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1. INNLEDNING 

St.meld. nr. 23 (2005-2006) om gjennomføringen av europapolitikken etablerer europa-
politikken som satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen arbeider for en aktiv, 
tydelig og åpen europapolitikk som mer offensivt ivaretar norske interesser overfor EU. 
Meldingen inneholder en handlingsplan for gjennomføring av europapolitikken og føl-
ger opp Soria Moria-erklæringens målsetting om å omorganisere og systematisere ar-
beidet med EU/EØS-relevante saker. Departementene skal utarbeide plan for arbeidet 
overfor EU, som skal identifisere prioriteringer og klargjøre tiltak og rutiner som ivare-
tar disse.   
 
Stortinget har i sin enstemmige innstilling1 blant annet lagt vekt på at EU treffer beslut-
ninger som påvirker stadig flere sider av det norske samfunnet, også de tradisjonelt 
innenrikspolitiske. Forholdet til EU er derfor ikke et rent utenrikspolitisk anliggende. 
På denne bakgrunn ønsker Stortinget å bli mer involvert i EU/EØS-saker, spesielt når 
det gjelder avklaring av norske standpunkter på et tidlig stadium.  
 
Landbruks- og matdepartementet er berørt av EØS-avtalen på flere områder:  

- Det norske regelverket på matområdet er i hovedsak EØS-basert, med unntak av 
regelverk knyttet til plantehelse. Plantevernmidler er inne i EØS-avtalen, men 
Norge har et unntak til dagens regelverk.  

- EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer og felles land-
brukspolitikk. Unntaket er bearbeidede landbruksvarer som omfattes av EØS-
avtalens Protokoll 3. For disse produktene gjelder EØS-avtalens generelle be-
stemmelser om fri bevegelse av varer, herunder konkurransereglene. Etter EØS-
avtalens artikkel 19 skal videre avtalepartene med to års mellomrom gjennomgå 
mulighetene for økt handel med landbruksvarer. I henhold til artikkel 19 skal 
handelen være gjensidig fordelaktig.  

- Innen forskningsområdet deltar Landbruks- og matdepartementet i EUs 7. ram-
meprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter 
2007-2013. EUs nye rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) vil 
også bli et sentralt program for sektoren fremover. Dette programmet har som 
formål å styrke innovasjon og konkurransekraft i europeisk næringsliv, skape et 
innovativt og inkluderende informasjonssamfunn og fremme effektiv energibruk 
og økt bruk av fornybar energi i Europa.  

- Skogområdet berøres av EØS-avtalen. Stående skog er ikke blant de produktene 
som omfattes av avtalen, men tømmer og treprodukter er omfattet. All viderefor-
edling av tømmer omfattes av avtalen.  

 
En aktiv involvering i EØS-arbeidet, både når det gjelder politikkutvikling, regelverks-
utvikling og programsamarbeid, er derfor nødvendig for å påvirke utviklingen og for å 
delta i kunnskapsutviklingen som skjer på dette området.  
                                                 
1 Innst. S. nr. 115 (2006-2007) 
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Landbruks- og matdepartementets strategiske plan for europaarbeidet avgrenses mot 
områder som faller utenfor EØS-samarbeidet. Samtidig pågår det mye arbeid av inter-
esse i andre europeiske fora, som har relevans for Landbruks- og matdepartementets 
ansvarsområder, eksempelvis innenfor skog og klima. For eksempel har Norge nå en 
lederskapsrolle i det europeiske skogsamarbeidet, noe som gir Norge gode muligheter 
til å drøfte skogens positive bidrag i klimasammenheng med EU-landene. 
 
Dette dokumentet må ses i sammenheng med andre relevante dokumenter for oppføl-
ging av Regjeringens europapolitikk. Innen matområdet har de tre matdepartementene; 
Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet, utviklet både en plan for det internasjonale arbeidet på matområdet, 
samt en Europastrategi for politisk viktige saker innen matområdet. Videre har Kunn-
skapsdepartementet utarbeidet en strategi for Norges samarbeid med EU innen forsk-
ning og utvikling. 
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2. MÅLSETTINGER OG INNSATSOMRÅDER 

2.1 Målsettinger for europaarbeidet 

Landbruks- og matdepartementet vil gjennomføre Regjeringens ambisjon om å føre en 
aktiv, tydelig og åpen europapolitikk ved å mer offensivt ivareta norske interesser over-
for EU innen departementets ansvarsområde.  
 
Dette gjøres blant annet ved å identifisere innsatsområder med påfølgende tiltak og 
rutiner for å sikre at departementet kan medvirke i utviklingen i EU med utgangspunkt 
i nasjonalt fastsatte mål. 
 
Den strategiske planen viser hvordan Landbruks- og matdepartementet skal sikre følgende: 

- Norge skal medvirke i politikk-og programutviklingen i EU med utgangspunkt i 
nasjonalt fastsatte mål innenfor de områdene som er omfattet av EØS-avtalen 

- EU-initiativ skal fanges opp tidlig og muligheter for påvirkning og medvirkning 
skal benyttes for å ivareta norske interesser 

- Nye EU-rettsakter skal være grundig vurdert før innlemmelse i EØS-avtalen, 
herunder de økonomiske og administrative konsekvensene ved rettsaktene, alle 
berørte interessenter skal være informert og konsultert, og Stortinget tilfredsstil-
lende involvert.  

- EU/EØS-arbeidet skal utøves i åpenhet.  

- EØS-rettsakter skal gjennomføres korrekt i norsk rett og innenfor fastsatte tids-
frister. 

- EFTA-pilaren skal være en troverdig samarbeidspartner og samordningen innad 
skal være effektiv. 

- Det er bevissthet rundt grensedragningen mellom politikkområder som er in-
nenfor eller utenfor EØS-avtalen.  

- Norske næringsinteresser skal være ivaretatt, blant annet i handelsforhandling-
er.  

2.2 Innsatsområder for europaarbeidet 

2.2.1 Matpolitikk  

Det er utarbeidet en egen Europastrategi for matområdet, som inneholder omtale av de 
viktigste sakene innenfor dette området. Europastrategien er utarbeidet av de tre mat-
departementene i fellesskap og ligger til grunn for matforvaltningens arbeid. Dokumen-
tet vil bli oppdatert to ganger i året. 
 
