
 

 

NHOs innspill til regjeringens strategi for samarbeidet med EU 18-21 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til regjeringens arbeid med ny europastrategi og ønsker 

med dette å komme med innspill til hva NHO mener norske myndigheter bør prioritere i arbeidet 

med EU/EØS. Vi vil først trekke frem hvilke overordnede aspekter vi mener regjering arbeide 

med, deretter vil vi belyse det NHO mener bør være de viktige politiske prioriteringene i 

europaarbeidet.  

 

En europeisk brytningstid 

 

Europa er i endring. Britenes avgjørelse om å trekke seg ut av EU har skapt stor usikkerhet, både i 

EU og i Norge. Brexit har også ført til en bredere diskusjon om Europas fremtid. Dette er en 

diskusjon som i høyeste grad også berører Norge som EØS-land.  

 

Britenes uttreden endrer også maktbalansen i det europeiske samarbeidet. Storbritannia har i stor 

grad hatt samme holdning som Norge og de andre nordiske landene i viktige europeiske spørsmål 

som energi- og miljøpolitikk eller behovet for markedsbaserte løsninger fremfor reguleringer i 

samarbeidet. Når britene forlater EU vil vi miste en viktig alliansepartner. Vi må derfor 

identifisere og bygge nye allianser. Dette arbeidet tar tid og krever politisk oppmerksomhet. 

 

2019 er også starten på en ny politisk syklus i EU, med valg til Europaparlamentet og valg av ny 

president til Europakommisjonen og Det europeiske råd. I den forbindelse utvikles nye politiske 

programmer og politiske konstellasjoner som vil få stor innvirkning på EUs utvikling de neste 

årene.  

 

Vår deltakelse i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen er avgjørende for Norge og norsk 

økonomi, fremtidig vekst og velferd. Med et Norge som selv er i omstilling blir vår tilknytning til 

våre viktigste handelspartnere enda viktigere fremover. Dette stiller krav til både norsk næringsliv 

og norske myndigheter. EUs utvikling får direkte innvirkning på hvordan det går i Norge. Brexit 

kan få dramatiske konsekvenser ikke bare for vårt forhold til Storbritannia, men også vårt forhold 

til EU. I ytterste konsekvens kan EØS-avtalen settes i spill. Det er derfor viktig å sikre en god 

forståelse for betydningen av avtalen for Norge. 

 

NHO mener det er behov for å styrke den overordnete og strategisk utenrikspolitiske satsingen på 

Europa, og trappe opp europaarbeidet betraktelig fremover. Norges overordnede mål som må 
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gjennomsyre hele europapolitikken, må være at helheten og de grunnleggende prinsippene i det 

indre marked, og EØS-avtalen, bevares.  

 

De overordnede prioriteringene de nærmeste årene må være:  

• Bevare EØS-avtalen 

• Sørge for best mulige brexit-løsninger 

o Sikre at Norge tar del i utredelsesavtalen og overgangsavtalen 

o Sikre at Norge tar del i relevante elementer av den fremtidige avtalen mellom EU 

og Storbritannia 

o Sikre en best mulig permanent avtale mellom Norge og Storbritannia 

• Sikre norske interesser i videreutviklingen av EU og at Norge er tettest mulig knyttet til EU 

 

Mer informasjon og kunnskap  

 

Fjorårets debatt viser at vi ikke kan ta EØS-avtalen for gitt. Det hviler et ansvar på både 

myndighetene og berørte aktører å synliggjøre betydningen av avtalen og Norges samarbeid med 

EU. En frihandelsavtale med EU, som er vårt desidert viktigste marked, vil ikke være tilstrekkelig 

for norsk næringsliv. Det må derfor ikke skapes usikkerhet om EØS-avtalen. Dette skader norsk 

næringsliv og setter arbeidsplasser i fare. NHO mener det er behov for et kunnskapsløft om vårt 

samarbeid med Europa.  

