
 

 

 
  
  

Høringsnotat 

 
 
Forslag til endringer i EØS-arbeidstakarlova - gjennomføring av 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 om det 
europeiske nettverk for sysselsetningstjenester (EURES) og 
syv tilhørende gjennomføringsbeslutninger  
 

1 Hovedinnholdet i høringsforslaget  

Forordning (EU) 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), 

tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av 

arbeidsmarkedene ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. april 2016 og 

trådte i kraft 12.mai 2016. I dette høringsnotatet foreslår departementet endringer i 

EØS-arbeidstakarlova1 for å gjennomføre forordning (EU) 2016/589 i norsk rett.  

 

Forordningen har som formål å fremme jobbmobilitet i EU/EØS-området og skal 

legge til rette for fri bevegelighet av arbeidskraft gjennom et felles rammeverk for 

samarbeid mellom medlemsstatene. En nærmere omtale av forordningen fremgår i 

punkt 3 nedenfor.   

 

Forordninger som innføres i norsk rett er bindende i sin helhet og skal etter EØS-

avtalen artikkel 7 gjøres til del av avtalepartenes rettsorden "som sådan". I praksis 

betyr dette at forordning (EU) 2016/589 gjennomføres ordrett, med de tilpasninger 

som vil følge av EØS-komiteens beslutning. Departementet foreslår at forordningen 

innlemmes i norsk rett ved inkorporasjon i  EØS-arbeidstakarlova §1 . Høringsnotatet 

omhandler også syv gjennomføringsbeslutninger. 
 

2 Bakgrunn 

For å fremme fri bevegelighet av arbeidskraft har Kommisjonen sammen med 

medlemslandene opprettet et europeisk arbeidsformidlingsnettverk, European 

Employment Services (EURES). Nettverket består av Kommisjonen og de offentlige 

arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits. EURES som 

samarbeidsnettverk, slik det er beskrevet i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/733/EU med bakgrunn i forordning (EU) nr. 492/2011, er hjemlet i Traktaten om 

den Europeiske Unions funksjonsmåte, se særlig artikkel 46. Forordning (EU) nr. 

492/2011 er del av EØS-avtalen vedlegg V om fri bevegelighet for arbeidstakere.  

 

                                                
1 Lov av 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle 

av arbeidstakar innafor EØS-området 



 

 

EURES-nettverket er et viktig samarbeid for å skape velfungerende arbeidsmarkeder 

for arbeidstakere i EU. Målet med EURES-nettverket er blant annet å styrke 

funksjonen, sammenhengen og integreringen av arbeidsmarkedene i EUs 

medlemsstater. Målet er å fremme frivillig geografisk arbeidsmobilitet mellom EUs 

medlemsstater på et likeverdig grunnlag og i overenstemmelse med EU-retten og 

nasjonal lovgivning og praksis. Videre støtter nettverket overgangen til 

arbeidsmarkedet og fremmer sosiale og sysselsettingsmessig mål nedfelt i EU-retten. 

Norge har deltatt i EURES siden 1994, og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- 

og velferdsetaten. 

 

Europakommisjonen lanserte 17. januar 2014 et forslag til en revisjon av EURES-

samarbeidet mellom de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EU medlemstatene, 

EØS-landene og Sveits. Resultatet ble forordning (EU) 2016/589. I tillegg kommer 

syv tilhørende  gjennomføringsbeslutninger som skisserer nærmere anvendelse av 

bestemmelsene i forordningen. Se omtale av gjennomføringsbeslutningene nedenfor. 

