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1.0  INNLEDNING 

 

Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken slår fast 

at europapolitikken skal være et satsingsområde i utenrikspolitikken. Samarbeidet 

med EU baseres på eksisterende tilknytningsformer. Europapolitikken skal være 

moderne og fremtidsrettet. Det legges vekt på samspill mellom næringsliv, offentlig 

sektor og forskningsmiljøer. Stortingsmeldingen inneholder en handlingsplan for 

gjennomføring av europapolitikken. Handlingsplanen har som mål å sikre:  

 Tydelige og tidlige politiske prioriteringer 

 Samordning og utnytting av mulighetene 

 God gjennomføring og forvaltning av forpliktelsene 

 Kompetanseløft 

 Åpenhet og dialog 

 

Nærings- og handelsdepartementets plan for arbeidet med EU/EØS og det indre 

marked er en oppfølging av dette. 

 

2.0  NORGE, EØS OG DET INDRE MARKED 

 

EU er Norges viktigste handelspartner. Omtrent 80 prosent av den totale norske 

eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. EØS-

avtalen har bidratt til vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske 

forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av 

de samme regler. EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og er derfor 

av stor betydning for norsk næringsliv. Avtalen innebærer fri bevegelse av varer, 

tjenester, personer og kapital i hele EØS-området, og sikrer norske virksomheter 

like rammevilkår som ellers i EU. Ett felles marked åpner for mer effektiv utnyttelse 

av ressursene i EØS og bidrar til å oppfylle målene om økt verdiskaping både i 

Norge og Europa. 

 

NHD har ansvar for generelle spørsmål knyttet til det indre marked, og fagansvaret 

for overordnede regler om fri bevegelse av varer og tjenester og for skipsfart i det 

indre marked. I tillegg samordner departementet norsk deltakelse i EUs program 

for konkurranseevne og innovasjon (CIP).  

 

Fjerning av handelshindre er et sentralt element for å få det indre marked til å 

fungere godt. I oppfølgingen av EØS-avtalen og klarering av EØS-relevante 

rettsakter er det dessuten viktig å aktivt arbeide for at EUs politikk for det indre 

marked samsvarer med norske interesser.  

 

Fordi vi gjennom EØS-avtalen ikke deltar i hele EUs beslutningsprosess må vi være 

særlig årvåkne i perioden før nye forslag formelt legges frem av Kommisjonen. 

Eventuelle norske innspill bør helst presenteres på et tidlig stadium, slik at de kan 

bli med videre i den interne diskusjonen i EU. Etter hvert som beslutningsprosessen 

går fremover i EU vil det være ulike institusjoner vi søker å påvirke via politiske 
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eller administrative kanaler. Departementet søker å sikre tidlig informasjon og 

dialog med partene ved blant annet høring av forslag til nye rettsakter. 

Høringssvarene inngår i utformingen av norsk posisjoner. 

 

Homogenitet, eller likt regelverk er grunnsteinen i det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet (EØS). Det er viktig å sørge for at EØS-regelverk blir 

gjennomført rettidig og håndheves korrekt på nasjonalt nivå slik at næringslivet har 

de samme regler å forholde seg til i hele EØS-området.  

 

Mye av EØS-arbeidet i departementet skjer gjennom spesialutvalg og 

referansegrupper på nasjonalt nivå, og i ulike ekspertgrupper og komiteer i EFTA 

og EU, samt i EMSA (European Maritime Safety Agency). Det er et nært samarbeid 

med de nordiske landene om både praktiske og mer overordnede EU/EØS-relaterte 

spørsmål. For ivaretakelse av norske interesser i EU/EØS relatert til skipsfart søkes 

internasjonale allianser avhengig av tema og fora for diskusjon. 

 

En annen del av arbeidet med å få det indre marked til å fungere godt er styrking og 

forenkling av det administrative samarbeidet mellom landene for effektivt å kunne 

løse problemer som virksomheter og privatpersoner opplever. Siden mye norsk 

regelverk følger av EUs regler, er det som skjer i EU viktig for å bidra til forenkling 

og forbedring av regelverk (Better Regulation).  

 

For å sikre at norsk næringsliv kjenner til rettighetene og mulighetene i det indre 

marked, er det nødvendig å tilby målrettet og lett forståelig informasjon. 

Departementet har dialog med arbeidslivets parter om EØS-arbeidet. 

Informasjonskontorene for næringslivet under CIP-programmet (tidligere EIC- og 

IRC-kontorer), har en viktig rolle med informasjonsformidling og veiledning1.  

EUs strategi for vekst og sysselsetting er et av fellesskapsinitiativene i EU for å få 

fortgang i den økonomiske reformprosessen i medlemslandene. Hovedformålet er å 

øke vekst og sysselsetting i EU. For å følge opp norsk politikk på de områdene EUs 

vekst- og sysselsettingsstrategi omfatter har Nærings- og handelsdepartementet de 

siste årene gitt ut en rapport om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi i et norsk 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Som en følge av EØS-avtalen får Norge anledning til å delta i en rekke EU-programmer. I juni 2007 

ble Norge med i EU-programmet CIP, Competitiveness and Innovation Programme. Programmet fo-

kuserer på innovasjon og entreprenørskap, energi og IKT. Instrumentene er finansielle instrumenter, 

nettverk, prosjektstøtte og den åpne koordinerende metode (læring ved utveksling av beste praksis). 

