
ESA 
i korte 
trekk



2

Europa er i endring. Det blir satt spørsmålstegn ved 
globalisering. Frihandel og fri bevegelse blir møtt 
med skepsis. For første gang vil et land ut av EU. 
Målet med det europeiske prosjektet var et forent 
Europa uten grenser. Nå er det enkelte som oppfatter 
slik åpenhet som en trussel. Noen frykter tap av 
suverenitet. Andre spør seg om det økonomiske 
systemet og samfunnsstrukturen vår er rettferdig.

Vi er nødt til å ta disse strømningsendringene på 
alvor. Etter at EØS-landene i EFTA i over 20 år har 
hatt adgang til et velfungerende indre marked med 
500 millioner innbyggere, kan det være fristende å ta 
rettighetene og frihetene der for gitt. Det bør vi ikke 
gjøre.

EØS-avtalen har i betydelig grad bidratt til stadig 
bedre leve- og arbeidsvilkår for alle som bor innenfor 
EØS-området. Nå er tiden inne for å verne om det 
som er oppnådd. I en tid med stor usikkerhet er vi 
heldige som er en del av verdens største handelsblokk 
med velfungerende og betrodde institusjoner. Disse 
strukturene står for trygghet. De gjør at vi kan dra 
nytte av globaliseringskreftene og samtidig verne om 
velferdsgodene og velstanden vi har oppnådd.

Arbeidsmiljøet og samfunnet er i rask endring. Nye 
muligheter og nye utfordringer dukker opp i kjølvannet 
av globaliseringen, den digitale revolusjonen, nye 
arbeidsmønstre og demografisk utvikling. Vi har alle 
et ansvar for å jobbe for større velstand i Europa, der 
økonomisk og sosial utvikling kan forsterke hverandre 
og miljøproblemer kan bli løst.

Forord

Nøkkeltall fra 2016
Saker åpnet: 555                  Saker avsluttet: 524                  Klager mottatt: 158

Budsjett 2016: 14 millioner euro
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ESAs tilsynsansvar omfatter saker som gjelder det 
indre marked, konkurranse og statsstøtte, og vi tar for 
oss noen av de mange sakene våre fra 2016 i denne 
brosjyren. Med en engasjert og dyktig stab på over 
70 personer fra 16 ulike land jobber ESA hardt for å 
takle de nye utfordringene. På denne måten håper 
vi å bidra til at EØS-avtalen fungerer optimalt også 
i forandringens time. Spesielt ønsker vi å sikre at 
konkurransekreftene virker til alles beste.

En viktig del av ESAs arbeid er informasjonsvirksom-
het. Vi må øke bevisstheten om EØS-lovgivningen i 
EFTA-landene og vår egen kunnskap om utviklingen 
i Island, Liechtenstein og Norge. Vi ønsker tett dialog 
om dette.

Vi tar gjerne imot ethvert spørsmål du måtte ha.  
Du finner oss på Facebook, Twitter og LinkedIn via  
@EFTASURV og på nettsidene våre www.eftasurv.int.

Kollegiet
EFTAs overvåkningsorgan ESA

Helga Jónsdóttir
Medlem av kollegiet

Sven Erik Svedman
President

Frank J. Büchel
Medlem av kollegiet

Forord

Om ESA

Forside

http://www.eftasurv.int
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Utgangspunktet for EUs indre marked er felles regler for de fire frihetene – fri bevegelse av varer, 
personer, tjenester og kapital. Disse frihetene er selve kjernen i europeisk integrasjon.

EØS-avtalen inneholder også saksområder som helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, 
likestilling, forbrukervern, miljø og selskapsrett. ESA kan gripe inn dersom et EFTA-land ikke innen 
rimelig tid og på riktig måte innlemmer nye EØS-regler i den nasjonale lovgivningen, bryter EØS-
regelverket eller anvender det feil.