 

3 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 492/2011 

3.1 Gjeldende rett 

EU-regelverket for fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS ble først gjennomført i 

norsk rett i EØS-arbeidstakerloven av 27. november 1992 nr. 112 som  inkorporerte 

forordning (EØF) 1612/68. Forordning (EØF) 1612/68 ble senere erstattet av 

forordning (EU) 492/2011. Ved gjennomføring av forordningen (EU) 492/2011  ble 

den tidligere EØS-arbeidstakerloven opphevet og erstattet med en ny lov EØS-

arbeidstakarlova.  Lovens saklige virkeområde omhandler retten til fri bevegelse for 

arbeidstakere og deres familiemedlemmer i EØS-området. Forordning 492/2011 

sikrer fri bevegelse innenfor EØS-området, og oppstiller krav om at all 

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal avskaffes når det gjelder 

sysselsetning, lønn og andre arbeidsvilkår. Forordning 492/2011 inneholder også 

bestemmelser om arbeidsformidlingsnettverket EURES.  

 

4 Ny Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 

Forordning (EU) 2016/589  gir nye regler for samarbeid innen EURES-nettverket 

(EU) 492/2011 og legger til rette for et felles rammeverk for samarbeid mellom 

medlemsstatene. Med dette omstruktureres den rettslige rammen, med det formål å 

bli ytterligere styrket. Forordningen er delt inn i seks kapitler , kapittel I Alminnelige 

bestemmelser, kapittel II Nyoppretting av EURES-nettverket, kapittel III Felles IT-

plattform, kapittel IV Støttetjenester, kapittel V Utveksling av opplysninger og 

programplanleggingssyklus  og kapittel VI Avsluttende bestemmelser. Nedenfor 

gjengis i korte trekk innholdet i de ulike bestemmelsene i forordningen.  
 

4.1 Nærmere om innholdet i forordningen  

Kapittel I Alminnelige bestemmelser 



 

 

Artikkel 1 til 4, definerer formål og virkeområder for forordningen. Artikkel 3 definerer 

hva som skal forstås med offentlige arbeidsformidlinger, arbeidsformidlinger, ledig 

stilling , felles IT-plattform, grensearbeider og grenseoverskridende EURES-

partnerskap.  

 

Kapittel II Ny oppretting av EURES-nettverket 

EURES-nettverket opprettes med denne forordningen på nytt, som betyr at det 

eksisterende regelverket for EURES fastsatt i forordning (EU) 492/2011 og 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2012/73 byttes ut med forordning 2016/589.  

 

Artikkel 6, nedfeller målene for EURES-nettverket som blant annet innebærer å 

medvirke til å lette utøvelsen av retten til fri bevegelighet for arbeidstakere(EØS- 

avtalen artikkel 28), bidra til utjevning av arbeidsmarkedene og fremme frivillig 

geografisk og yrkesmessig mobilitet. 

 

Artikkel 7, definerer sammensetningen til EURES-nettverket, som skal bestå av et 

europeisk samordningskontor, nasjonale samordningskontor, EURES-medlemmene 

og EURES-partene. 

 

Artikkel 8 og 9, regulerer ansvarsområdene til Det europeiske samordningskontoret 

og de nasjonale samordningskontorene.  

 

Artikkel 10, gir regler om utpeking av de offentlige arbeidsformidlingene som er 

relevante for aktivitetene i EURES-nettverket, til å være EURES-medlemmer. Hvert 

medlemsland skal sikre at de offentlige arbeidsformidlingene som har rollen som 

EURES-medlem oppfyller pliktene som følger av forordningen og at de minimum 

oppfyller minstevilkår for yting av tjenester, listet opp i vedlegg I. 

 

Artikkel 11, omhandler godkjenning av andre aktører som EURES-partnere, slik som 

private arbeidsformidlinger og bemanningsbyråer eller ideelle organisasjoner. 

Artikkelen beskriver hvordan private arbeidsformidlinger, bemanningsbyråer og andre 

aktører  gjennom nasjonale godkjenningsordninger kan bli en del av nettverket og 

dermed levere EURES tjenester.  

 

Artikkel 12, gir nærmere beskrivelse av ansvarsområdene til EURES-medlemmene 

og partnere ; blant annet skal alle ledige stillinger som er offentliggjort legges ut på 

EURES-portalen, i tillegg til jobbsøknader og CV-er der samtykket er gitt. Det skal 

videre utpekes et eller flere kontaktpunkt, for eksempel et arbeidsformidlingskontor, 

hvor arbeidssøkere og arbeidsgivere kan få hjelp til arbeidsformidling og tilgang til 

støttetjenester. 

