
Helse og mattrygghet

Strategi

EU/EØS-strategi for  
Helse- og omsorgsdepartementet 
2018–2021

Helse- og
omsorgsdepartementet



2

Regjeringens arbeidsprogram 
for samarbeidet med EU1 utgjør 
grunnmuren for departementets 
strategi og arbeid med EU/EØS.

Europapolitikken skal baseres  
på en åpen dialog, og vi skal bidra  

slik at vi på en best mulig måte  
ivaretar norske interesser i  

vårt samarbeid med EU.

1  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/program_eu2017/id2536921/

http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/program_eu2017/id2536921/
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Veivalg i norsk utenriks- og  
sikkerhetspolitikk

Innsatsområder Eksempler på HOD-saker med 
relevans

Et økonomisk sterkt Europa Fremme verdiskapning, omstilling 
og konkurransekraft; digitalisering, 
forskning, innovasjon

•	 e-helse

•	 vurdering av nye metoder

•	 velferdsteknologi

Et trygt Europa Europeisk samarbeid for å 
beskytte innbyggerne, land og 
institusjoner

•	mattrygghet

•	 legemidler

•	 Emergency Medical Teams 
(EMT)

Et fritt Europa felles base for å fremme blant 
annet folkerett, sivilsamfunn og 
menneskerettigheter

•	 pasientrettighetsdirektivet/ 
retten til helsetjenester

•	 EUs sosiale pillar/ 
omsorg for alle

Et bærekraftig og ansvarlig Europa felles europeisk plattform for å 
bidra til ansvarlige og bærekraftige 
løsninger for utfordringer som 
sosial utjevning

•	 sosial ulikhet i helse

•	 helsesamarbeid

•	migrasjon og helse

Regjeringens Stortingsmelding om veivalg i norsk 
utenriks- og sikkerhetspolitikk (2016-17) viderefører 
ønsket om å styrke det europeiske samarbeidet; 
et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Dette er 
pilaren i Regjeringens strategi for samarbeid med EU 
for 2018 – 2021.  Helse- og omsorgsdepartementets 
(HODs) mange bidrag til et velfungerende indre 
marked for norsk økonomi og politikk illustreres i 
tabellen over.

Helse- og omsorgsdepartementets EU/EØS-strategi 
formulerer mål og prioriteringer som skal ligge til 
grunn for vår deltakelse i EUs ulike fora og arbeids-
grupper, samt vårt interne arbeid knyttet til EU/
EØS-arbeidet. 

Innlemmelse av EU-rettsakter i EØS-avtalen og for-
beredelsene for at de blir en del av norske lover og 
forskrifter er en del av departementets forvaltnings-
oppgave. Vi våger påstanden om at EØS-avtalen ikke 
er utenrikspolitikk, men i stor grad nasjonal priorite-
ring samt strategisk tenkning overfor våre viktigste 
samarbeidspartnere. 

Våre nordiske naboer står ofte nærmest oss i politikk 
og erfaring, men også på regionalt og globalt nivå 
finner vi sammenfallende holdninger med andre 
land som vi kan bygge på for å styrke nasjonale mål-
setninger. Vi ønsker å være en ettertraktet bidragsyter 
og en relevant samarbeidspartner for EU både i en 
regional og global kontekst.
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Hovedmålsetning

Helse- og omsorgsdepartementet 
skal på en god måte ivareta 

norske interesser på helse- og 
mattrygghetsområdet
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Lederforankring
Arbeidet knyttet til EU/EØS må være forankret hos 
departementets ledelse og det må gis prioritering 
og tilstrekkelige ressurser, så vi sikrer at HOD har 
en dekkende kompetanse i departementet for et 
ansvarlig EU/EØS-arbeid.

En tydelig og kompetent  
partner i EU/EØS-arbeidet
Helse- og omsorgdepartementet skal være en tyde-
lig partner i EU/EØS-arbeidet overfor våre EFTA/
EØS-partnerne og i dialogen med EU, som framfører 
faglig begrunnede synspunkter på de arenaene vi 
er aktive på. Det er derfor av avgjørende betydning 
å forankre arbeidet og utvikle gode posisjoner, og 
sørge for at medarbeidere i departementet har opp-
datert kompetanse på EUs beslutningsprosesser og 
relevant fagkunnskap.