De tidligere Euro Info Centre (EIC) og Innovation Relay Centre (IRC) er slått sammen innenfor CIP-

programmet under navnet Enterprise Europe Network (EEN).  
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3.0 HOVEDMÅL 

 

Hovedmålet for arbeidet med EU/EØS i NHD er å sikre deltakelse i og like 

konkurransevilkår i vårt viktigste marked. Departementet søker å utnytte 

mulighetene for medvirkning ved utforming av felles regelverk i EU/EØS, spesielt 

tidlig i beslutningsprosessen. Vi påser at vedtatt regelverk gjennomføres og 

forpliktelsene overholdes. Vi bidrar til at norsk næringsliv gjøres kjent med og så 

langt som mulig evner å utnytte mulighetene og rettighetene EØS-avtalen gir.  

 

Arbeidet med EU-/EØS-spørsmål har flere viktige elementer. Vi skal: 

 

 Bidra til politikkutformingen for et godt fungerende indre marked der norsk 

næringsliv får de samme regulatoriske rammebetingelser som sine 

konkurrenter  

 Holde god oversikt over utviklingstrekk og aktuelle initiativer i EU av 

betydning for norsk og europeisk verdiskaping, herunder på 

skipsfartsområdet 

 Holde god oversikt over status for relevante rettsakter i EU- og EØS-

systemet, og ivareta norske interesser i de ulike stadiene i 

beslutningsprosessen frem til vedtak 

 Foreta korrekt og rettidig gjennomføring av EUs rettsakter som er 

innlemmet i EØS-avtalen, og notifisere til ESA om bruk av unntak iht. 

regelverket 

 Sørge for at norsk næringsliv har tilgang til nødvendig informasjon for å 

utnytte mulighetene i det indre marked  

 Sikre at medarbeidere og ledere i departementet har god EU/EØS-

kompetanse for å kunne arbeide effektivt med disse sakene 

 

4.0 ORGANISERING AV ARBEIDET 

 

Nærings- og handelsdepartementet, ved Seksjon for EØS og handelsforenkling i 

Næringspolitisk avdeling, har et samordningsansvar for indre markedssaker, og 

spesielt for vare- og tjenesteflyten. Fagavdelingene og underliggende etater er 

ansvarlige for å følge opp EU-/EØS-arbeidet innenfor sine ansvarsområder. Maritim 

avdeling har fagansvar for oppfølging av EUs maritime politikk, inkludert regelverk 

for maritim transport, herunder gjennomføring i norsk rett gjennom forskrifter 

under Sjøfartsdirektoratet. 
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5.0 TILTAK 

 

5.1  KONTAKT MED AKTØRER FRA EUROPAKOMMISJONEN, 

FORMANNSKAPSLANDET I EU (RÅDET) OG EUROPARLAMENTET  

 

Som ikke-medlem er det viktig for Norge å være godt orientert slik at vi kan bidra i 

relevante beslutningsprosesser i EU. Vi må følge med på diskusjoner og tidlig gi 

innspill, spesielt i saker der vi har særlige interesser. For å få innsikt i aktuelle 

prosesser og kunne gi innspill som ivaretar norske interesser, er det et mål å møte 

viktige aktører i EU og skape gode faglige og politiske relasjoner. På politisk nivå 

søkes det holdt jevnlige møter mellom politisk ledelse og sentrale politiske aktører i 

EU-systemet.  

 

På administrativt embetsnivå holdes det jevnlig kontakt om en rekke saksfelt, og det 

avholdes blant annet halvårlige skipsfartskonsultasjoner med Europakommisjonen 

og det påtroppende EU-formannnskapet. Mye arbeid skjer gjennom deltakelse i 

ekspertgrupper, arbeidsgrupper og komiteer i EFTA, Europakommisjonen og 

EMSA2. Deltakelsen gir tilgang til informasjon om kommende initiativer fra 

Kommisjonen, og mulighet for aktivt å bidra med innspill på et tidlig stadium. På 

senere stadier i beslutningsprosessen har vi ofte uformell kontakt med kolleger i 

EUs medlemsstater, både for å overvåke prosessen og kunne gi innspill før endelig 

vedtak i EU. Tendensen til at EU utformer større, ofte sektorovergripende pakker, 

medfører behov for å arbeide på nye måter i forhold til de tradisjonelle prosedyrene 

som følges i EØS når nytt regelverk utformes. 

 

De nordeuropeiske statene er ofte viktige samarbeids- og samtalepartnere for 

Norge, avhengig av saksområde. Europaparlamentet har fått økende betydning i 

EUs beslutningssystem de senere årene. Vi søker derfor å ha kontakt med 

Parlamentet for å kunne spille inn norske posisjoner før vedtak fattes. 

 

Nærings- og handelsdepartementet har nasjonale eksperter i Europakommisjonen. 

 

5.2  BIDRA TIL ET VELFUNGERENDE INDRE MARKED 

  

5.2.1 Utvikling av det indre marked 

Ansvaret for å få det indre marked til å fungere godt påhviler både EU-institusjonene 

og de enkelte medlemsland. Departementet deltar i dette arbeidet, blant annet 

gjennom Europakommisjonens rådgivende komité for indre markedssaker, IMAC. 