 

Artikkel 13, understreker at alle organisasjonene som deltar i EURES-nettverket har 

et felles ansvar   til å samarbeide om å aktivt fremme de mulighetene som 

arbeidsmobilitet gir over landegrensene.  

 



 

 

Artikkel 14, omhandler sammensetningen av samordningsgruppen ved det 

europeiske samordningskontoret.  

 

Artikkel 15, omhandler krav rundt felles identitet og varemerke av navnet "EURES". 

 

Artikkel 16, gir regler om samarbeid og tiltak, blant annet medlemsstatene imellom og 

mellom EURES-nettverket og partene i arbeidslivet. 

 

Kapittel III Felles IT-plattform 

Artikkel 17, regulerer organiseringen av en felles IT-plattform (EURES-portalen). 

Formålet med felles IT-plattform er å samle alle ledige stillinger, jobbsøknader og 

CV-er som er offentliggjort gjennom offentlige arbeidsformidlinger, meldt inn av 

EURES-medlemmer og eventuelle EURES-partnere, og gjøre disse tilgjengelige i 

EURES-portalen.  

 

Artikkel 18, EURES-medlemmene- og partnere skal sikre at EURES-portalen er 

synlig og lett søkbar gjennom alle nasjonale jobbsøkningsportaler som de forvalter og 

at disse portalene er koblet til EURES-portalen. De offentlige arbeidsformidlingene 

skal sørge for at de organisasjonene som ligge under deres ansvar har klart synlig 

lenke til EURES-portalen på alle nettportaler de forvalter. 

 

Artikkel 19, understreker at en liste over ferdigheter, kompetanse og yrker skal 

vedtas og oppdateres i den såkalte europeiske klassifiseringen. Statene forpliktes 

som et minimum til å knytte sin nasjonale klassifisering opp mot den europeiske 

klassifiseringen. Innen tre år skal landene utarbeide registre med sammenligning av 

den nasjonale, regionale og sektorvise klassifiseringen og listen over den europeiske 

klassifiseringen. Registeret skal oppdateres jevnlig. 

 

Artikkel 20, understreker at EURES-medlemmene og -partenes har plikt til å gratis 

hjelpe arbeidssøkere og arbeidsgivere med registrering på EURES-portalen og sikre 

tilgjengelig informasjon om hvordan opplysninger kan oppdateres og endres.  

 

Kapittel IV Støttetjenester 

Artikkel 21 til 28, gir regler om ulike støttetjenester. Prinsippene er nedfelt i artikkel 21 

og gir medlemsstatene ansvar for å sikre at arbeidssøkere og arbeidsgivere så snart 

som mulig får tilgang til de nasjonale støttetjenestene. De skal legge til rette for 

brukervennlighet og lett tilgjengelige løsninger for å sikre arbeidssøkere og 

arbeidsgivere tilgang til grunnleggende informasjon om EURES-portalen, herunder 

jobbsøknad- og CV-basen og EURES-nettverket  rekruteringskanaler. Arbeidsgivere 

som ønsker å rekruttere arbeidssøkere fra andre land skal få informasjon og 

veiledning om rekrutteringsmuligheter. Støtteordningen for arbeidssøkere skal være 

gratis. 

 

Artikkel 26, skal blant annet sikre at arbeidssøker og arbeidsgiver lettere skal få 

tilgang til informasjon om skatt, arbeidskontrakter, pensjonsrettigheter, sykepenger, 

sosial sikring og aktive arbeidsmarkedstiltak.  



 

 

 

Kapittel V Utveksling av opplysninger og programplanleggingssyklus 

 

Artikkel 29 til 33, omhandler utveksling av opplysninger om strømmer og mønstre i 

arbeidskraftmobiliteten basert på statistikk fra Eurostat og nasjonale opplysninger. 