Følgende saker fremheves som viktige for Landbruks- og matdepartementet innen 
matområdet:  
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1. Gjennomgang av regelverket om hygiene og kontroll: 
Norge skal bistå aktivt i denne prosessen. Spesielt fokus rettes mot forenkling av kjøtt-
kontrollen, samt gi rom for tilpasning til de spesielle behovene til reindriftsnæringen. I 
tillegg følges opp flere problemstillinger som er avdekket i forbindelse med den nasjo-
nale gjennomføringen av regelverket.  
 
2. Nytt lovverk om dyrehelse- og dyrevelferd:  
EU er i ferd med å gjennomgå sitt regelverk på veterinærområdet med målsettingen om 
å etablere et nytt lovverk om dyrehelse- og dyrevelferd. Norge vil delta aktivt i denne 
prosessen.  
 
3. EUs dyrehelsestrategi 2007-2013: 
Denne strategien legger sterke føringer for EUs arbeide på dyrehelseområdet frem til 
2013. Norge vil følge med på og bidra aktivt inn i arbeidet med Europakommisjonens 
handlingsplan om hvordan målene skal følges opp.  
 
4. TSE-veikart:  
Europakommisjonen har ved dette veikartet lagt opp en kort- og langsiktig plan for å 
håndtere risiko knyttet til TSE. Over tid kan bestemmelsene i TSE-forordningen lempes 
på, samtidig som et høyt nivå av mattrygghet fastholdes. Det er viktig at tiltakene står i 
forhold til den reelle risikoen. Det er nødvendig at Norge er en aktiv pådriver i dette 
arbeidet, spesielt når det gjelder bruk av fiskemel til voksne drøvtyggere og atypisk 
skrapesjuke (NOR98). 
 
5. Handlingsplan for dyrevelferd 2006-2010 
Norge er i hovedsak positiv til handlingsplanen og vil følge denne opp i tråd med de 
målsettinger og holdninger som er beskrevet i St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold 
og dyrevelferd, samt i forslaget til ny dyrevelferdslov.  
 
6. Bedøving og avliving av dyr 
Europakommisjonen har igangsatt en revisjon av regelverket om bedøving og avliving 
av dyr2. Etter norsk syn er de bedøvingsmetoder som eksisterer i dag, ikke optimale for 
alle dyreslag. Det bør derfor generelt sett stimuleres til utvikling av nye og bedre meto-
der for bedøving og avliving.  
 
7. Transportbestemmelser for levende dyr – dyrevelferd 
Det er igangsatt et arbeid for å forstå og samordne enkelte bestemmelser i regelverket 
om beskyttelse av dyr under transport3. Det er en målsetting i Norge om at det i størst 
mulig grad fastsettes hensiktsmessige regler som ivaretar dyrevelferden i forhold til 
transporttider og plass til dyr under transport. Videre er det ønskelig å harmonisere 
regelverksfortolkningen i Norden innenfor rammene av EØS-avtalen, for å sikre forenk-
ling, samordning og forutsigbarhet ved transport av dyr mellom de nordiske landene.  
                                                 
2  Rådsdirektiv 93/119/EØF 
3  Forordning (EF) nr. 1/2005 
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8. Revisjon av biproduktregelverket 
Biproduktsregelverket er en meget sentral del av regelverksregimet som skal dekke 
risikohåndteringen gjennom hele verdikjeden. Norge skal bistå aktivt i den påbegynte 
revisjonsprosessen.  
 
9. Regelverk om markedsføring av plantevernmidler 
Dagens direktiv om markedsføring av plantevernmidler4 er i ferd med å bli erstattet av 
en ny forordning5, som er under behandling i Rådet og Europaparlamentet. Norge har 
unntak fra dagens regelverk.  
 
10. GMO i såvarer – regler om merking og dyrking 
Dyrking av genmodifiserte såvarer reiser flere problemstillinger som oppstår ved at 
genmodifiserte såvarer spres til konvensjonell og økologisk såvare. Av spesiell interes-
se er problemstillinger knyttet til merking og sameksistens, samt betydningen av at 
genmodifiserte sorter oppføres på EUs felles sortsliste. Målsettingen for Norge er å 
sikre rene såvarer og at bruk av godkjente GMO ikke hindrer konvensjonelt og økolo-
gisk landbruk. Norge vil følge dette opp overfor EU.  

2.2.2 Handelspolitikk   

EØS-avtalen inneholder bestemmelser om handel med landbruksvarer innen EØS-
området. Dette er gjenspeilet i EØS-avtalen artikkel 19 om basis landbruksvarer og pro-
tokoll 3 om bearbeidede landbruksvarer.  
 
Norge og EU innledet i 2006 forberedelser til nye forhandlinger om utvidet handel med 
landbruksvarer etter artikkel 19. Første artikkel 19 avtale ble iverksatt 1. juli 2003. I de 
pågående forhandlingene, legges fra norsk side til grunn ordlyden i artikkel 19 om at 
forhandlingene skal skje innenfor rammene av partenes respektive landbrukspolitikk 
og være gjensidig fordelaktige. Norge har lite eksportinteresser til EU. Videre ses ar-
tikkel 19 forhandlingene i sammenheng med WTO-forhandlingene.  
 
EØS-avtalens protokoll 3 om handel med bearbeidede landbruksvarer ble iverksatt 1. 
november 2004. Fra EUs side er tatt opp spørsmål om reforhandling av protokoll 3.  
Fra norsk side ønsker en ikke gjenopptagelse av forhandlingene med bakgrunn i at 
gjeldende avtale er relativt nylig inngått, avtalen fungerer etter hensikten og videre at 
det pågår WTO-forhandlinger som vil legge føringer for eventuelle framtidige refor-
handlinger. 
 
Landbruks- og matdepartementet følger utviklingen i EUs landbrukspolitikk nøye, blant 
annet med tanke på betydningen denne har for EUs WTO-posisjoner. Norge og EU har 
for øvrig et nært samarbeid i WTO der begge har defensive interesser på markedsad-
gang.  

                                                 
4  Rådsdirektiv 91/141/EØF 
5  KOM(2006) 388 
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2.2.3 Forskning og utvikling 

Rammeprogram er en paraplybetegnelse for EUs forsknings- og teknologiprogrammer. 
Samarbeidet med EU om forskning og teknologi gjennom EUs rammeprogrammer for 
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter har pågått i over 20 år.  
 
EUs 7. rammeprogram skal gjennomføres i perioden 2007 – 2013, og programmet gis 
en sentral rolle i å bidra til at målene i EUs Lisboa-strategi om konkurransekraft, vekst 
og sysselsetting nås. EUs rammeprogram er den største forpliktelsen Norge har hva 
gjelder deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Norsk deltakelse i det 6. ram-
meprogrammet for forskning og teknologi utgjorde 75 prosent av totale norske innbeta-
linger under EØS-avtalen. Norske aktører deltar på lik linje med deltakere fra EUs med-
lemsland. 
 