22. november 2007 la Europakommisjonen frem en rapport om betydningen av det 

indre marked for næringsliv og forbrukere. Rapporten og strategien for det videre 

arbeidet ble diskutert på EUs toppmøte i mars 2008. Kommisjonen la 29. juni 2009 

frem en rekommandasjon om tiltak for å styrke det indre marked. Departementet 

                                                 
2
 EMSA : European Maritime Safety Agency 
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har gitt innspill i prosessen og vil følge dette arbeidet fremover. Dialogen med 

arbeidslivets parter er viktig i denne sammenheng.  

5.2.2 Arbeidet videre med tjenestedirektivet 

EUs tjenestedirektiv ble vedtatt 12. desember 2006 og publisert i EF-tidende 27. 

desember 2006. Tjenestedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens 

beslutning 45/2009 av 9. juni 2009. Stortinget gav forhåndssamtykke til 

innlemmelsen 23. april 2009. Gjennomføringsfristen for direktivet er 28. desember 

2009.  

 

Tjenestedirektivet er gjennomført i lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet 

(tjenesteloven), som trer i kraft 28. desember 2009. Tjenesteloven må utfylles med 

en forskrift, som gjennomfører enkelte detaljer i direktivet. Vi arbeider med en 

forskrift som skal kunne tre i kraft samtidig med loven. Videre skal nasjonale 

tillatelsesordninger, nærmere bestemte krav til etablerte tjenesteytere og krav til 

tjenesteytere som midlertidig ønsker å yte tjenester i Norge, rapporteres til EFTAs 

overvåkingsorgan og de øvrige EØS-statene.  

 

Direktivet stiller krav om at berørte myndigheter skal samarbeide på tvers av 

landegrensene. Departementet deltar i arbeidet med å etablere IMI 

(informasjonssystemet for det indre marked), et elektronisk samarbeidsverktøy for 

ansvarlige myndigheter i EØS. I tillegg skal det opprettes et kontaktpunkt hvor 

tjenesteytere, både nasjonale og fra andre EØS-stater, skal kunne søke om 

nødvendige tillatelser elektronisk. Altinn-portalen blir det norske kontaktpunktet.  

 

5.2.3 Bidra til bedre regulering på vareområdet i EØS 

Undersøkelser viser at produsenter og importører ofte møter administrative og 

juridiske hindringer i det indre marked, i strid med EØS-avtalen og EF-traktaten. 

Potensialet for handel med varer utnyttes derfor neppe fullt ut. Dette har negative 

konsekvenser for næringsdrivende og forbrukere. For å bedre vareflyten i det indre 

marked la Europakommisjonen 14. februar 2007 frem forslag til nytt vareregelverk. 

Et av forsalgene regulerer akkreditering og markedskontroll. Det andre forslaget 

lovfester hvilke prosedyrer myndighetene skal følge dersom de krever at nasjonale 

regler skal følges for varer som allerede er lovlig satt på markedet i et annet EØS-

land. De nye varereglene ble vedtatt 9. juli 2008. Ikrafttredelsen i EU er henholdsvis 

13. mai 2009 og 1. januar 2010.  

 

Nærings- og handelsdepartementet har vært aktivt med i forberedelsene av 

Europakommisjonens forslag. Det har vært gitt felles EFTA-kommentarer og en 

egen norsk kommentar. Departementet har samordnet vurderingen av regelverket, 

dets EØS-relevans, og arbeider nå med eventuell gjennomføring i norsk rett.  

 

Det nye regelverket skal bidra til å bedre vareflyten i det indre marked samtidig 

som det skal sørge for at varene er trygge. Systemet knyttet til CE-merking styrkes. 

Som følge av regelverket skal alle EØS-statene opprette et varekontaktpunkt der 
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næringsdrivende kan få informasjon om nasjonale regler og krav knyttet til 

bestemte varegrupper. Det er tenkt at Nærings- og handelsdepartementet skal være 

et slikt kontaktpunkt.  

 

5.2.4 Medvirke til at forslag til rettsakter på handelsforenklingsområdet 

formes i tråd med norske interesser 

Som nevnt ovenfor er det viktig å komme tidlig inn i regelutviklingsprosessene i Eu-

ropakommisjonen, der vi har formell og dermed mer reell, mulighet for å medvirke 

til at innholdet blir i tråd med norske interesser. Nærings- og handelsdepartementet 

leder spesialutvalget for handelsforenkling, en interdepartemental gruppe, som har 

ansvar for å vurdere og klarere rettsakter innenfor deler av EØS-avtalens vedlegg II 

og III, for innlemmelse i EØS-avtalen. I tillegg klarerer spesialutvalgene for nær-

ingsmidler, helse og samfunnssikkerhet via NHD fra EØS-avtalens vedlegg II og 

protokoll 47 3. Vi er i denne sammenheng opptatt av at fagdepartementene skriver 

EØS-notater om forslag til EU-rettsakter så tidlig som mulig, for på den måten å få 

oversikt over norske interesser og muligheter for å påvirke innholdet i rettsakten før 

vedtak. 

