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HØRING NOU 2012:2-UTENFOR OG INNENFOR 
UTTALELSE FRA ARBEIDSUTVALGET I VESTLANDSRÅDET 
 
 
 
Arbeidsutvalget i Vestlandrådet vedtok følgende uttalelse på sitt møte 200412: 
 
Vestlandsrådet mener det er viktig og på høy tid at EØS-avtalens betydning og virkning for 
norsk samfunnsutvikling siden 1994 blir analysert og debattert. 
 
Vestlandsrådet konstaterer at utredningen ‘Utenfor og innenfor’ belyser sentrale sider og 
tema ved Norges tilslutning til EØS. Dette gjelder spesielt det nasjonale perspektivet, og 
regjeringens arbeid med Norges tilpassing til EØS-regelverket og til håndtering av en 
rekke konkrete enkeltsaker. 
 
Europautredningen peker på at EØS avtalen har hatt større innvirkning på norsk dagligliv 
og politikk enn de fleste har vært klar over, og at den politiske oppmerksomheten rundt 
implementering av EØS-regelverk i Norge har vært overraskende liten. Rapporten peker 
også på at Norge i overraskende liten grad har utnyttet handlingsrommet i forhold til 
implementering av EØS-regelverk i Norge. 
 
Norske fylkeskommuner har i svært liten utstrekning blitt medaktører for sentrale 
myndigheter i forhold til EØS-avtalen. Dette gjelder både i forhold til påvirkningsarbeid 
overfor EU ved utarbeidelse av nytt regelverk, og i implementering av EØS-regelverk i 
Norge. 
 
Vestlandsrådet vil peke på at fylkeskommunene, som det regionale nivå i Norge, har et 
bredt ansvar som ansvarlig for de regionale planstrategiene og for det regionale 
utviklingsarbeidet. Selv om Europapolitisk Forum til en viss grad fungerer som et kontakt- 
og diskusjonsforum mellom forvaltningsnivåene i Norge, og selv om Europapolitisk Forum 
har diskutert enkelte viktige saker, er det et stort potensial for forsterket samarbeid og 
samhandling mellom forvaltningsnivåene på en rekke saksfelt. For Vestlandsrådet og dets 
medlemsfylker er spørsmål knyttet til marin og maritim sektor spesielt viktige i tillegg til de 



 

mer generelle regionalpolitiske spørsmålene. 
 
Vestlandsrådet vil be regjeringen i den varslede Stortingsmeldingen om å fremme forslag 
om hvordan folkevalgte organer, både nasjonale, regionale og lokale, i enda sterkere grad 
kan trekkes inn i beslutningsprosessene knyttet til EØS-regelverk.  
 
Vestlandsrådet vil her også peke på at de norske fylkeskommunene gjennom sine 
medlemskap i europeiske paraplyorganisasjoner som CPMR og AER har en unik mulighet 
til å fremme norske synspunkter, spesielt innen regionalpolitikk og maritim politikk, overfor 
EUs besluttende organer. Vestlandsrådet forutsetter at norske nasjonale myndigheter i sin 
samhandling med det regionale nivået bidrar til at dette potensialet blir bedre utnyttet i 
framtida. 
Vestlandsrådet vil avslutningsvis påpeke at norske nasjonale tilpasninger til EØS-regelverk 
ikke normalt bør innebære strengere regler i Norge enn i EU, og oppfordrer derfor 
Regjeringen til en full gjennomgang av regelverket. 
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