EUs 7. rammeprogram innebærer at EU forsterker sine forskningsambisjoner og at 
innsatsen som ble påbegynt i EUs 6. rammeprogram (2002 -2006) for å utvikle et euro-
peisk forskningsområde – European Research Area (ERA) – videreføres. ERA skal 
motvirke fragmentering av forskningsinnsatser i Europa, sikre kritisk masse og skape 
et indre marked for forskning. Tiltakene er rettet både mot offentlig og privat forskning, 
og omfatter blant annet styrket samarbeid mellom nasjonale forsknings- og utviklings-
programmer (Era-net), strukturering av næringslivets strategiske, langsiktige behov og 
forskning gjennom europeiske teknologiplattformer og store teknologiinitiativer i of-
fentlig-privat partnerskap mellom næringsliv, EU og deltakerland.  
 
Det 7. rammeprogram (2007-2013) består av fem særprogram som gjenspeiler hoved-
målene for europeisk forskningspolitikk;  

• Samarbeid; Tverrnasjonalt samarbeid innenfor prioriterte temaer. Dette er det 
største særprogrammet, og forskningsaktivitetene skal gjennomføres i et 
tverrnasjonalt samarbeid innenfor ti tematiske områder. Landbruks- og matde-
partementet har utnevnt ekspert til området FAFB (Food, Agriculture, Fishe-
ries and Biotechnology).  

• Ideer; Forskerinitiert, grensesprengende forskning. 

• Mennesker; Styrking av det menneskelige potensialet innenfor forskning og 
teknologi i Europa.  

• Kapasitet; Styrking av forsknings- og innovasjonskapasiteten i Europa. 

• Program for EUs eget forskningssenter – Joint Research Center (JRC).  
 
Samarbeidet med EU om forskning og teknologi gjennom EUs rammeprogrammer har 
bidratt til kunnskapsøkning og kunnskapsspredning, og utvikling av FoU-nettverk i Eu-
ropa. 
 
Det vises til Landbruks- og matdepartementets strategi for forskning og forskningsba-
sert innovasjon 2007 – 2012. Landbruks- og matdepartementet prioriterer høyt interna-
sjonalt forskningssamarbeid som virkemiddel til økt kvalitet og fornyelse i forskningen 
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og til innhenting av internasjonal kunnskap innenfor sektoren. Norsk deltakelse i det 7. 
rammeprogrammet gir muligheter til å realisere disse prioriteringene.  
 
Kunnskapsdepartementet har et ansvar for koordinering av Norges deltakelse i EUs 
rammeprogram, Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med berørte departement 
utarbeidet en strategi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling. Strate-
gien konkretiserer mål, strategier og tiltak for å bidra til god norsk deltakelse i et større 
7. rammeprogram og godt kunnskaps- og innovasjonsmessig utbytte av deltakelsen. 
Landbruks- og matdepartementet vil sikre at strategien blir fulgt opp på vårt område. 
Hovedansvaret for oppfølging av CIP ligger i Nærings- og handelsdepartementet. 

2.2.4 Statsstøtte 

Både på jordbruks- og skogområdet er grensedragningene mellom hva som omfattes av 
EØS-avtalen og ikke, viktige.  
 
Landbruks- og matdepartementet har noen tilskuddsordninger som omfatter varer og 
tjenester som faller inn under EØS-avtalen, og som således omfattes av EØS-avtalens 
statsstøttebestemmelser. I den senere tid har ESA tatt opp til vurdering en del av til-
skuddsordningene for å vurdere om disse er utformet i samsvar med disse bestemmel-
sene. Her kan nevnes støtteordninger i skogbruket og BU-ordningen. Det er en målset-
ting å opprettholde og videreutvikle de virkemidlene som anses som hensiktsmessige.  

2.2.5 Eiendomspolitikk 

ESA hadde en gjennomgang av ulike konsesjonsbestemmelsers lovlighet etter EØS-
avtalen ved årtusenskiftet. I 2001 stilte de konkrete spørsmål for å avdekke om de da 
gjeldende konsesjonsreglene var forenlige med EØS-avtalens hoveddel om fri kapital-
bevegelse (artikkel 40). Det ble vedtatt ny konsesjonslov som trådte i kraft 1. januar 
2004, og både loven og rundskrivene knyttet til den ble forelagt ESA underhånden.  
 
Landbruks- og matdepartementet rapporterer i dag på årsbasis til ESA om praktisering-
en av boplikt (formidler KOSTRA-tall), og ESA mottar også jevnlig klagesaker. Land-
bruks- og matdepartementet har på dette området valgt en offensiv tilnærming til ESA, 
og det har vært en stadig pågående dialog mellom Landbruks- og matdepartementet og 
ESA om praktiseringen av ordningen, men ESA har ikke funnet grunnlag for å hevde at 
verken konsesjonsreglene, reglene om bo- og driveplikt eller praktiseringen av disse 
reglene er i strid med EØS-avtalen.  
 
Utviklingen på dette området er basert på rettspraksis fra EFTA- og EF-domstolen, og 
det er lite rom for annen påvirkning fra norske myndigheter. Det er derfor viktig å opp-
rettholde en konstruktiv dialog med ESA på dette området.   
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3. ORGANISERINGEN AV EU/EØS-ARBEIDET  

Landbruks- og matdepartementet skal organisere sitt arbeid med sikte på å ivareta 
norske interesser på den europeiske politiske arena på en best mulig måte. Som grunn-
leggende prinsipp gjelder at fagansvar er lik EØS-ansvar. De avdelingene og seksjonene 
som har fagansvar for et område, har tilsvarende ansvar for EU/EØS arbeidet på områ-
det. Arbeidet skal inkludere alle medarbeidere med oppgaver innenfor det aktuelle om-
rådet. Det vil være en viktig utfordring å se helheten i enkeltsakene. 
 
Ansvar og oppgaver organiseres på følgende måte: 

- Linjens ansvar og oppgaver: EU/EØS-relaterte arbeidsoppgaver skal som hoved-
regel forankres i, og fordeles gjennom, linjen. Forarbeid og oppfølging av delta-
kelse i EU/EØS-relaterte fora skal gis den nødvendige prioritet og forankres i 
departementets beslutningsrutiner og fora. 