Tidlig identifisering av politisk 
viktige/vanskelige saker
Forvaltningen skal gjennom god koordinering internt 
sikre at potensielt politisk vanskelige saker identifi-
seres tidlig, og sikre at politisk ledelse er kjent med 
utfordringene. 

Rettidig og god gjennomføring 
av EØS-regelverk 
Dette fordrer god dialog mellom departement og 
etater med ansvar for forskrifter, så vel som høy 
kunnskap om lov- og forskriftsteknikk. 

Fremme åpenhet og dialog om 
departementets EU/EØS-arbeid
Departementet skal jobbe systematisk med å ved-
likeholde og videreutvikle nettverk og plattformer 
for informasjonsdeling, både i relasjonen departe-
ment-etat, departement-organisasjoner og overfor 
norsk allmennhet mer generelt.

Øke interessen for, og 
kunnskapen om, EØS-arbeidet i 
helseforvaltningen
Departementet skal kontinuerlig holde seg oppdatert 
om utviklingen i saker som er viktige for Norge. 

Den Europeiske Union setter på mange områder 
dagsorden for hva som er nasjonal, regional og 
global politikk. Derfor er samarbeid med EU relevant 
for utvikling av både nasjonal og internasjonal politikk 
på helse- og mattrygghetsområdet.

Dette kan vi få til:

• gjennom et tett samarbeid mellom de ansvarlige 
fagavdelingene

• når vi innhenter gode og relevante innspill fra 
underliggende etater

• ved å ha en åpen dialog med de andre departe- 
mentene som deler ansvar for helse- og mat-
trygghetsområdet

• gjennom å sørge for åpenhet og deling av 
relevant informasjon omkring vårt arbeid med 
berørte parter



6

Virkemidler

Virkemidler for å fremme 
departementets mål med  

EU/EØS-arbeidet
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Politisk engasjement 
Regjeringen legger vekt på politisk deltakelse som en 
viktig politisk kontakt- og påvirkningsarena. Følgelig bør 
departementet tilrettelegge for at politisk ledelse på 
en meningsfull måte kan delta på politiske EU-arenaer 
(eks. uformelle EU-helseministermøter) de inviteres til.

Utsendelse og bruk av nasjonal 
kompetanse
Helse- og mattrygghetsråden har en sentral rolle i 
departementets EU/EØS-arbeid. Råden arbeider for 
å komme tidlig i inngrep med politiske prosesser i 
EU og skal målrettet formidle norske synspunkter 
der det er relevant. 

Sekondering av nasjonale eksperter er en forplik-
telse og en mulighet Norge har til å sende personell 
til å arbeide i Europakommisjonen. Bruken av 
nasjonale eksperter bør være strategisk med tanke 
på å styrke kompetansen og samarbeidet med 
EU-institusjonene på politikkområder der HOD har 
en interesse. 

Kompetent deltakelse i EU-fora
Deltakelse i relevante fora skal skje på riktig nivå, 
med tilstrekkelig forberedelse og oppfølging forut 
for og etter møter.

Det må stilles krav til språkferdigheter, systemfor-
ståelse og evne til nettverksbygging og forhandlings-
kompetanse hos departementets medarbeidere 
som deltar i møter i ulike fora i EU. Det er derfor 
viktig med utveksling av informasjon og styrke kom-
petansen, samt å tilby medarbeidere kurs. 

Forankring av norske posisjoner
Jevnlig forankring hos ledelsen om status for 
gjennomføring av EØS-regelverk (flytskjema), for 
å bevisstgjøre HODs ledelse om EØS-regelverkets 
plass i nasjonal regelverksutvikling. Sørge for at 
norske posisjoner på sentrale saker i utvikling fore-
legges politisk ledelse. 

Åpen og bred dialog
For å bidra til å tydeliggjøre norske posisjoner er det 
viktig med en god og åpen dialog i forkant av møter 
i arbeidsgrupper og komiteer i EU. Gjennom syste-
matisk og god involvering av relevante parter kan 
vi utvikle bedre norske posisjoner på saker under 
behandling i EU og dermed bedre fremme norske 
interesser i EU-systemet. 
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Vedlegg

Håndbok i EU/EØS-strategi

https://intra.dep.no/hod/departement/avdelinger/ada/sis/
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