Det skal utveksles opplysninger medlemsstatene imellom, særlig om under- og 

overskudd av arbeidskraft på sektorvise arbeidsmarkeder, herunder de mest sårbare 

gruppene i arbeidsmarkedet og de områder som er mest utsatt for arbeidsløshet. Det 

nasjonale samordningskontoret skal videre utarbeide årlige nasjonale 

arbeidsprogram for aktiviteter i EURES-nettverket. I programmet skal det blant annet 

opplyses om de viktigste aktivitetene som skal gjennomføres innen EURES-

nettverket på nasjonalt plan, og hvis det er relevant, på tvers av landegrensene. 

 

Kapittel VI Avsluttende bestemmelser 

 

Tiltakene i den nye EURES-forordningen skal utføres i samsvar med regler om vern 

av personopplysninger, jf. artikkel 34.  

 

Artikkel 38 opphever artikkel 23 og endrer artikkel 24 i nr. 2 i forordning (EU) 

1296/2013 (EaSI-forordningen). 

 

Artikkel 39 gjør endringer i forordning (EU) 492/2011; artikkel 11 og 12,13 nr.2 

artikkel 14-20 og artikkel 38 oppheves. 

 

Artikkel 40 og 41 omhandler overgangsbestemmelser og ikrafttredelse.  
 

4.2 Endringer på bakgrunn av den nye forordningen 

Forordning (EU) 2016/589 legger til rette for en ny struktur for det nasjonale EURES-

nettverket. Det nye EURES-regelverket åpner opp for et utvidet EURES-nettverk. 

Videre åpner det nye regelverket for at andre aktører enn de offentlige 

arbeidsformidlingene kan bli en del av nettverket og levere tjenester, enten som 

EURES-medlem eller EURES-partner.  

 

For å sikre kvaliteten i tjenesteleveringen skal det etableres nasjonale 

godkjenningssystemer i hver enkelt EU- og EØS/EFTA-stat for å autorisere andre 

aktører enn de offentlige arbeidsformidlingene. De nasjonale 

godkjenningssystemene skal sikre at arbeidsmobilitet bygger på frivillighet og respekt 

for det enkelte lands arbeidsmarkedslover. I den nye EURES-strukturen vil NAV ha 

ansvaret for det nasjonale godkjenningssystemet. Et hovedprinsipp er at retten til å 

levere tjenester gjennom EURES kun gjelder i den staten der virksomheten er 

godkjent. De nasjonale godkjenningsordningene bygger på felles minimumskriterier 

nedfelt i EURES-regelverket. 

 

Forordningen legger opp til at EURES skal gi arbeidssøkere og arbeidsgivere bedre 

tilgang til informasjon om stillinger, CV og søknader, samt grunnleggende 



 

 

støttetjenester. EURES-portalen moderniseres med automatisk matching mellom 

ledige stillinger og søknader i de forskjellige medlemslandene. En ny forpliktelse for 

EUs medlemsstater og EØS/EFTA-statene er å gjøre CV-er tilgjengelig i EURES-

portalen.  Det er de offentlige arbeidsmarkedsmyndighetene som skal sette opp 

ordninger som sikrer at stillings- og CV-data overføres fra nasjonale baser til EURES-

portalen, herunder data fra andre aktører i EURES-samarbeidet. Tidligere har det 

ikke vært noe automatisk digital utveksling av CV-er i portalen. I tillegg viderefører 

regelverket forpliktelsen om at EUs medlemsstater og EØS/EFTA-statene gjør alle 

ledige stillinger hos de offentlige arbeidsformidlingene tilgjengelig i EURES-portalen.  