 

Kunnskapsløft i skolen 

NHO er svært bekymret for det lave kunnskapsnivået om EØS-avtalen. Vi mener det trengs et 

kunnskapsløft i skolen. Europautredningen (2012) avdekket mangelfull kunnskap om Norges 

forhold til EU, særlig blant unge. Utredningen viste videre at det er lite informasjon om EU-

systemet og EØS-avtalen i lærerbøker i den videregående skolen. Så vidt NHO kan se, er dette 

ikke tilstrekkelig fulgt opp av hverken daværende eller etterfølgende regjering. Opplæringen må 

gjenspeile dagens situasjon og ikke situasjonen i 1994. NHO mener derfor at det må satses 

betydelig mer på informasjonsarbeid fremover. Som et ledd i dette kunne man for eksempel 

gjennomgå lærerplanene for å sørge for at det er tilstrekkelig og god nok kvalitet på opplæring 

knyttet til EU og EØS.  

 

Europaforskning 

Det er viktigere enn noen gang å styrke forskningsinnsatsen på EU og Norges forhold til det 

europeiske samarbeidet. Brexit utfordrer ikke bare EU, men også Norges rolle i det europeiske 

samarbeidet. Det er derfor helt avgjørende at vi har tilgang til god forskning som kan si noe om 

betydningen av de prosessene som pågår i EU nå. Støtten til europaforskning har stått mer eller 

mindre stille siden 1995. Utfordringene vi står overfor nå, krever en betydelig økt satsning i årene 

fremover.  

 

 

Medvirkning i EUs politikk- og regelverksutforming og implementering av nytt regelverk 

 

Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor har en viktig rolle i å samordne og koordinere 

forvaltningens arbeid med EU- og EØS-saker. Dette arbeidet blir ikke mindre viktig fremover, 
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men koordinering er ikke nok. Alle departementer må utforme europapolitiske strategier som 

reflekterer den nye situasjonen vi står i nå, sette av nok ressurser til det europapolitiske arbeidet, 

og arbeidet må gis politisk oppmerksomhet. Det er viktig at politisk ledelse i de ulike 

departementene deltar på de møtene man har anledning til å være med på, herunder de uformelle 

ministermøtene. Alle statsråder må være EØS-ministre.  

 

Tidlig på i politiske prosesser 

Betydningen av tidlig medvirkning i EUs prosesser er velkjent. Likevel opplever vi at det er behov 

for å målrette norsk innsats på dette området. Dette gjelder både politiske innspill til nye 

initiativer, så vel som aktiv deltakelse i ekspertgrupper og komiteer. For norsk næringsliv er det 

avgjørende at disse mulighetene benyttes fullt ut. Aktiv norsk deltakelse i fordrer at deltakerne er 

godt forberedt på sakene som skal diskuteres og at norske myndigheter utarbeider posisjoner i tide. 

Dette innebærer også at berørte parter, slik som næringslivet, konsulteres på et tidlig tidspunkt.  

 

Vi vil i den forbindelse berømme initiativet tatt av norske myndigheter i Brussel til et samarbeid 

for å samordne innsatsen med tanke på FP9. Dette er et godt eksempel på hvordan norske 

myndigheter og næringsliv sammen kan arbeide for å forberede viktige saker i EU. NHO vil 

understreke betydningen av at norske myndigheter arbeider videre for å styrke denne formen for 

samarbeid.  Regjeringen må arbeide for å få til et reelt «team Norway» på alle områder av stor 

betydning for Norge. 

 

Det er også en kjent sak at det ikke er tilstrekkelig å arbeide overfor Kommisjonen gjennom de 

formelle strukturene. Europaparlamentets økende betydning i den lovgivende prosessen gjør at 

norske myndigheter også må arbeide aktivt opp mot Europaparlamentet, for å sikre norske 

interesser. Gitt Europaparlamentets økte betydning, mener NHO at det er behov for å plassere en 

eller flere eksperter i institusjonen som kan sitte tett på prosessene når regelverk skal igjennom 

Parlamentet.  