Det indre marked

Pappaperm i Norge

Fedre i Norge kan kun utnytte retten til betalt 
foreldrepermisjon fullt ut dersom mor er i jobb eller 
studerer på fulltid. Mødre i samme situasjon kan ta 
betalt foreldrepermisjon uavhengig av om far jobber 
eller studerer.

I juli 2016 sendte ESA et formelt åpningsbrev til 
myndighetene i Norge og fremholder i brevet at 
de norske reglene utgjør direkte diskriminering 
på grunnlag av kjønn. Norge mener på sin side at 
reglene om betalt foreldrepermisjon faller utenfor 
EØS-lovgivningen. ESA og Norge drøfter saken videre 
i 2017.

Utstasjonerte arbeidere i Norge

Etter å ha mottatt en klage sendte ESA i oktober 2016 
et formelt åpningsbrev til Norge. ESA påpeker der at 
det norske kravet om dekning av utgifter til reise, kost 
og losji for utsendte EØS-arbeidere i flere sektorer er 
i strid med utstasjoneringsdirektivet.

Norge kan fastsette krav knyttet til minstelønn for 
utstasjonerte arbeidstakere på eget territorium, men 
eventuell dekning av disse utgiftene skal fastsettes 
av opprinnelseslandet. Norge har gitt partene i 
arbeidslivet i oppdrag å finne en løsning innenfor 
rammene av EØS-avtalen, og ESA vil følge opp dette 
arbeidet.
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Vern om EØS-retten

En viktig del av ESAs arbeid er å sikre at Island, Liechtenstein og Norge gjennomfører og anvender  
EØS-lovgivningen korrekt. Når det skjer, kan borgerne i EFTA-landene fullt ut høste fordelene av  
EØS-avtalen. 

Statlig ansvar på Island

På Island er loven til hinder for at folk kan kreve 
erstatning når en domstol av siste instans bryter 
EØS-lovgivningen.

Etter å ha mottatt en klage vedtok ESA i januar 2016 
en grunngitt uttalelse om at Island må følge det 
generelle prinsippet om statlig ansvar ved brudd på 
EØS-lovgivningen – som ESA mener også omfatter 
ansvar for domstolsbrudd – når en domstol av siste 
instans åpenbart bryter EØS-lovgivningen.

Muligheten for at en stat kan bli holdt ansvarlig for en 
domstolsavgjørelse som åpenbart er i strid med EØS-
lovgivningen, utgjør etter ESAs mening ikke en fare 
for domstolenes uavhengighet. Det stilles nemlig ikke 
krav om at en dom som er avsagt, skal endres.

Nytt ansvar for ESA

I 2016 fikk ESA nye ansvarsområder og 
skal nå drive tilsyn med finanssektoren. 
Målet med den nye europeiske ordningen 
for finanstilsyn er å sikre ensartet og 
konsekvent overvåkning innen bank-, 
forsikrings- og verdipapirmarkedene. 
I tråd med topilarstrukturen i EØS-
avtalen kan ESA fatte visse vedtak som er 
juridisk bindende for nasjonale tilsyn eller 
markedsoperatører i EFTA-landene.

For å bevare fordelene som et samlet 
tilsynssystem for finanstjenester i hele 
EØS gir, samarbeider ESA tett med 
spesialiserte EU-organer (EBA, EIOPA og 
ESMA) på dette området. Dette sikrer at 
kompetansen der blir fullt ut innarbeidet i 
eventuelle vedtak fra ESA.

Om ESA

Forside
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Complaint cases opened 2011–2015
Hvordan ESA etterforsker

Hvem som helst kan klage til ESA. Videre kan ESA bli oppmerksom på mulige problemer i EFTA-
landenes nasjonale lovgivning eller praksis gjennom egen overvåkning. Da vil ESA sette i gang en 
undersøkelse, som så kan føre til en formell traktatbruddssak.  