- Lederansvar: Det påligger de enkelte lederne og mellomlederne å bringe inn 
EU/EØS-saker til ledermøter og TLG. Det er et lederansvar å sørge for at EØS-
arbeidet prioriteres. Det er videre ledernes ansvar at rutiner i EU/EØS-saker 
følges og at de underordnende gis de nødvendige rammene for å følge opp disse 
sakene.  

- Koordinerende ansvar: Landbrukspolitisk avdeling (LP) har ansvaret for EØS-
saker relatert til handels- og landbrukspolitikk. LP har også ansvar for departe-
mentets internasjonale utvalg (LIU), der også saker relatert til EU/EØS-
samarbeidet kan tas opp. Matpolitisk avdeling (MP) har ansvaret for EØS-saker 
relatert til det matpolitiske området og videre ansvar for å følge opp EØS-
koordineringsutvalget og Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring 
av Europapolitikken. Avdeling for forskning, innovasjon og regionalisering 
(AFIR) har ansvaret for EØS-samarbeidet innenfor forskning – og innovasjons-
området. 
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4. NASJONALE OG INTERNASJONALE ARENAER I EØS-ARBEIDET 

 

4.1 Nasjonale arenaer 

Landbruks- og matdepartementet må forholde seg til en rekke nasjonale arenaer for 
EØS-arbeidet, både på politisk og administrativt nivå. Disse arenaene skal benyttes for å 
ivareta landbruks- og matpolitiske interesser ved informasjonsinnhenting og samord-
ning med øvrige departementer.  

4.1.1 Stortinget  

I henhold til St.meld. nr 23 (2005-2006) ønsker Regjeringen at Stortinget i større grad 
involveres i arbeidet med EU-saker. Landbruks- og matdepartementet legger vekt på å 
gi informasjon til Stortinget om forslag til viktige rettsakter og relevante grønn- og hvit-
bøker på et tidligst mulig tidspunkt. Det skal legges til rette for at landbruks- og matmi-
nisteren deltar i Stortingets Europautvalg når det er hensiktsmessig å redegjøre for 
særskilte saker. MP har koordineringsansvar.  
 
Innen matområdet må forholdet til Stortinget koordineres med Helse- og omsorgsde-
partementet og Fiskeri- og kystdepartementet.  
 
Innenfor forsknings- og innovasjonsområdet er det Kunnskapsdepartementet og 
Nærings- og handelsdepartementet som har hovedansvaret for å involvere og informere 
Stortinget.  

4.1.2 EØS-koordineringsutvalget 

EØS-koordineringsutvalget er et forum for drøfting av overordnete, prinsipielle og lang-
siktige saker og er et strategisk samordningsforum for EØS-arbeidet i forvaltningen. 
Utvalget skal benyttes for å fremme og belyse landbruks- og matpolitiske saker overfor 
de andre departementene.  
 
Landbruks- og matdepartementet deltar i EØS-koordineringsutvalget på høyt nivå, med 
departementsråden som medlem og med ekspedisjonssjef i MP, avdelingsdirektør i LP 
og koordinator i MP som varamedlemmer.  
 
MP har koordineringsansvar.  

4.1.3 Spesialutvalgene 

EØS-spesialutvalgene er forum for samordning mellom departementene innen EØS-
området. Ledelses- og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departemen-
tet som har det forvaltingsmessige hovedansvaret for utvalgets arbeidsområde. Antall 
utvalg og sammensetningen vurderes i lys av saksområdene som er dekket av EØS-
avtalen. Fagansvarlig departement skal ved hjelp av spesialutvalgene sikre at alle sider 
ved en sak blir belyst.  
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Landbruks- og matdepartementet leder ett spesialutvalg og deltar i flere andre spesial-
utvalg. Den avdelingen som deltar i et spesialutvalg har også ansvar for å sørge for nød-
vendig koordinering av synspunkter internt i Landbruks- og matdepartementet. Dette 
innebærer ansvar for å informere eventuelt andre berørte avdelinger om aktuelle saker 
og for å innhente synspunkter.  
 

Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP)  
Landbruks- og matdepartementet v/MP har ledelses- og sekretariatsansvar for 
SUMP.  
 
Spesialutvalget for næringsmidler 
Ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. MP deltar på vegne av Landbruks- og 
matdepartementet. 
 
Spesialutvalget for handelsforenkling  
Ledes av Nærings- og handelsdepartementet. MP deltar på vegne av Landbruks- 
og matdepartementet. 
 
Spesialutvalget for utdanning  
Ledes av Kunnskapsdepartementet. MP deltar på vegne av Landbruks- og matde-
partementet. 
 
Spesialutvalget for offentlig støtte 
Ledes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. ASR deltar på vegne av 
Landbruks- og matdepartementet. 
 
Spesialutvalget for miljø  
Ledes av Miljøverndepartementet. ASR deltar på vegne av Landbruks- og matde-
partementet. 
 
Spesialutvalget for energi 
Ledes av Olje og energidepartementet. ASR deltar på vegne av Landbruks- og 
matdepartementet. 
 
Spesialutvalget for immatriellrett 
Ledes av Kultur- og kirkedepartementet. ASR deltar på vegne av Landbruks- og 
matdepartementet. 
 
Spesialutvalget for forskning 
Ledes av Kunnskapsdepartementet. AFIR deltar på vegne av Landbruks- og mat-
departementet. 
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4.1.4 EØS-notatbasen 

EØS-notatbasen er et sentralt virkemiddel i forvaltningens EU/EØS-arbeid. EØS-
notatbasen skal sikre løpende oppdatering av sakens innhold og status i beslutnings-
prosessen, norske vurderinger og norsk posisjon, samt hvordan rettsaktene gjennomfø-
res i Norge. EØS-notatene skal utarbeides på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen. 
EØS-notatene avpasses sakens omfang og viktighet, og det må skilles mellom tekniske 
og politisk viktige saker. Landbruks- og matdepartementet vil bidra konstruktivt i ar-
beidet med å videreutvikle EØS-notatbasen, slik at den blir et best mulig arbeidsred-
skap.  

4.1.5 Involvering av berørte parter og interessegrupper 

Dialog gir kompetanse, åpenhet og bidrar til å tydeliggjøre norske posisjoner. Det er 
avgjørende at dialog og informasjonsutveksling skjer tidlig og løpende. Det er derfor 
viktig i EØS-arbeidet å sikre involvering av berørte parter og interessegrupper på et 
tidlig stadium. Dette må vurderes fra sak til sak.  
 
