 2010 vurderte landet erfaringene med dette i to rapporter. 
Konklusjonen var at Sveits fortsatt vil bygge på samme modell som hittil, særlig for å 
bevare demokrati og selvstendighet. 
 
Et annet alternativ er å reforhandle dagens EØS-avtale på bakgrunn av erfaringene som er 
gjort. Områder som skaper problemer for Norge kan unntas i en eventuell ny avtale, dvs en 
EØS-avtale med klare begrensninger. 
 
Alle disse forholdene sammenholdt med den overveldende EU-motstanden i det norske folk 
– med 80 % nei til EU i meningsmålinger – er bakgrunnen for at  
 

Aust-Agder Nei til EU krever at Regjeringen i den kommende 
stortingsmeldingen gjennomfører en bred vurdering av  
alternativer for Norges fremtidige forhold til EU. 