 

Norske innspill til regelverksutformingen kan formidles til EU på ulike stadier i be-

slutningsprosessen, og via ulike kanaler. Form og kanal vurderes fra sak til sak. Når 

Kommisjonen planlegger et forslag deltar vi i diskusjonene i Kommisjonens eks-

pertgrupper, og kan gi innspill og vurderinger der. Det er viktig å utnytte mulighe-

tene på dette stadiet, før formelle forslag legges frem. I mange tilfeller vil det være 

aktuelt å utforme felles EFTA-kommentarer til Kommisjonen på dette stadiet. Det 

ble for eksempel gjort i flere runder før Kommisjonen la fram den såkalte varepak-

ken i februar 2007 4. Det kan også være aktuelt å gi egne norske innspill til Kommi-

sjonen.  

 

Etter at Kommisjonen har sendt fra seg sine forslag til Parlamentet og Rådet for 

vurdering og vedtak, kan det være aktuelt for oss å sende felles EFTA-kommentarer 

eller egne norske kommentarer til de to institusjonene. I forbindelse med tjenestedi-

rektivet ble det sendt to norske innspill til Rådet og Parlamentet 5. Når det gjelder 

varepakken ble det sendt inn oppdatert felles EFTA-kommentar til de to institusjo-

nene 6. 
 

                                                 
3
 EØS-avtalens vedlegg II omfatter teknisk regelverk, standarder, testing og sertifisering på vareområdet. Proto-

koll 47 gjelder tekniske hindre for handel med vin. 
4
 Varepakken ble lagt frem av Europakommisjonen 14. februar 2007. Den ble behandlet i Europaparlamentet 28. 

februar 2008 og vedtatt av Rådet 9. juli 2008. Publisert i Official Journal 13. august 2008. 
5
 Regjeringen sendte inn norske posisjoner til Rådet og Parlamentet 2. februar og 24. mai 2007 

6
 EFTA-kommentar til Rådet og Parlamentet ble sendt 6. juli 2007 

(http://www.efta.int/content/eea/Comments/comments-05-08) 

 



 9 

5.2.5 Medvirke til at EØS-avtalen oppdateres parallelt med EF-retten på 

handelsforenklingsområdet, og sikre like vilkår for næringslivet 

Etter at regelverk og oppdateringer av regelverk er vedtatt i EU, innlemmes de 

samme bestemmelsene som hovedregel i EØS-avtalen. Departementet vurderer 

løpende EØS-relevans og behov for tilpasningstekst for rettsaktene. Dersom 

innlemmelsen i EØS-avtalen ikke skjer fortløpende, vil det være ulike regler som 

gjelder for næringslivet i EU og i Norge. Av og til vil det måtte være slik som en 

følge av at prosessen med innlemmelse i EØS-avtalen tar noe tid. Departementet 

arbeider for at norsk næringsliv så raskt som mulig kan forholde seg til samme 

regler som næringslivet i EU, og på den måten ha samme eller tilsvarende vilkår 

som konkurrentene.  

 

Etter behov avholdes det møter på området maritim transport i arbeidsgruppen 

under ESA for å diskutere anvendelse av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen for 

EFTA-statene, for å ivareta lik regelanvendelse som for EUs medlemsstater. I tillegg 

møter ESA nå i Kommisjonens Committee for Safe Seas (COSS) for å bli kjent med 

Kommisjonens regelverksfortolkning. 

 

5.2.6 Forenkling og tilrettelegging for næringslivet (Better Regulation) 

Arbeidet med regelforenkling bidrar til handelsforenkling, økt verdiskaping og et 

velfungerende indre marked. Arbeidet er høyt på agendaen i Kommisjonen, og et 

viktig element i Lisboastrategien.  

 

EUs toppmøte i mars 2007 sluttet seg til Kommisjonens målsetting om å redusere 

de administrative kostnader av EUs lovgivning med 25 % innen utgangen av 2012, og 

vedtok videre bruk av den såkalte ”standardkostnadsmodellen”. Modellens 

utgangspunkt er en kartlegging av hva det koster næringslivet å etterleve krav i 

regelverket, og samtidig få kunnskaper om arbeidsprosessene som kan gi nyttige 

innspill til forenkling. Det norske kartleggingsarbeidet følger samme metodikk, noe 

som betyr at forenklingsarbeidet i EU og Norge følger de samme 

forenklingsprinsipper.  

 

Aktivitetsnivået på Better Regulation-området i EU er svært høyt, og det krever 

ressurser å holde oversikt og gi innspill. Norge følger arbeidet tett gjennom 

deltakelse i Group of High Level National Regulatory Experts (HLG). Internasjonalt 

samarbeid for å utveksle erfaringer og sammenligne resultater er en viktig premiss 

for at norske bedrifter i fremtiden skal ha minst like gode rammevilkår som 

bedrifter i andre land. Deltakelse i ulike ekspertgrupper er viktig både for å få 

presentert norske tiltak, og for å få innsyn i andre lands regelverksutvikling. 

 

Europakommisjonen la 25. juni 2008 fram en tiltakspakke som skal bedre små- og 

mellomstore bedrifters vilkår i Europa, ”Small Business Act” (SBA). I SBA 

presenteres 10 politiske prinsipper som Kommisjonen ønsker skal ligge til grunn for 

fremtidig politikk- og regelverksutforming på EU- og medlemsstatsnivå. Ett av disse 

prinsippene handler om konkurs og at ærlige entreprenører skal gis en ny sjanse 
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etter konkurs. Europakommisjonen har etablert en gruppe som skal følge opp dette 

prinsippet. Nærings- og handelsdepartementet deltar i gruppen, som blant annet 

skal utveksle ”best practices”. Det vil også bli utført en sammenlignende studie 

mellom landene.  