Innen matområdet er det nødvendig å sikre nødvendig samordning med Helse- og om-
sorgsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Rutinene for involvering er 
beskrevet i Matdepartementenes plan for det internasjonale området.  
 
Offentliggjøring av EØS-notatbasen på nett vil være et viktig hjelpemiddel for å sikre 
involvering, jf pkt 4.1.4. Landbruks- og matdepartementet vil bistå Utenriksdepartemen-
tet og Departementenes Servicesentral (DSS) i arbeidet for å få dette på plass.  
 

4.2 Internasjonale arenaer 

4.2.1 Generelle strategier og målsettinger 

Det er også en rekke internasjonale arenaer innen EØS-samarbeidet som Landbruks- 
og matdepartementet må forholde seg til, både på politisk og administrativt nivå. I et 
utvidet EU er det stadig flere arenaer og aktører å forholde seg til. Også disse arenaene 
skal benyttes for å ivareta landbruks- og matpolitiske interesser ved hjelp av påvirkning, 
medvirkning og informasjonsinnhenting.  
 
Innfallsvinkelen vil variere alt etter saksområde, eksempelvis innen forskningsområdet, 
som bygger på programsamarbeid, og matområdet som er regelverksbasert.   
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Figur 1. EØS-prosedyren og muligheter for norsk påvirkning. Kilde St.meld. nr 23 (2005-2006) 
 
Landbruks- og matdepartementet skal fremstå som tydelig og koordinert i møter med 
EU og medlemslandene.  
 
EU-delegasjonen v/ Landbruksråden og Matråden skal benyttes som kontaktpunkt i 
arbeidet mot institusjonene i Brussel og skal tilrettelegge for besøk i Brussel. På forsk-
ningsområdet benyttes Forskningsråden. Rådene skal holdes løpende orientert om sa-
ker som relevante for deres virksomhet. 
 
Både formelle og uformelle kanaler skal benyttes i påvirknings- og medvirkningsarbei-
det overfor EU.  
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4.2.2 Regelverksutvikling 

De ulike fasen i regelverksutviklingen i EØS-arbeidet og påvirkningsstrategiene for dis-
se kan settes opp på følgende måte:  

Deltakelse
i Komiteer, 
Arbeids- og
Ekspertgrupper

Nordisk samarbeid

Offentlige
høringer

Politiske
Møter med 
Kommissæren

•Politiske møter
med formannskapet
•Nordisk samarbeid
•Bilaterale møter med
medlemsland
•Møter med Europa-
parlamentet

EFTAs arbeidsgrupper 
for:
•Veterinære forhold
•Fôrvarer
•Plantehelse

EFTAs ekspertgrupper 
for: 
•Plantevermidler
•Gjødsel
•Vin og sprit
•Økologi

Norske myndigheter
gjennomfører rettsakten

ESA Overvåker: 
•Uformell kontakt
•Pakkemøter
•Brev til ESA
•Møter med Presidenten 
i ESA

Trinn 1

Regelverk under
utvikling i 

Kommisjonen

Trinn 2

Rådet og 
Europa-

parlamentet

Trinn 3

Vurdering og 
innlemming 

i EØS-avtalen

Trinn 4

Gjennomføring
og 

overvåkning

 
Figur 2: Oversikt over de ulike fasene og påvirkningsstrategier i EØS-arbeidet 
 

4.2.2.1 Deltakelse i Kommisjonens ekspertgrupper og komiteer 

I medhold av artiklene 99 og 100 i EØS-avtalen har Landbruks- og matdepartementet og 
underliggende etater i dag mulighet til å delta en lang rekke av Kommisjonens ekspert-
grupper og komiteer. De fleste av disse hører inn under matområdet, i tillegg til enkelte 
komiteer innen forskningsområdet og miljøområdet. Dette er den kanalen som gir 
Norge størst mulighet for tidlig påvirkning av EUs beslutningsprosesser.  
 
Deltakelse på dette stadiet er viktig for å fremme faglige innspill og vurderinger på et 
tidlig stadium. Det er også en av de viktigste informasjonskanalene for å fange opp initi-
ativer på et tidlig tidspunkt. En god koordinering av arbeidet er viktig for å kunne 
fremme norske synspunkter på riktig sted til riktig tidspunkt. Det er en målsetting å 
sikre bedre involvering og koordinering.  
 
Innen matområdet er det utarbeidet rutiner for møtedeltakelse. Koordineringen av det-
te arbeidet ble overført til Mattilsynet 1. januar 2008 og det er utarbeidet felles rutiner 
for hele matområdet. Det er i stor utstrekning Mattilsynet som deltar i Kommisjonens 
komiteer, arbeids- og ekspertgrupper på vegne av matdepartementene. Landbruks- og 
matdepartementet deltar vanligvis kun på komitémøtene.  
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4.2.2.2 Dialog med Kommisjonen 

I tillegg til det løpende arbeidet i Kommisjonens komiteer, arbeids- og ekspertgrupper, 
jf foregående punkt, er det viktig å ivareta en dialog på høyt nivå med Kommisjonen, 
både på politisk nivå og på høyt embetsnivå.  
 
Jevnlige møter på politisk nivå mellom landbruks- og matministeren og kommissæren 
for mattrygghet og helse gis høy prioritet.  
 
Det skal også legges opp til regelmessige møter med embetsverket i Kommisjonen på 
høyt nivå.  

4.2.2.3 Dialog med EUs medlemsstater 

Landbruks- og matdepartementet skal ha dialog med EUs medlemsstater om viktige 
saker og skal bygge allianser med relevante land for å fremme norske interesser i poli-
tikkutviklingen innen våre ansvarsområder.  
 
I de høyest prioriterte sakene er det i større grad enn tidligere viktig å utnytte de res-
sursene og den kunnskap som de norske ambassadene i EUs medlemsstater represen-
terer, jfr. St. meld. nr. 23 (2005-2006).  
 
Landbruks- og matdepartementet vil fortløpende forsøke å fornye vurderingen av aktu-
elle dialogpartnere, hvor også land som står i særlig motstrid med norsk syn er aktuelle 
for tettere kontakt. Vi bør aktivt arbeide for oppfølgende møter og dialog på embetsnivå 
hvor man kan gå mer konkret inn i de aktuelle sakene. 
 
Det skal være en løpende kontakt med ulike medlemsland innenfor rammene av komi-
tologistrukturen under Kommisjonen, jf pkt 4.2.2.1. Dette uformelle kontaktnettet bør 
benyttes for å få informasjon over utviklingen i sakene og hvilke diskusjoner som er 
aktuelle.  
 