 

Den europeiske kalender med valg til Europarlamentet og ny kommisjon i 2019 vil gi ny 

dynamikk i prioriteringer fra EU nivå. Det er viktig at Norge i den perioden vi nå går inn i kan 

posisjonere viktige norske interesser, kanskje knyttet særlig til energi og havresusser blant ulike 

stakeholders og meningsbærere i Brussel, før ny kommisjon lanserer sine nye prioriteringer. Vi har 

gjentatte ganger sett hvor vanskelig det har vært å endre initiativ, bl.a. knyttet til holdninger og 

synspunkter om aktivitet i arktiske strøk  

 

Tettere kontakt med hovedstedene/bygge nye allianser 

I likhet med at Europaparlamentet har blitt viktigere, har også arbeidet i EU-hovedstedene fått økt 

betydning. NHO mener at det er avgjørende med en sterk norsk representasjon i Brussel, og 

Norges EU-delegasjon spiller en viktig rolle i å være bindeledd mellom departementene hjemme 

og EU-systemet. Nesten like viktig er EU-arbeidet som gjøres på ambassadene i sentrale EU-land.  

EU og EØS må sees i sammenheng med det bilaterale Europa-arbeidet, og norske myndigheter må 

arbeide på bred front, både politisk, kulturelt og med næringslivet for å fremme norske interesser 

både i Brussel og i EUs medlemsland. Spesielt vil NHO trekke frem behovet for et tett samarbeid 

med Tyskland, Frankrike, de nordiske og baltiske landene, men også andre land, avhengig av tema 

og ikke minst formannskap.  

 

Fortgang i implementeringen av nye rettsakter 



 

 

 

4 

EØS er tuftet på prinsippet om et harmonisert regelverksområdet og skal med det sikre like 

konkurransevilkår for norske bedrifter og norsk næringsliv. Med et etterslep på 600 rettsaker som 

ennå ikke er implementert og gjort til en del av EØS-avtalen står dette prinsippet i fare. Norsk 

næringsliv risikerer derfor å ikke kunne konkurrere på like vilkår som europeisk næringsliv. Det 

finnes mange eksempler på at dette skaper usikkerhet, unødvendig merarbeid og kan være 

konkurransehemmende for norske virksomheter. Det kan også i ytterste konsekvens sette EØS-

avtalen i spill. NHO vil oppfordre norske myndigheter til å vurdere nye tiltak, i samarbeid med 

EØS-EFTA-landene, for å få fortgang i prosessen med å innlemme nye rettsakter i EØS-avtalen.  

 

 

 

Politiske prioriteringer  

 

- Brexit 

Brexit er og må bli den viktigste prioriteringen for norske myndigheter fremover. Brexit har skapt 

stor grad av usikkerhet, ikke minst om EØS-avtalen. Regjeringen må for enhver pris ikke gjøre 

noe som kan sette avtalen i fare.  

 

Storbritannia er en av Norges aller viktigste handelspartnere. For norsk næringsliv er det derfor 

viktig at vårt forhold til vår nabo i vest blir så tett som mulig. Norske myndigheter må sikre at 

Norge kan bli en del av de overgangsordninger som EU og Storbritannia blir enige om. Videre er 

det viktig at Norge kan forhandle om en fremtidig avtale raskt og parallelt med EU. Det er 

avgjørende at det ikke oppstår et avtalemessig tomrom med Storbritannia. Storbritannia er også en 

svært viktig forskningspartner for Norge. Forskningssamarbeidet må sikres også etter brexit.  