 

For å understøtte digital jobbmatch på EURES-portalen legges det opp til etablering 

av en ny europeisk klassifisering for yrker og ferdigheter. For å sikre 

arbeidsformidling/mobilitet innenfor et land eller mellom land kreves det at man har et 

felles språk, det vil si et integrert sett av standarder for å klassifisere hvilken 

kompetanse arbeidsgivere søker og hvilken kompetanse arbeidssøkerne har. Den 

europeiske klassifiseringen sikrer disse standardene og «knytter» dem sammen med 

én standard terminologi for yrker og ferdigheter/kompetanse. Den europeiske 

klassifiseringen kan for eksempel styrke mulighetene for norske arbeidssøkere og 

arbeidsgivere til å finne henholdsvis jobber og nye kandidater i et utvidet europeisk 

arbeidsmarked.  

 

Regelverket vil sørge for å tilpasse tjenester og gi hjelp og informasjon til 

arbeidssøkere og arbeidsgivere slik at det ikke foreligger noe hindre for 

arbeidsmobiliteten. Generelle arbeidsrettslige prinsipper, arbeidsstandarder og 

rettighetene til arbeidssøker skal ivaretas. Tjenestetilbudet til arbeidssøker og 

arbeidsgiver skal bygges ut. Det legges opp til at tilbudet skal omfatte mer personlig 

karriere- og rekrutteringsrådgivning, bistand i jobbsøks- og ansettelsesprosessen, 

samt henvisning til kompetent myndighet angående spørsmål om trygd og skatt.  

5 Nærmere om gjennomføringsbeslutningene 

De syv tilhørende gjennomføringsbeslutningene til forordning 2016/589 skisserer 

nærmere anvendelsen av de ulike bestemmelsene i forordningen.  

 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om mal for beskrivelsen av 

nasjonale systemer og prosedyrer for opptak av organisasjoner som EURES-

medlemmer og partnere (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017  

 

Beslutningen skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av forordning (EU) 

2016/589 artikkel 11, og spesielt artikkel 11 nr. 8 om en mal for beskrivelsen av 

nasjonale systemer og prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som EURES-

medlemmer og -partnere, samt fremgangsmåten for utveksling av opplysninger 

mellom medlemstatene. 

 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om utveksling av informasjon om 

nasjonale arbeidsprogrammer for EURES PÅ EU-nivå (EU) 2017/1256 av 11. 

juli 2017  



 

 

 

Gjennomføringsbeslutningen skisserer nærmere bestemmelser for anvendelsen av 

forordning (EU) 2016/589 artikkel 31, og spesielt artikkel 31 nr. 5 om maler og 

prosedyrer for utveksling av informasjon om de nasjonale arbeidsprogrammene for 

EURES-nettverket på EU-nivå. 

 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11.juli 2017 om 

tekniske standarder og formater som kreves for å etablere et ensartet system 

for matching av stillingsutlysninger med jobbsøknader og CV-er på EURES-

portalen 

 

Beslutningen skisserer nærmere bestemmelser for anvendelsen av artikkel 17 nr. 8 

om tekniske standarder og formater som kreves for et enhetlig system for å 

muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og CV-er på EURES-

portalen. 

 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om lister over ferdigheter, 

kompetanser og yrker (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018  

 

Gjennomføringsbeslutningen beskriver prosedyrene for oppdatering av listen over 

ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen som skal brukes 

til driften av EURES’ felles IT-plattform og gjennomgang av denne listen som antas å 

understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i 

EU/EØS-området. 

 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 

 

Denne beslutningen skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 

19(6). Beslutningen fastlegger de tekniske standarder og formater som er 

nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av 

den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet mellom nasjonale systemer og 

den europeiske klassifikasjonen som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for 

et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.  

 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning for innsamling og analyse av data til 

å overvåke og evaluere EURES (EU) 2018/170 av 2. februar  2018  

 

Gjennomføringsbeslutningen skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av 

artikkel 32 (3) om fastsettelse av ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling 

og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan EURES-nettverket 

fungerer ved å fastsette resultatdimensjonene som skal måles, resultatindikatorer, 

mulige datakilder og prosesser for innsamling og analyse av data.  