EU-delegasjonen i Brussel skal ha førstelinjekontakt mot de øvrige EØS-lands perma-
nente representasjoner i Brussel.   

4.2.2.4 Nordisk samarbeid 

Gjennom det nordiske samarbeidet kommer Landbruks- og matdepartementet i god 
kontakt med de nordiske medlemsstatene i EU, både på politisk nivå, embetsnivå og 
ekspertnivå. Det er aktuelt å se nærmere på hvorvidt nordisk samarbeid kan bidra til 
alliansebygging i viktige saker. Dette gjelder spesielt for matområdet og forskningsom-
rådet. Også i beredskapsarbeidet har det nordiske samarbeidet stor betydning, som 
eksempel kan nevnes den nordiske veterinære beredskapsplanen fra 2006. 
 
Det utveksles allerede i dag råd og erfaringer mht implementering av EU/EØS-retten 
innen matområdet via arbeidsgruppestrukturen under EK-FJLS (Livsavdelingen). Dette 
arbeidet anses som nyttig og skal videreføres.  
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4.2.2.5 Europaparlamentet  

Europaparlamentet spiller en meget viktig rolle i EUs regelverksproduksjon, særlig i 
forhold til det indre marked, og er stort sett likestilt med Rådet. Europaparlamentet har 
medbestemmelse, og veto, i rundt 80 prosent av indre markeds-regelverket, som senere 
skal inkorporeres i EØS-avtalen og norsk regelverk. Det er derfor svært viktig for Nor-
ge å arbeide aktivt overfor Europaparlamentet i forbindelse med EUs utforming av re-
gelverk for det indre marked.  
 
På områder som i hovedsak ligger utenfor det indre marked, og EØS-avtalen, som fisk 
og landbruk, har Europaparlamentet mindre myndighet og innflytelse. Her anvendes 
ofte konsultasjonsprosedyren, dvs. at Europaparlamentet har mulighet til å fremme et 
syn (opinion) i spørsmålet, men ingen formell beslutningsmyndighet. Behovet for norsk 
informasjons- og påvirkningsarbeid overfor Europaparlamentet på disse områdene kan 
således i utgangspunktet være noe mindre. Det vil imidlertid uansett være nyttig å hol-
de kontakt med Europaparlamentet, ikke minst for å innhente informasjon og vurde-
ringer. 
 
Kontakten med Europaparlamentet bør utvikles og benyttes i større grad enn i dag, 
både for å sikre innflytelse innenfor våre prioriterte saker, men også for å etablere nett-
verk og sikre kontakter. Erfaringen viser at når vi har gode faglige argumenter og 
kommer med våre innspill tidlig i prosessen blir vi hørt. Europaparlamentet skiller hel-
ler ikke på samme måte mellom EU-medlemmer og andre, det er i første rekke sakene 
og de faglige og politiske argumentene som står i fokus. 
 
EU-delegasjonen i Brussel skal ha førstelinjekontakt mot Europaparlamentet.  

4.2.2.6 Vurdering og innlemming av rettsakter i EØS-avtalen 

Når en rettsakt er vedtatt i EU, må den behandles i EFTAs organer før den kan inn-
lemmes i EØS-avtalen. En nærmere oversikt over EØS/EFTA-organene er tatt inn i ved-
legg 2.  
 
Landbruks- og matdepartementet v/ MP deltar i en lang rekke arbeids- og ekspert-
grupper i EØS-strukturen. Disse gruppene består av representanter fra Norge, Island 
og Liechtenstein, med EFTA-sekretariatet som sekretær. Møtehyppigheten varierer fra 
gruppe til gruppe. Det avholdes også regelmessig møter med Kommisjonen på dette 
nivået. Disse gruppene er viktige arenaer for avklaringer av EFTA-relevans, behov for 
tilpasningstekster og forhandlinger med Kommisjonen.  
 

EFTAs arbeidsgrupper for: 
• Veterinære forhold 
• Fôrvarer 
• Plantehelse (såvarer) 
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EFTAs ekspertgrupper under EFTAs arbeidsgruppe for  
tekniske handelshindre:  

• Plantevernmidler 
• Gjødsel 
• Vin og sprit 
• Økologi 

 
Island er en sentral samarbeidspartner innenfor EØS-strukturen. Viktigheten av samar-
beidet vil øke når Island tar over større deler av regelverket på veterinærområdet. 
Liechtensteins involvering varierer fra område til område på grunn av dets samarbeids-
avtale med Sveits.  
 
EFTA-sekretariatet er en viktig støttespiller i EØS-arbeidet og dets kompetanse og res-
surser er verdifulle i samspillet med landbruks- og matforvaltningen.  
 
Arbeidet i EFTAs underkomiteer, EFTAs Faste Komité og EØS-komiteen koordineres 
av Utenriksdepartementet. Det er viktig med et nært samarbeid i forhold til disse komi-
teene for å sikre at Utenriksdepartementet gis nødvendig bistand i forhandlinger med 
Kommisjonen om innlemming av rettsakter i EØS-avtalen.  

4.2.3 Programsamarbeid 

Programsamarbeidet innebærer en noe annen arbeidsform enn regelverksutviklingen 
nevnt ovenfor. Rammeprogram er, som nevnt i pkt 2.2.3, er en paraplybetegnelse for 
EUs forsknings- og teknologiprogrammer. I tillegg til rammeprogram innenfor forsk-
ning og teknologi, deltar Norge i en rekke andre EU-programmer innenfor næringsliv 
og entreprenørskap, informasjonstjenester og informasjonssikkerhetssystemer, kultur, 
utdannings- og ungdomspolitikk, sosialpolitikk, forbrukerpolitikk, katastrofeberedskap, 
folkehelse og statistikk. 
 
I stedet for å forholde seg til en lang rekke rettsakter som utvikles fortløpende, som det 
gjøres innenfor regelverksutviklingen beskrevet under pkt 4.2.2, blir rammene for sam-
arbeidet innenfor forsknings- og teknologiområdet lagt i et overordnet Rammeprogram 
og den fortløpende oppfølgingen skjer via egne komiteer og ekspertgrupper.  
 
Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med berørte departement utarbeidet en stra-
tegi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling og denne legger viktige 
føringer på Landbruks- og matdepartementets arbeid innen dette området.  
 