 

- Klima og energi  

EUs energi- og klimapolitikk er avgjørende for norsk næringsliv og krever særskilt oppfølging fra 

norske myndigheter. Fremover blir det spesielt viktig å prioritere arbeidet med EUs energi- og 

klimaregelverk, herunder forhandlingene om en samarbeidsavtale med EU for å realisere 

klimamålene i ikke-kvotepliktig sektor. For NHO er det avgjørende at det også ligger gode 

fleksibilitetsmekanismer til grunn i en fremtidig avtale med EU og at avtalen gir rom for å bygge 

grønn næringsvirksomhet og nye forretningsområder – eks. ved alternative energibærere i 

transport og økt bruk av skog og biologiske ressurser. Videre er statsstøttereglene for miljøstøtte 

en svært viktig sak for industrien, og det er viktig å sikre at disse fortsatt gir adgang til å gi CO2-

kompensasjon.  

 

Det blir viktig å følge opp Vinterpakken. NHO er fornøyd med Europakommisjonens utholdende 

arbeid med å få til et indre marked for energi. Store medlemsland stritter imidlertid imot. Det er 

derfor ønskelig at Norden, som lenge har vært en modell for integrering og samarbeid, tydeligere 

slutter opp regionalt samarbeid. Samtidig må en ikke lage regelverk som er så detaljert og 

omfattende at det ikke er rom for fleksibilitet, som ikke hensyntar landenes forskjellige 

utgangspunkt og overlater mer til markedet. Det kan derfor ikke understrekes nok at Norge, som i 

hovedsak lever av å eksportere energi i mange former, hele tiden må være mest mulig involvert i 

regelverksutformingen og påvirkningsarbeidet FØR og ikke etter det blir vedtatt. Det må gjelde på 
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alle nivå. Norske eksperter i europeiske arbeidsgrupper må arbeide for å fremme norsk 

verdiskaping.  

 

CCS er et område hvor Norge har særskilte forutsetninger for å gå foran for å skape 

klimaløsninger med global betydning. Det å lykkes med denne teknologien er avgjørende for både 

norsk og europeisk industri for å kunne realisere lavutslippssamfunnet i 2050.  

  

Vi vet at industriaktører i EU og andre steder i verden ser med interesse på arbeidet med 

realisering av en verdikjede for CO2-håndtering i Norge. Norskutviklet fangstteknologi og 

transportløsninger kan tas i bruk av internasjonale aktører. Etablering av et stort sentrallager på 

norsk sokkel kan føre til at utenlandske industribedrifter med store utslipp blir kunder og kjøper 

plass for deponering av sine utslipp på norsk sokkel. Det er viktig at norske myndigheter er aktive 

samarbeidsaktører med EU/medlemsland for å sikre at CCS er en prioritert sak i FP9 og at 

mulighetene for en fremtidig lagerløsning i Nordsjøen kommuniseres tydelig. 

  

Norge som foregangsland innen produksjon av fornybar energi og elektrifisering innebærer 

betydelige konkurransefortrinn. Verdiskapingen i tilknytning til dette bør stå sentralt i strategien, 

jf. også regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Vi ligger mange år foran EU-landene i å 

starte omleggingen av transportsektoren, men slike teknologiskift krever også endring og utvikling 

av systemet for bil- og drivstoffavgifter.  I prosessen mellom myndigheter og næringsliv om et 

CO2-fond for omlegging av næringslivets transporter, bør ESA involveres for å sikre at midler til 

fondet ikke vurderes som statsmidler i statstøtterettslig forstand. 

 

For norsk næringsliv er det også avgjørende at relevant lovgiving blir implementert så raskt som 

mulig. Tredje energimarkedspakke, som nå ligger til behandling i Stortinget, har tatt 9 år. Dette er 

en uholdbar situasjon. EØS-relevans må vurderes så tidlig som mulig, og norske myndigheter må 

ha løpende kontakt med de andre EØS-EFTA landene for å unngå at vi havner i denne situasjonen 

fremover. Når det er sagt er det åpenbart at når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering 

er Norge annerledeslandet og derfor trenger tilpasninger. Vi er bekymret for 

energieffektiviseringsmålsetninger som har mer med energisparing enn energieffektivisering å 

gjøre.  Et tak på energibruk når denne må forventes å bli utslippsfri er ulogisk og et hinder for 

bærekraftig industrivekst, CCS og en satsning på hydrogen. 