 

5.2.7 Maritim Transport 

Oljesølsulykkene utenfor Frankrike med skipet Erika i 1999 og Spania med skipet 

Prestige i 2002 medførte økt oppmerksomhet på miljø og sjøsikkerhet i Europa. 

Som oppfølging har kommisjonen fremmet tre sjøsikkerhetspakker med tiltak som 

oppfølging. De to første pakkene innførte blant annet krav om dobbeltskrog for 

oljetankskip, overvåking av skipstransport i EUs farvann og opprettet et nytt byrå 

EMSA (European Maritime Agency) for å bistå kommisjonen på teknisk nivå. 

 

Den tredje pakken ble vedtatt i EU 23. april 2009 og berører flere norske 

departementer. Pakken omfatter skjerpede krav til flaggstater og klasse (NHD), 

supplering av reglene om maritim trafikkovervåkning og informasjon (FKD), krav til 

etterforskning av sjøulykker (NHD), krav til ansvarsforsikring for sjørettslige krav 

(JD) og reders ansvar for passasjerer ved ulykker (JD). Samtidig innføres det et nytt 

regime for havnestatskontroll for å skjerpe kontrollen av at skip i seilas i EUs 

farvann oppfyller gjeldende krav (NHD). Nærings- og handelsdepartementet har 

deltatt aktivt i oppfølgingen både ved nær kontakt med næringen hjemme og ved 

EFTA-kommentar og forhandlinger i både EU, IMO (FN/International Maritime 

Organisation) og Paris MOU (Paris Memorandum of Understanding on Port State 

Control).  

 

Global operasjon av skip medfører behov for internasjonale løsninger, og Nærings- 

og handelsdepartementets oppfølging av EUs forslag til regelverk foregår i økende 

grad i trekanten Norge, IMO og EU. Norsk kompetanse fra et bredt kluster og 

betydelige tonnasje gjør oss til en interessant samarbeidspartner både regionalt og 

internasjonalt. Nærings- og handelsdepartementet har deltatt i EUs 

koordineringsmøter i forkant av og under relevante IMO-møter, under forutsetning 

av at møtene åpner for reelle forhandlinger.  

 

Norge deltar aktivt i EUs arbeid for å fremme nærskipsfart. Det er satt i gang ulike 

tiltak som fjerning av flaskehalser, promoteringsbyråer (SPC) og Marco Polo-

programmet for å fremme miljøvennlig transport. Nærings- og 

handelsdepartementet deltar aktivt i dette arbeidet i samarbeid med Fiskeri- og 

kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. 

 

Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet er også aktiv deltager i 

EU/ DG TRENs Committee of Safe Seas (COSS) som bl.a. arbeider med forslag til 

oppdatering og fortolkning av eksisterende rettsakter. Deltagelse åpner for 

påvirkning for ivaretakelse av norske interesser før det foreligger formelle forslag.  
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Nærings- og handelsdepartementet koordinerer norsk deltakelse til ekspertmøter 

og arbeidsgruppemøter i EMSA for å sikre full utnyttelse av norsk deltakelse 

gjennom relevant kompetanse.  

 

I tillegg følger departementet aktivt rettsakter på andre departements 

myndighetsområde hvor vi bl.a. har brukerinteresser. Herunder miljø, helse, 

arbeidsmiljø, arbeidsrett og utdanning. 

5.2.8 EUs maritime blåbok  

Europakommisjonen la 10. oktober 2007 frem en meddelelse (Blue Paper - An 

Integrated Maritime Policy for the European Union) med tilhørende 

oppfølgingsplan (action plan) som ledd i utformingen av en helhetlig maritim 

politikk for Europa. Målet er å sikre de maritime næringers konkurranseevne 

innenfor rammen av Lisboa-strategien på en miljømessig bærekraftig måte, og slik 

at Europa kan beholde sin verdensledende posisjon i maritim virksomhet. Tiltakene 

varierer i karakter (studier, lovforslag osv.) og i tid og berører flere departementer.  

Europakommisjonen publiserte 21. januar 2009 en strategi for europeisk skipsfart 

frem mot 2018. I skipsfartsstrategien legger Europakommisjonen stor vekt på å 

opprettholde Europas verdensledende posisjon innen skipsfart basert på kvalitet og 

kompetanse. 

 

Regjeringen har etablert et statssekretærutvalg som ledes av Nærings- og 

handelsdepartementet.  Utvalget har fått oppgaven med å følge opp arbeidet med 

regjeringens maritime strategi som ble fremlagt 3. oktober 2007, og følge arbeidet 

og drøfte organiseringen i forhold til EUs maritime blåbok. Utenriksdepartementet 

skal fortsatt lede en interdepartemental arbeidsgruppe, samt en referansegruppe 

med berørte parter i næringen for norsk oppfølging av blåboken.  