Landbruks- og matdepartementet v/AFIR vil følge opp strategien på vårt område i sam-
arbeid med berørte departement og Forskningsrådet. Landbruks- og matdepartementet 
deltar i Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) og som ekspert i det 
tverrnasjonalt samarbeid innenfor området FAFB (Food, Agriculture, Fisheries and 
Biotechnology). FAFB under det 7. rammeprogram. I tillegg er departementet medlem 
i The European Agricultural Research Initiative, forkortet som EURAGRI. Deltagelse på 
disse arenaene er viktig for å få gjennomslag for norske interesser og synspunkter.  
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4.2.4 Samarbeid innen det handelspolitiske området 

Som en del av EØS-samarbeidet på det handelspolitiske området, er det etablert en 
egen EFTA arbeidsgruppe for bearbeidete landbruksprodukter. Denne gruppen møtes 
på årlig basis for å drøfte utviklingen i handelen og om det er problemer av mer han-
delsteknisk karakter. Landbruks- og matdepartementet v/LP deltar i denne arbeids-
gruppen.  

4.2.5 Forholdet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 

Det er hyppig kontakt mellom Landbruks- og matdepartementet og ESA, hovedsakelig 
innen matområdet når det gjelder gjennomføring av rettsakter i norske lover og for-
skrifter, samt ved ESA-inspeksjoner av Mattilsynets oppfølging av EØS-avtalen.  
 
Det er også økende kontakt mellom ESA og Landbruks- og matdepartementet angåen-
de statsstøtte. ESA har tatt opp flere av våre støtteordninger til vurdering på eget initia-
tiv. Disse støtteordningene ligger i grenseområdet mellom den delen av landbrukspoli-
tikken som er unntatt fra EØS-avtalen, og den som ikke er det. I likhet med matområ-
det, kan det være hensiktsmessig å ha kontakt med ESA på et tidlig stadium.  
 
Landbruks- og matdepartementet legger vekt på å ha en løpende god dialog med ESA 
for å unngå tilspissing av saker. St. meld. nr 23 (2005-2006) fastslår dessuten at det skal 
legge særlig vekt på å styrke dialogen i den uformelle fasen, i tillegg til de årlige «pak-
kemøtene. UDs retningslinjer for uformell dialog med ESA skal følges så langt de pas-
ser. 

4.2.6 EØS-finansieringsordningene 

Ved utvidelsen av EU og EØS 1. mai 2004 ble to finansieringsordninger opprettet, en 
EØS-ordning i regi av Island, Liechtenstein og Norge og en norsk ordning. Målsetting-
en for EØS-midlene er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS, 
bidra til at de nye EU-landene kan møte sine forpliktelser i EU, heve miljøkvaliteten og 
styrke det sivile samfunn. Det er også et mål å styrke kontakten mellom Norge og mot-
takerlandene. EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein bidrar med til sam-
men 1,167 milliarder euro fra 2004-2009. Norges bidrag er på om lag 1,134 milliarder 
euro. Midlene går til utviklings- og investeringsprosjekter innenfor en rekke områder, 
bl.a. miljø, justis, helse, tiltak for barn, regionalt samarbeid, utdanning og forskning.  
 
Landbruks- og matdepartementet deltar i en interdepartemental referansegruppe som 
Utenriksdepartementet har opprettet vedrørende ordningene. Møtene nyttes i hoved-
sak til oppdatering av status for arbeidet med EØS-midlene og gjensidig informasjons-
utveksling mellom departementene. Flere institusjoner under Landbruks- og matdepar-
tementet arbeider med å utvikle prosjektsamarbeid med aktører i mottakerlandene, 
bl.a. Bioforsk, som pr. 30. april 2007 deltar i tre miljøprosjekter i Polen. 
 
Under etableringene av disse ordningene ble det gitt signaler fra noen av de nye med-
lemslandene at det var stor interesse for ulike norske bidrag til mattrygghetstiltak. I 
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praksis har dette medført få konkrete forespørsler, for eksempel til Mattilsynet og/eller 
Landbruks- og matdepartementet.  

4.2.7 Nærmere om EU-delegasjonens rolle og oppgaver 

EU-delegasjonen v/ Landbruksråden og Matråden skal benyttes som kontaktpunkt i 
arbeidet mot institusjonene i Brussel og skal tilrettelegge for besøk i Brussel. På forsk-
ningsområdet benyttes Forskningsråden.  
 
Rådene skal holdes løpende orientert om saker som er relevante for deres virksomhet. 

4.2.8 Rapporteringsrutiner ved møtedeltakelse  

Følgende rutiner skal som hovedregel følges ved møtevirksomhet i Brussel:  
- Instruks basert på kommentert dagsorden til deltakere skal gis i forkant av mø-

tet og sendes i kopi til helse- og mattrygghetsråden.  
- Behovet for orientering og/eller klarering av posisjoner med politisk ledelse 

vurderes i forkant av hvert enkelt møte.  
- Det skal som hovedregel holdes formøte med EU-delegasjonen.  
- Det skal utarbeides og distribueres rapport fra møtet senest en uke etter møtet. 

Rapporten skal være kort, oversiktlig og gjengi hovedtrekkene fra møtet og un-
derstreke saker med mulig politisk betydning.  

- Det utarbeides en oversikt over deltakelse i ekspertgrupper og komiteer. Arbei-
det forankres i MP og oversikten gjøres tilgjengelig for dem som kan dra nytte 
av denne.  
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5. KOMPETANSELØFT OG PROFESJONALISERING 

5.1 Kompetanseheving 

Stadig flere av departementets ansatte arbeider internasjonalt. God internasjonal kom-
petanse, som omfatter kunnskap knyttet til språk, internasjonal politikk og kultur, er 
nødvendig for å få til god samhandling og gode resultater i internasjonale fora. Utvik-
lingen innebærer at også de som ikke selv deltar direkte i det internasjonale arbeidet, 
har behov for å følge med og være oppdatert på hva som skjer internasjonalt innenfor 
sitt fagområde. 
 
Arbeidet med EØS-saker fordrer helhetstenking, klart definerte prioriteringer og et 
tydelig rammeverk. Det skal stilles krav til språkferdigheter, systemforståelse, nett-
verksbygging og forhandlingskompetanse hos departementets medarbeidere som del-
tar i møter i EU-systemet.  
 
Det er derfor viktig at Landbruks- og matdepartementet prioriterer tiltak som bidrar til 
å heve EU/EØS kompetansen blant ledere og medarbeidere. AØ vil bruke kompetan-
senettverket til å planlegge kurs/seminarer for 2008 og tiltak for å heve EU/EØS-
kompetansen vil bli foreslått prioritert.  
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arrangerer jevnlig faglig gode og relevante 
kurs (http://kurs.difi.no/). PO-seksjonen vil også kunne være behjelpelig å finne fram 
til andre leverandører av eksterne kurs.  
 