 

7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016  

 



 

 

Gjennomføringsbeslutningen opphever tidligere gjennomføringsbeslutning (EU) 

2012/733 som gjennomfører Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 492/2011, 

hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om 

re-etablering av EURES.  

 

6 Departementets vurdering og forslag til gjennomføring av rettsaktene 

Lovforslaget gjennomfører forordning (EU) 2016/589 og syv 

gjennomføringsbeslutninger i norsk rett. Som ved gjennomføringen av tidligere 

forordning (EU) nr. 492/2011, skal også den nye forordningen tas inn i norsk rett, ord 

for ord, men med de nødvendige tilpassingene slik at forordningen nå skal gjelde 

EØS-stater. Det er i utgangspunktet ikke forskjell på Europaråds- og 

parlamentsforordninger og Europakommisjonens gjennomføringsforordninger i dette 

henseende. 

 

Gjennomføringen av det nye EURES-regelverket i norsk rett krever endring i EØS-

arbeidstakarlova som inkorporerer forordning 492/2011 i sin helhet i norsk rett. Loven 

gjelder for arbeidstakere som benytter retten til fri bevegelse i EØS og deres 

familiemedlemmer. Forordning (EU) 2016/589 erstatter kapittel II om 

arbeidsformidling i forordning 492/2011. 

 

Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir 

en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved 

ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Den nye forordningen endrer regelverk for 

samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) 492/2011. Med dette omstruktureres den 

rettslige rammen for arbeidsformidlingsnettverket, med det formål om å bli ytterligere 

styrket. Det nye regelverket vil legge til rette for et velfungerende arbeidsmarkeder i 

EØS-området. Forordning (EU) 2016/589 skal særlig sikre at EURES-nettverket blir 

mer effektivt og brukervennlig ved å tilpasse informasjon til arbeidsgivere som søker 

etter arbeidskraft, og til arbeidsøkere som ønsker å flytte til et annet EØS-land. 

 

Forordningen endrer også to artikler i forordning (EU) 1296/2013, EU-programmet for 

sosial endring og innovasjon (EaSI-programmet). Artikkel 23 om tilsyn med 

mobilitetsmønstre utgår og artikkel 24 nr. 2 endres for å legge til rette for at også 

private aktører kan tilby stillinger i EURES-nettverket. Med ny forordning oppheves 

gjennomføringsbeslutning 2012/733 EU om funksjonen av EURES nettverket.  

 

EØS-komiteen besluttet 13. desember 2019 å endre EØS-avtalens vedlegg V punkt 

om fri bevegelighet for arbeidstakere til å omfatte forordningen (2016/589) med 

tilhørende gjennomførings-beslutninger. Regjeringen har gitt sin tilslutning til å 

fremme en proposisjon til Stortinget om forordning 2016/589 med tilhørende 

gjennomføringsbeslutninger. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet vil legge fram en lovproposisjon (LS) til Stortinget 

våren 2020 med forslag om endring av EØS-arbeidstakarlova som vil inneholde de 

nødvendige lovendringene for å gjennomføre forordningen.  



 

 

  

Departementet har vurdert hvordan reglene i loven mest hensiktsmessig bør 

struktureres. De åtte gjennomføringsrettsaktene består av en forordning og syv 

gjennomføringsbeslutninger. Da de åtte rettsaktene alle knytter seg til samme lov, og 

samme saksfelt, har departementet vurdert det som hensiktsmessig å samle reglene 

i én lov.  

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at forordning 2016/589 om et europeisk 

nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for 

arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene , inkorporeres "som 

sådan" i tråd med lovforslagets § 1. 

 

ASD har vurdert hvordan endringene i EØS-arbeidstakarlova mest hensiktsmessig 

bør struktureres, og har følgende forslag:  

 Forordning (EU) 2016/589 inkorporeres i sin helhet slik at EØS-

arbeidstakarlova gjennomfører både forordning (EU) 492/2011 og (EU) 

2016/589.  