 

 

5.3 EFFEKTIV UTNYTTELSE AV DET INDRE MARKED 

 

5.3.1 Informasjon til næringslivet om rettigheter og muligheter iht. EØS-

avtalen 

Flere undersøkelser viser at næringslivet i liten grad er kjent med sine rettigheter 

og muligheter i henhold til EØS-avtalen. Departementet skal bidra til å spre infor-

masjon om EØS-avtalen slik at norsk næringsliv kan dra nytte av de mulighetene av-

talen gir. Nettverket av Enterprise Europe Network-kontorer 7 kan spille en viktig 

rolle i informasjons- og veiledningsarbeidet. Videre tar departementet sikte på norsk 

deltakelse i informasjonsportalen om det indre marked, ”Ditt Europa næringsliv”, i 

løpet av 2009 8. Ditt Europa er en inngangsportal til europeisk og nasjonal informa-

                                                 
7
 Enterprise Europe Network er etablert under CIP-programmet (http://www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/index_en.htm)  

 
8
 Ditt Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/business 

 

 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business
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sjon for henholdsvis næringsdrivende og privatpersoner som ønsker å operere i 

EØS.  

 

5.3.2 Tilrettelegge for effektivt administrativt samarbeid i det indre mar-

ked gjennom SOLVIT og ”Internal Market Information system” (IMI)  

Ulike undersøkelser viser at privatpersoner og bedrifter iblant møter hindringer i 

det indre marked på grunn av dårlig kjennskap til eller feil tolkning av EF-traktaten 

og EØS-avtalen av myndigheter i andre EU/EØS-stater. Europakommisjonens 

SOLVIT-nettverk er et uformelt nettverk som effektivt kan hjelpe med å løse slike 

problemer. Departementet er norsk kontaktpunkt i dette nettverket, og ansvarlig for 

oppfølging av SOLVIT-saker i Norge. Gjennom å stille tilstrekkelige ressurser til 

disposisjon og bidra til at nettverket gjøres kjent blant relevante aktører, legger 

departementet til rette for administrativt samarbeid og problemløsning.  

 

Flere EF-direktiver, som yrkeskvalifikasjonsdirektivet og tjenestedirektivet, 

pålegger myndighetene i EØS-statene å samarbeide administrativt. For å oppnå et 

velfungerende indre marked utvikler Europakommisjonen et verktøy for effektiv 

elektronisk samhandling mellom myndigheter i EØS-området. Verktøyet kalles 

informasjonssystemet for det indre marked, IMI. Nærings- og 

handelsdepartementet er nasjonal koordinator for arbeidet med IMI i Norge. En 

pilotversjon av IMI ble tatt i bruk våren 2008 for gjennomføringen av 

yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Våren 2009 startet departementet innfasingen av IMI-

samarbeidet for tjenestedirektivet. IMI skal være operasjonelt på tjenestedirektivets 

område fra 28. desember 2009. 

5.3.3 EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (Competi-

tiveness and Innovation Programme – CIP) 

CIP er etablert for perioden 2007-2013 for å fremme konkurranseevne og innovasjon 

i Europa. CIP består av tre delprogrammer: Energiprogrammet, IKT-programmet og 

innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet. Olje- og energidepartementet er 

ansvarlig for energiprogrammet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 

IKT-programmet og Nærings- og handelsdepartementet for innovasjons- og 

entreprenørskapsprogrammet. NHD er også koordineringsansvarlig for norsk 

deltakelse i CIP. Innovasjon Norge er utpekt som nasjonalt kontaktpunkt for 

innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet, for å veilede og informere norske 

aktører om CIP og mobilisere aktører i hele landet til å delta i programaktivitetene.  

 

For å gi departementet faglig bistand i forbindelse med oppfølgingen av CIP, er det 

etablert en referansegruppe bestående av representanter for virkemiddelapparatet, 

fonds- og finansieringsmiljøer, bransjeorganisasjoner og små og mellomstore 

bedrifter. Departementet deltar i Europakommisjonens styringsgruppe for 

innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet, for å bidra til erfarings- og 

kunnskapsutveksling mellom Norge og de andre deltakerlandene og for å gi innspill 

til oppfølgingen av CIP.  
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5.3.4 Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken gjennom 

europeisk samarbeid  

Departementet deltar i følgende arbeid av innovasjonspolitisk relevans regi av 

Europakommisjonen:   

 

- Innovation Policy Expert Group  

Europakommisjonen v/DG Enterprise har etablert en rådgivende gruppe med 

deltakere fra alle EUs medlemsland og EFTA/EØS-landene for å gi råd til 

Kommisjonen når det gjelder utforming av europeisk innovasjonspolitikk. Gruppen 

har også en rolle blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av ”European 

Innovation Scoreboard” (som måler innovasjonsevnen i EUs medlemsland, 

søkerland og EFTA/EØS-landene) og ”European Trend Chart” (oversikter over 

utviklingen av innovasjonspolitikken i EUs medlemsland, søkerland og EFTA/EØS-

landene). Departementet representerer Norge i gruppen.  

 

- eBSN (European eBusiness Network)  

eBSN ble etablert av Europakommisjonen i 2002 som et forum for kunnskaps- og 

erfaringsutveksling, med særlig fokus på elektronisk forretningsdrift i små og 

mellomstore bedrifter. Nettverket er ment som et verktøy for å nå målsettingene i 

EUs Lisboa-strategi og handlingsplanen eEurope 2005. Innsatsen i nettverket er 

først og fremst rettet mot små- og mellomstore bedrifter for å styrke deres evner og 

muligheter til å ta i bruk nye IT-anvendelser.  
 