1
ESA sender et formelt 

åpningsbrev der ESA legger 
frem synspunktene sine og gir 

landet mulighet til å svare

3
Til slutt kan ESA bringe saken 
inn for EFTA-domstolen, som 

har siste ord

2
Dersom saken ikke blir løst, 
kan ESA vedta en grunngitt 

uttalelse der landet blir 
bedt om å rette seg etter 

EØS-reglene

Kjøtt, egg og meieriprodukter på Island
På Island er import av rått kjøtt samt egg 
og meieriprodukter underlagt strenge 
godkjenningsprosedyrer og krav til 
tilleggsbehandling, for eksempel dypfrysing. ESA 
mener at disse ekstratiltakene er i strid med 
EØS-reglene, og at Island har ilagt urettmessige 
handelshindringer på produktene.

Det finnes et harmonisert system av EØS-regler 
som skal sikre at matvarer er trygge. Ved å innføre 
tilleggskrav som går lenger enn disse reglene tillater, 
begrenser Island urettmessig matvareimporten og 
produktutvalget for islandske forbrukere. På dette 
grunnlaget besluttet ESA i desember 2016 å bringe to 
saker mot Island inn for EFTA-domstolen.

Saker om traktatbrudd har tre trinn:
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Tallenes tale

Det er viktig å gjennomføre reglene for det indre 
marked innen tidsfristene. Ikke bare for å nå målene 
som er fastsatt i lovgivningen, men også for å hegne 
om markedets troverdighet. Dette er årsaken til at 
ESA gjentatte ganger har oppfordret EFTA-landene til 
å forbedre innsatsen.

To ganger i året utgir ESA en resultattavle for det 
indre marked. Den viser hvor gode EFTA-landene er 
til å gjennomføre nytt EØS-regelverk i den nasjonale 
lovgivningen. En gang i året sammenlignes de tre 
landenes resultater med innsatsen i EU-landene.

Resultattavlen fra november 2016 viste at 
Norge fortsatt skårer høyt. For Liechtensteins 
vedkommende er det rom for forbedring, men 
Island klarte heller ikke denne gangen å få 
gjennomføringsunderskuddet ned på et akseptabelt 
nivå. Når det gjelder gjennomføring av direktiver, var 
underskuddet 0,4 prosent for Norge, 0,9 prosent for 
Liechtenstein og 2,2 prosent for Island. 

Nov
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Nov
2011

Mai
2012

Nov
2012

Mai
2013

Nov
2013

Mai
2014

Nov
2014
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2015
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2015
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Gjennomføringsunderskudd (prosentandel av direktiver som ikke er innført i tide)
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Island Liechtenstein Norge

Om ESA
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Mattrygghet og veterinærkontroller

EØS-regelverket stiller strenge krav til matvaretrygghet, dyrehelse og dyrevelferd i 
matproduksjonskjeden i Europa.

Stedlige kontroller er et viktig verktøy for ESA for 
å sikre at Island og Norge følger den omfattende 
europeiske lovgivningen som beskytter både 
forbrukere og dyr. ESA gjennomførte åtte 
kontroller i disse to landene i 2016. Liechtenstein 
er ikke en del av ESAs overvåkningssystem for 
matproduksjonskjeden.

Etter en inspeksjon i oktober 2016 konkluderte 
ESA med at Norge må bedre kontrollen med 
sporing, merking og bruken av tilsetningsstoffer i 
produkter med kjøtt. En kontroll i februar 2016 viste 
at Island må bedre kontrollen og overvåkningen av 
medisinrester i dyr og dyreprodukter.

Kontroller i 2016

4 i Norge:
• Fôrtrygghet

• Kartlegging: Campylobacter

• Sporing etter slakting

• Generell gjennomgang av 
gjenstående anbefalinger

4 på Island:
• Veterinærmedisinske  

produkter og restverdier

• Kartlegging: Campylobacter

• Sporing etter slakting

• Generell gjennomgang av 
gjenstående anbefalinger
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Transport: regelverk og sikkerhetskontroller 

Alle typer transport er omfattet av EØS-avtalen. ESA overvåker all EØS-lovgivning for transport - både 
på land, i lufta og på sjøen.

