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SAKSPROTOKOLL 

 
Europautredningen - høring 
 

 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 24.04.2012 sak 9/12 
 
Møtebehandling 
Demokratene fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fylkestinget i Vest-Agder ber om at Norge sier opp EØS-avtalen og at vi som en 
selvstendig nasjon baserer fremtidig samarbeid gjennom frihandelsavtaler. 
 
 
Votering 
Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt 34/1 (Dem) 
Demokratenes forslag falt 34/1 (Dem) 
 
Vedtak 

1. Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på at det er utarbeidet en egen 
Europautredning og at den er sendt på høring som grunnlag for en 
Stortingsmelding. Fylkeskommunen gir med dette uttrykk for følgende 
synspunkter på Europautredningen som bes tatt i betraktning i arbeidet med 
Stortingsmeldingen:    

 
2. Vest-Agder fylkeskommune slutter seg i hovedsak til Europautredningens 

anbefalinger, og herunder særlig til anbefalingene om å: 
 

a) Etablere en samlet ramme rundt alle Norges avtaler med EU for å styrke 
forutsetningene for overordnet politisk styring, kontroll og koordinering. 

b) Styrke og vedlikeholde EU/EØS-kompetanse i forvaltningen sentralt og lokalt, og 
å bedre utnytte kompetansen hos norske representanter i Brussel, inklusive 
regionskontorene. 

c) Innarbeide krav til en dekkende beskrivelse av Norges forhold til EU i 
læreplanene for grunnskole og videregående skole. 

d) Ytterligere styrke den offentlige informasjonen om europapolitikken. 

e) Foreta en kritisk gjennomgang av hvordan norske regler om offentlige 
anskaffelser utformes innenfor rammene av EU/EØS-retten. 
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3. Vest-Agder fylkeskommune vil i tillegg fremme følgende anbefalinger om 

hvordan det europapolitiske engasjementet i Norge og forutsetningene for 
ivaretakelse av norske interesser overfor EU kan styrkes: 

a) Styrke informasjonsutveksling og samordning om EU-/EØS-saker innenfor og 
mellom forvaltningsnivåer (stat – fylke – kommune), samt på tvers av sektorer 
(offentlig-privat-forskning).  

b) Utnytte handlingsrommet i tidsrommet mellom EU-lovgivning vedtas og skal 
implementeres i Norge bedre. 
 

c) Mer systematisk utnytte kommunesektorens deltakelse i europeiske 
interesseorganisasjoner som informasjonskanaler og redskap for å påvirke 
politikkutformingen i EU. 

d) Bidra aktivt til utformingen av neste generasjons EU-programmer og sikre at 
norske aktører kan delta på mest mulig like vilkår med partnere fra EU-landene.  

e) Utnytte synergier mellom EU-programmer med norsk deltakelse. 

f) Forsterke kontaktene med Europaparlamentet i tråd med parlamentets styrkede 
rolle under Lisboa-traktaten 

g) Jobbe for at norske regional- og lokalpolitikere kan få observatørstatus i EUs 
regionkomité 

 
 
 
 