- Baltic Sea Region InnoNet (BSR InnoNet) – utvikling av klustere i Østersjøregionen 

Med utgangspunkt i Europakommisjonens fokus på utvikling av regionale klustere 

og innovasjonssystemer, slik det blant annet kommer til uttrykk i ”The European 

Cluster Memorandum – Promoting European Innovation through Clusters”, ble 

nettverket BSR InnoNet etablert i 2006. Målet er å utveksle informasjon mellom 

deltakerlandene om politiske initiativ for å fremme utviklingen av klustere, særlig på 

tvers av landegrenser. Norge er representert i nettverkets arbeidsgrupper ved 

NHD, Innovasjon Norge og SIVA.   

 

- Immaterielle rettigheter (IR) 

Europakommisjonens DG Enterprise startet høsten 2007 prosjekt for å spre 

kunnskap om å utveksle ”best practice” i Europa om offentlige tiltak som tar sikte på 

å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å ivareta sine industrielle rettigheter. 

Arbeidet ble gjennomført i form av en serie med workhops i løpet av 2008 og 

resulterte i leveringen av en rapport ”Making IPR for for SMEs” 27.4.2009. To 

norske eksperter utpekt av NHD deltok i ekspertgruppene som utarbeidet 

rapporten. 
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5.4  OPPFØLGING AV STRATEGIEN FOR VEKST OG SYSSELSET-

TING 

 

Strategien for økt vekst og sysselsetting, tidligere kaldt Lisboa-strategien, er EUs 

svar på to av de viktigste utfordringene vi står overfor i dette tiåret: Globalisering og 

demografisk endring. Dette er utfordringer som ikke er begrenset til EU, men som i 

høyeste grad også berører Norge. EU-landene får hvert år evaluert sine nasjonale 

reformprogrammer knyttet til strategien av Europakommisjonen. Som EFTA-land er 

ikke Norge pålagt å presentere noen tilsvarende oversikt over tiltak på de samme 

områdene.  

 

For å følge opp om norsk politikk på de områdene EUs vekst- og sysselsettingsstra-

tegi omfatter har Nærings- og handelsdepartementet de siste årene gitt ut en rap-

port om EUs vekst- og sysselsettingsstrategi i et norsk perspektiv. I rapporten sam-

menlignes Norge med EU landene ved hjelp av statistikk. EU har definert 14 struk-

turindikatorer for å måle framgangen på de viktigste områdene i strategien, og EUs 

statistikksenter Eurostat publiserer også norske tall på de 14 forskjellige politikk-

områdene. De siste årene har rapportene i større grad begynt å ta form som en bre-

dere gjennomgang av norsk næringspolitikk på de områdene som EUs vekst- og 

sysselsettingsstrategi omfatter.  

 

 

5.5 ØVRIG ARBEID 
 

- Tilrettelegge for norsk deltakelse i COST   

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST) er 

et nettverksbasert forskningssamarbeid innen FOU med 34 medlemsland, deriblant 

Norge. Hensikten med samarbeidet er å stimulere til vitenskapelig og teknologisk 

forskningssamarbeid i Europa. COST mottar 210 mill. euro fra det 7. 

rammeprogram og kan bli tilført ytterligere 40 mill. euro, avhengig av en 

midtveisgjennomgang i 2010. COST har en bottom-up tilnærming, og er en viktig 

arena for nettverksbygging mellom forskere på forskjellige fagområder i Europa. 

Det er NHDs ansvar å legge til rette for norsk deltakelse i COST. Norges 

forskningsråd er utførende organ i denne sammenheng. 

 

- Overordnet koordinering av norsk deltakelse i 7. rammeprogram for forskning og 

teknologisk utvikling på næringsrelevante områder   

Gjennom deltagelsen i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling 

kobles norsk forskningspolitikk til det viktigste finansielle redskap for FoU-

aktiviteter i Europa. EØS-avtalen gjør at Norge en fullverdig deltager i dette 

samarbeidet med assosiert status. Kunnskapsdepartementet har det generelle 

koordineringsansvaret for Norges deltagelse i rammeprogrammet på vegne av 

departementsfellesskapet, men NHD har et betydelig ansvar for å ivareta norske 

interesser på områdene IKT, NMP (nanoteknologi, materialer og produksjon), 

romfart og SMB. I løpet av de syv årene rammeprogrammet varer (2007-2013) vil 
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Norges bidrag være ca. 9-10 mrd. kroner, eller 2,3 % av det totale budsjettet. Norges 

forskningsråd har det operative ansvaret for vår deltagelse.  

 

Det er en målsetting å sikre god sammenheng mellom nasjonale, 

forskningspolitiske prioriteringer og norsk deltagelse i rammeprogrammet. Som 

mål må NHD i samråd med Forskningsrådet foreta aktuelle strategiske og taktiske 

grep som fører til at norske forskningsmiljøer får prosjektoppdrag fra EU i et 

omfang som tilsvarer eller overgår den norske andelen av EUs budsjett. I 2008 

utarbeidet Kunnskapsdepartementet, i nært samarbeid med NHD, et 

strategidokument om FoU-samarbeidet med EU. Dokumentet skal være grunnlaget 

for håndteringen av arbeidet overfor EU i tiden fremover. 

 

En viktig utvikling i målet om en mer effektiv utnyttelse av de samlede FoU-

ressursene i Europa, som også er relatert til hvorledes fremtidige 

rammeprogrammer vil se ut, er det pågående arbeidet med å skape Det europeiske 

forskningsområde (European Research Area). ERA vil trolig innebære grader av 

felles forskningsinfrastruktur, kobling av sentre for fremragende forskning og 

større forskermobilitet. Aktuelle samarbeidsformer er ERA-NET og artikkel 

169/171 i EU-traktaten. Sammen med KD har NHD et betydelig arbeid fremover 

med å påvirke denne omfattende prosessen i tråd med norske interesser. 