 

 

- Deltakelse i EUs programmer 

Det gjennomføres nå midtveisevalueringer for flere av EUs programmer som Norge er med i, og 

nye programmer er i ferd med å utvikles. Programdeltakelse, spesielt i EUs forsknings- og 

innovasjonsprogram er svært viktig for norsk næringsliv og norske forskningsmiljøer. Det gir 

tilgang til økonomiske ressurser og ikke minst tilgang til partnere, forskningsmiljøer og markeder 

utenfor Norge. Det skjerper norsk konkurransekraft i globale markeder. NHO deltar aktivt i 

arbeidet i BusinessEurope om innspill til det 9. rammeprogrammet, og samarbeider med våre 

medlemsbedrifter om innspill. NHO deltar også i det samarbeidet som norske aktører har tatt 

initiativ til i Brussel. I det videre arbeidet med FP9, vil NHO særlig løfte frem temaer som energi 

(særlig CCS), digitalisering og havrommet. Norsk næringsliv, forskning og norske myndigheter 

må arbeide for at disse områdene hvor vi har særlige ressursmessige fortrinn og kompetanse til å 

utvikle disse, får nødvendig prioritert i FP9. 
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- Det (digitale) indre marked  

Tilgang til det indre marked er kjernen i EØS-avtalen og NHOs arbeid med europapolitikken. 

Regulatorisk forutsigbarhet gjennom like regler for alle deltagere er helt sentralt for norske 

bedrifter. Initiativene innenfor digitalt indre marked (særlig kunstig intelligens, 

plattformøkonomien, cybersikkerhet og skatt på digital økonomi), tjenestepakken og 

håndhevingspakken, har alle stor betydning for å få på plass et velfungerende indre marked.  

 

 

- Arbeidsliv – sosial dialog  

Arbeidslivsspørsmål som diskuteres i EU har økt i omfang de siste årene. Dette er en utvikling 

NHO følger med interesse. Sentrale initiativ på dette området er utstasjoneringsdirektivet, den 

sosiale pilaren og tiltak mot arbeidslivskriminalitet. NHO har et tett samarbeid med våre 

søsterorganisasjoner og BusinessEurope, og vi er særlig opptatt av hvordan disse områdene 

påvirker den norske modellen. Yrkesutdanning er et satsingsområde i EU, blant annet som verktøy for å 

sikre arbeidslivet relevant kompetanse, utvikle og anvende teknologi, inkludere flere i arbeid og øke 

andelen med formell utdanning. Særlig har yrkesutdanningen vært viktig for å redusere ungdomsledigheten 

i Sør-Europa, der lærlingmodellen er blitt forsøkt utviklet etter modell av blant annet Tyskland. 

 

 

- Sjømat 

Norge og EU er uløselig knyttet sammen og er gjensidig avhengig av hverandre på sjømat, som 

henholdsvis største marked og største leverandør. Sjømatnæringen får en stadig viktigere rolle i 

norsk økonomi.  Vi opplever samtidig at konkurransesituasjonen i EU-markedet forsterkes 

gjennom EUs inngåelser av nye frihandelsavtaler. Vår manglende frihandel med EU på sjømat 

utgjør derfor i tilsvarende økende grad en konkurranseulempe og øker samtidig sysselsettingen i 

videreforedling på våre ressurser utenfor fremfor i Norge.  

 

Norge har også i økende grad utfordringer i forvaltningssamarbeidet med kyststatene i Nordsjøen, 

herunder EU. Uavklarte delingsforhold mellom statene medfører et uttak fra bestandene som 

overgår vitenskapelige tilrådninger. Bestandene mister derfor sine miljøsertifiseringer, som i 

praksis medfører at norsk fisk ikke får innpass i viktige markeder i EU. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
Tore Myhre /s/  
 
Avdelingsdirektør, Internasjonal avdeling  
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