Landbruks- og matdepartementets arbeid med EØS-relaterte saker skal være et fast 
innslag på introduksjonskurset for nyansatte.  
 

5.2 Nasjonale eksperter og hospitantordninger 

Som ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av 
europapolitikken etablerte UD og FAD i oktober 2007 et prosjekt for å foreslå tiltak for 
en mer strategisk bruk av ordningen med nasjonale eksperter ved EUs institusjo-
ner. Landbruks- og matdepartementet har gitt og vil fortsatt gi sine bidrag underveis i 
prosessen og vil følge opp de tiltakene som kommer ut av dette prosjektet.  
 
Landbruks- og matdepartementet vil fortsette å prioritere utsendelse av nasjonale eks-
perter til Kommisjonen. Dette anses som et viktig virkemiddel innenfor europapolitik-
ken. Det skal legges vekt på å rekruttere nasjonale eksperter til områder som er i tråd 
med departementets overordnete europapolitiske prioriteringer.  
 
Det er en målsetting å forbedre kontakten med de nasjonale ekspertene. Det skal avvik-
les møte mellom departement og nasjonal ekspert før ekspertens utreise og ved opp-
holdets avslutning. Ekspertene inviteres årlig, og ved behov, til samtaler/møter i Oslo, 
fortrinnsvis parallelt med hjemkalling av rådene på EU-delegasjonen. Matråden har et 
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særskilt ansvar for å holde løpende kontakt med ekspertene innenfor sitt ansvarsområ-
de. 
 
Det skal også arbeides for å prioritere kortere hospitantopphold for Landbruks- og 
matdepartementets tjenestemenn i EU/EØS-systemet. I tillegg til Europakommisjonen 
bør det også ses på muligheter i Europaparlamentet, ESA og EFTA-sekretariatet.  
 
Ved utsendelse av tjenestemenn fra departementet, er det viktig at den enkelte leder 
har en helhetlig tenkning knyttet til hvem som sendes ut som deltaker, og hvordan 
vedkommende skal brukes når han/hun kommer tilbake.  
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6. ØKT ÅPENHET OG DIALOG 

Dialog gir kompetanse, åpenhet og bidrar til å tydeliggjøre norske posisjoner. Det er 
avgjørende at dialog og informasjonsutveksling skjer tidlig og løpende. God informa-
sjonsforvaltning gjennom innhenting, analyse og systematisk videreformidling er ve-
sentlig for Landbruks- og matdepartementets EØS-arbeid.  
 
Det er et overordnet mål å styrke involveringen av offentligheten gjennom å etablere 
rutiner og systematisere kontakten med berørte parter og interessergrupper.   
 
Det skal legges økt vekt på deltakelse og bekjentgjøring eksternt av konsultasjoner og 
høringer i regi av Europakommisjonen. 
 
Informasjon og kommunikasjon styrkes internt og eksternt. Følgende tiltak iverksettes: 

- Det utvikles en informasjonsstrategi for alle større saker og saker med politiske 
implikasjoner. 

- På hjemmesidene til Landbruks- og matdepartementet skal det raskt legges ut 
nettmelding på norsk om nye EU-initiativer på landbruks- og matområdet. Land-
bruksrådens og Matrådens terminrapport fra EU-delegasjonen og annen rappor-
tering som har offentlig interesse legges ut i egnet form på departementets 
hjemmeside. 

- Bruken av EØS-notatbasen skal bygge på en enhetlig praksis, der særlig utar-
beidelse av EØS-notater tidlig i EUs beslutningsprosess skal vektlegges.  

- Gjennom en aktiv dialog med Utenriksdepartementet skal Landbruks- og mat-
departementet bidra til videreutvikling av Europaportalen slik at denne er bedre 
egnet som et verktøy for informasjon til eksterne miljøer. Offentliggjøring av 
EØS-notatbasen på Europaportalen er et svært viktig virkemiddel for å oppnå 
dette.  

- Aktiv kontakt med relevante norske miljøer i Brussel, herunder frivillige organi-
sasjoner, næringslivsorganisasjoner, bedrifter, regionkontorene og arbeidslivets 
parter. 

- Aktiv kontakt med det norske miljøet med interesser knyttet til EU.  

- Det skal utarbeides engelske versjoner av sentrale politiske dokumenter (hand-
lingsplaner, stortingsmeldinger osv.) som berører EØS-feltet for distribusjon til 
relevante EØS-institusjoner og andre kontakter. 
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Vedlegg 1: EØS-organene6 
 
 
EØS-rådet er det øverste organet i EØS-samarbeidet. Rådet møtes to ganger i året på 
politisk nivå og drøfter status for EØS-samarbeidet og enkelte viktige saker. Politiske 
beslutninger kan også fattes.  
 
EØS-komiteen er det felles beslutningsorganet mellom EØS/EFTA-landene og EU. 
Komiteen har hovedansvaret for det løpende EØS-samarbeidet. Den treffer beslutning-
er om å innlemme nye rettsakter i EØS-avtalen.  
 
EFTAs faste komité foretar klarering på EFTA-siden av beslutningene som skal fattes 
i EØS-komiteen. Videre samordner komiteen EFTA-sidens holdninger til andre saker 
som behandles i EØS-komiteen.  
 
Underkomiteer og arbeidsgrupper under EØS-komiteen og EFTAs faste komi-
té. Beslutningene forberedes i underkomiteer, arbeidsgrupper og ekspertgrupper – 
organisert i forhold til hovedsamarbeidsområdene i avtalen – under EØS-komiteen og 
EFTAs faste komité. Underkomiteene har også ansvaret for å holde oppsyn med arbei-
det og sikre tilfredsstillende framdrift på sine respektive fagområder. 
 
EFTA-sekretariatet i Brussel har en viktig administrativ støttefunksjon for EØS-
arbeidet. Gjennom arbeidet i underkomiteene og i arbeidsgruppene bistår sekretariatet 
med å klargjøre saker for behandling i EFTAs faste komité og EØS-komiteen.  
 
Rådgivende komiteer. Det er to rådgivende komiteer i EØS-samarbeidet, Parlamenta-
rikerkomiteen og Den rådgivende komité, som representerer arbeidslivets parter. 
 

                                                 
6 Kilde. St.meld. nr. 23 (2005-2006) 
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