 Lovens tittel og ordlyden i §§ 1 og 4 endres, se konkret forslag nedenfor.  

 Forordning (EU) 2016/589 og de syv tilhørende gjennomføringsbeslutningene 

legges som vedlegg 2 til loven, mens forordning (EU) 492/2011 blir vedlegg 1.  

 

Videre ønsker vi å få synliggjort at kapittel II i forordning (EU) 492/2011, er opphevet 

og erstattet med reglene i forordning (EU) 2016/589. Vi foreslår at i vedlegg 1 kapittel 

II inntas en setning innledningsvis om at dette kapittelet er opphevet og erstattet med 

reglene i vedlegg 2 og at teksten i kapittel II fjernes i sin helhet. Kapittel II vil da kun 

bestå av merknaden med henvisning til vedlegg 2. ASD ønsker en tilbakemelding i 

høringen på om dette er brukervennlig for rettsanvenderen,  

 

EØS-avtalen fastsetter ingen formelle krav til hvordan gjennomføringsbeslutninger 

skal gjennomføres. Det er opp til det enkelte land å vurdere om de skal gjennomføres 

ved inkorporasjon, transformasjon eller om det ikke er nødvendig med formelle 

rettsregler. I denne vurderingen vil det være relevant om beslutningen angår 

spesifikke krav rettet mot borgerne, med helt entydige krav og hvor det fastsettes 

absolutte, klare grenseverdier. I et slikt tilfelle vil det være mest hensiktsmessig å 

bruke inkorporasjon. Er reglene mer skjønnspreget, kan det være grunn til å 

gjennomføre dem ved transformasjon.   

 

De syv gjennomføringsbeslutningene som er beskrevet over angir nokså spesifikke 

krav, både til administreringen av og innholdet i forordning 2016/589, og til hvilke 

standarder som skal benyttes. Reglene er ikke i særlig grad skjønnspreget, og dette 

taler for at gjennomføring ved inkorporasjon er mest hensiktsmessig.  

 

Etter departementets vurdering bør hensynet til et harmonisert regelverk tillegges 

stor vekt i denne vurderingen. Formålet med EURES-forordningen og tilhørende 

gjennomføringsrettsakter er å styrke jobbmobilitet i EØS-området. At EU/EØS-



 

 

landene for eksempel stiller stilsvarende krav til samarbeidsnettverket er et sentralt 

moment i å skape tillit til hverandres systemer.   

  

På denne bakgrunn foreslår departementet at de syv  gjennomføringsbeslutningene 

tas inn i norsk rett ved inkorporasjon slik det er foreslått i lovforslaget.   

  

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av forslaget om å implementere 

de syv gjennomføringsbeslutningene ved inkorporasjon.   

 

Forordningen og gjennomføringsbeslutningene i uoffisielle oversetting følger som 

vedlegg til høringsnotatet. 

7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen medfører økonomiske og administrative konsekvenser i selve 

leveringen og koordineringsarbeidet av EURES-tjenesten. Det er kostnader knyttet til 

utviklingen av IKT-løsninger. Det gjelder spesielt løsningene knyttet til eksport av 

stillinger og CV-er fra Arbeids- og velferdsetatens stillings- og CV-database til 

EURES-portalen, koblingen av nasjonale klassifiseringer for yrker og ferdigheter mot 

den europeiske klassifiserings-standarden, samt delingen av annen 

arbeidsmarkedsinformasjon.  

 

Utviklingskostnadene for å sikre at stillinger og CV-er blir eksportert til EURES-

portalen etter de krav som gjelder, for å sikre kobling mot den europeiske 

klassifiseringen og sikre deling av arbeidsmarkedsinformasjon er estimert til å utgjøre 

om lag 15, 5 millioner kroner.  