 

- Bidra til god koordinering mellom EUREKA og arbeidet i 7. rammeprogram 

EUREKA er et europeisk nettverk for innovasjon med 36 medlemsland, hvor også 

Norge er med. Hensikten med samarbeidet er å styrke europeisk konkurranseevne 

ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling gjennom ca. 600 prosjekter, 

med et samlet budsjett på 12 mrd. kroner. EUREKA kompletterer de store 

forskningsprogrammene i EU og er mer markedsorientert. Relatert dette er 

Eurostars, som er et felles program fra EUREKA og Europakommisjonen for å 

styrke forskningsintensive SMBer. I løpet av programmets syvårig varighet bidrar 

Norge med ca. 18 millioner kroner hvert år. Det er viktig at NHD gjennomfører en 

god koordinering av arbeidet både i nettverket EUREKA og programmet Eurostars. 

 

- Samarbeid om Galileo 

EU besluttet i november 2007 å videreføre arbeidet med 

satellittnavigasjonssystemet Galileo. Utbyggingsfasen startet opp i løpet av 2008, og 

systemet skal etter planen være operativt fra 2013. Galileo vil gi EU kontroll over 

samfunnsviktig infrastruktur og teknologi. Galileo er et av Europas største 

industriprosjekter noensinne, og vil få stor betydning for den videre utvikling av 

europeisk romindustri. Systemet bidrar også til å markere EU som en aktiv og 

uavhengig aktør i utnyttelsen av rommet. Galileo er et av to (GMES) flaggskip i en 

stadig mer offensiv europeisk rompolitikk. 

  

Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European 

Space Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-

siden av programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 en avtale mellom Norge og EU 
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om deltakelse i utbyggingsfasen. Galileo blir som følge av avtalen innlemmet i 

samarbeidsområde i EØS-avtalen. Norges deltakelse i utbyggingsfasen medfører 

forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-2013. 

 

Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i 

nordområdene. Norges deltakelse vil ha stor betydning for norske 

næringsinteresser, og de mulighetene norsk romrelatert industri får innenfor et 

stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA. Norges deltakelse i Galileo har 

betydning for Norges forhold til EU, ikke minst ved å åpne for samarbeid om 

utvikling av felles infrastruktur. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for 

Norges rolle i det europeiske samarbeidet innen romvirksomhet generelt og 

satellittnavigasjon spesielt. 

 

- Deltakelse i IDABC(2005-2009) 

IDABC-programmet (”Interoperable Delivery of European eGovernment Services to 

public Administrations, Businesses and Citizens.”) skal identifisere, støtte og 

fremme utviklingen av felleseuropeiske offentlige eForvaltningstjenester. Formålet 

er å redusere de administrative byrdene for næringslivet i Europa og å begrense 

byråkratiet. I programmet er det lagt til grunn at bedre eForvaltingstjenester vil 

gjøre det mulig for virksomheter og borgere å kommunisere aktivt med offentlige 

styresmakter uten å ha kunnskap om IT eller å vite hvordan offentlige virksomheter 

er organisert. 

  

FAD har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IDABC. NHD deltar i en 

ekspertgruppe om elektroniske signaturer, som blant annet arbeider for å finne en 

løsning for interoperabilitet mellom forskjellige systemer for elektroniske signaturer 

(eID) innenfor EØS-området. Målet er at en privatperson eller et selskap skal kunne 

bruke sin nasjonale elektroniske signatur i kommunikasjonen med andre lands 

offentlige virksomheter.  

 

IDABC-programmet løper ut 2009 og erstattes av programmet ISA (2010-2015) -

”Interoperability Solutions for European Public Administrations”. Ifølge 

Europakommisjonen skal det nye programmet fokusere på ”back-office solutions 

supporting the interaction between European public administrations and the 

implementation of Community policies and activities.” Det er ikke tatt stilling ennå 

til om Norge skal delta i programmet. 

 

 

6.0  KUNNSKAP OM EU-/EØS-ARBEID I DEPARTEMENTET 

 

For å lykkes med å ivareta norske interesser og øve ønsket innflytelse på prosesser i 

EU og EØS er det nødvendig at departementet kontinuerlig vedlikeholder og videre-

utvikler kompetansen om EU/EØS-arbeid. Dette gjøres gjennom at ansatte deltar på 

ulike interne og eksterne kurs, seminarer og møter. Det er opprettet et internt 

nettverk som blant annet benyttes til utveksling av informasjon om EØS-spørsmål. 
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7.0  ÅPENHET OG DIALOG 

 

Departementet ønsker å holde god dialog med andre departementer, etater, 

arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner om EU/EØS-arbeidet. Vi har både 

faste og mer ad hoc arenaer som skal bidra til en god dialog om viktige saker. Vi 

benytter oss av uformelle og formelle høringer knyttet til pågående prosesser, alt 

avhengig av prosessenes karakter og hvor i beslutningsprosessen de befinner seg. 

God informasjonsflyt internt og eksternt er en forutsetning for å lykkes i dette 

arbeidet. 

 