 

I tillegg vil det påløpe drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til IKT. Videre vil det 

påligge administrative kostnader i koordineringsarbeidet tilknyttet det nasjonale 

EURES-nettverket av EURES-medlemmer og EURES-partnere, slik som drift av den 

nasjonale godkjenningsordningen for nye private EURES-medlemmer og EURES-

partnere, samt i leveringen av EURES-tjenesten. I den nye EURES-strukturen vil 

NAV region/fylke være EURES-medlemmer. Utgiftene vil strekke seg over tid og vil 

bli dekket innenfor gjeldende budsjettramme under kap. 605 Arbeids- og 

velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter. )  
 

8 Forslag til lovendring i EØS-arbeidstakarlova 

I EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr.81, gjøres følgene endringer: 

 

Ny lovtittel skal lyde: 

 

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 

492/2011 og 2016/589) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området og om eit 

europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES) , tilgang til mobilitetstenester for 

arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene (EØS-arbeidstakarlova) 

 



 

 

§1 skal lyde: 

 

§1. EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle av 

arbeidstakarar og forordning (EU) nr. 2016/589 ) om fri rørsle av arbeidstakarar og om eit 

europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for 

arbeidstakarar og  ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene gjeld som lov med dei 

tilpassingane som følgjer av vedlegg V, protokoll 1 til avtalen og avtalen elles. Det same gjeld 

for dei syv tilhøyrande gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255,(EU) 2016/716, (EU) 

2017/1256, (EU) 2017/1257, (EU) 2018/170, (EU) 2018/1020 og (EU) 2018/1021.   

 

Lova gjeld berre for dei statane som til eikvar tid er tilslutta EØS-avtalen. 

 

§ 4 skal lyde:  

 

§ 4. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Frå same tid som lova trer i kraft, blir lov 27. 

november 1992 nr. 112 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 

(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68) om fri bevegelighet for arbeidstakere mv. innenfor EØS 

oppheva. Frå same tid som forordning (EU) nr. 2016/589 og tilhøyrande 

gjennomføringsavgjerder trer i kraft, blir kapittel II i forordning (EU) nr. 492/2011 oppheva. 

 

Ny vedlegg 1.  

 

1. EUROPAPARLAMENTS-OG RÅDSFORORDNING (EU) 492/2011 av 5.mai 2011 

om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området.  

 

Kapittel I. Sysselsetjing, likebehandling og familien til arbeidstakarane  

 

Kapittel II. Arbeidsformidling (oppheva)  

Kapittel II er oppheva og erstatta av Forordning (EU) 2016/589, se vedlegg 2.  

 

Kapittel III. Organ som skal sikre eit nært samarbeid mellom medlemsstatane når det gjeld fri 

rørsle for og sysselsetjing av arbeidstakarar  

 

Kapittel IV. Sluttføresegner.  

 

Nytt vedlegg 2  

 

2. EUROPAPARLAMENTS-OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/589 av 13. april 2016 

om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til 

mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av 

arbeidsmarknadene innanfor EØS-området.  

 

Kapittel I Allmenne føresegner 

 

Kapittel II Ny innføring av EURES-nettverket 

 



 

 

Kapittel III Felles IT-plattform 

 

Kapittel IV Støttetenester 

 

Kapittel V Utveksling av opplysningar og programplanleggingssyklus 

 

Kapittel VI Sluttføresegner  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om oppheving av 

gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av 

EURES skal takast inn i EØS-avtala.  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om ein mal som gjer 

greie for dei nasjonale systema og framgangsmåtane for godkjenning av organisasjonar som 

EURES-medlemmer og -partnarar. 

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om malar og 

framgangsmåtar for utveksling av opplysningar på unionsplan om dei nasjonale 

arbeidsprogramma til EURES-nettverket.  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om dei tekniske 

standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det 

mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen.  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om einsarta 

detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse med sikte på overvaking og 

vurdering av verkemåten til EURES-nettverket.  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtaking og 

ajourføring av lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa til 

bruk ved automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma for EURES.  

 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtaking av dei 

tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert matching 

gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og 

samverknaden mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa. 

 

 
 
 
 

 