Effektiv, trygg og bærekraftig transport av varer, 
tjenester og personer bidrar til utviklingen av det 
indre marked og er avgjørende for en mer effektiv og 
konkurransedyktig økonomi innen EØS.

For å sørge for at sikkerhetsregler innen luftfart og 
sjøfart blir overholdt, gjennomfører ESA også stedlige 
kontroller.

På områdene luftfart, sjøfart og jernbane 
samarbeider ESA med EUs transportbyråer. Ved 
gjennomføring av kontroller i EFTA-landene bistås 
ESA-ansatte ofte av personell fra EU-kommisjonen 
og EU-byråer.

Det indre 
marked

Om ESA

Forside
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Statsstøtte er offentlig støtte til næringsvirksomhet. Slik støtte kan ta mange former: tilskudd, 
skattefordeler og gunstige lån, garantier eller investeringer som ikke er på markedsvilkår.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet statsstøtte. Forbudet skal sikre at foretak i hele Europa har like 
konkurransevilkår, og hindre at offentlig støtte blir til proteksjonisme. Men noen ganger kan statsstøtte 
være nødvendig for å bøte på markedssvikt eller sikre tilgangen på samfunnsnyttige tjenester. EFTA-
landene skal som hovedregel melde alle støttetiltak inn til ESA og be om forhåndsgodkjenning av dem.

3 Statsstøtte

Naturressurser på Island

I april 2016 la ESA frem forslag til hvordan Island 
kan sikre at kraftprodusenter som utnytter offentlige 
naturressurser, alltid betaler markedspris for disse 
ressursene. Tidligere har det ikke vært klare rettslige 
krav for kraftprodusenter på Island knyttet til betaling 
eller andre kontraktsmessige forhold.

Island har godtatt ESAs forslag. En islandsk 
arbeidsgruppe skal fremme nødvendige lovendringer 
og videre gjennomgå alle eksisterende kontrakter 
med kraftprodusentene.

Enova-ordninger godkjent

I desember 2016 godkjente ESA flere norske 
støtteordninger for miljøtiltak. Det er ordninger som 
forvaltes av Enova og finansieres av Energifondet 
(som har et budsjett for 2017 på 2 546 millioner 
kroner).

Med denne godkjenningen kan Enova fortsatt støtte 
demonstrasjon av ny grønn teknologi gjennom 
Demo-ordningen. I den nye Eco-Inn-ordningen kan 
særlig innovative miljøinvesteringer få støtte. Videre 
er infrastrukturordningen for alternative drivstoff 
forlenget.
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ESA og reglene for statsstøtte

ESA håndhever det generelle forbudet mot statsstøtte og er eneste myndighet som kan gi unntak for 
EFTA-landene.

Betydelig økning i antall klager

ESA samarbeider tett med Island, Liechtenstein 
og Norge for å sikre at reglene for statsstøtte blir 
overholdt.

Godkjenning av støttetiltak er ikke påkrevd dersom 
det generelle gruppeunntaket (GBER) kommer til 

anvendelse. Til tross for at EFTA-landene aktivt 
bruker dette gruppeunntaket, har ESA ennå ikke 
sett noen reduksjon i antall innmeldinger. Sammen 
med en betydelig økning i antall klager resulterer 
dette i et aktivitetsnivå vi ikke har sett siden like etter 
finanskrisen.

(Forhånds-)Meldinger og klager mottatt 2007–2016
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Om ESA
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Konkurranseretten gjør at markedene kan fungere effektivt og til beste for forbrukerne. Konkurranse 
bidrar ikke bare til lavere priser, men også til å gi forbrukerne større utvalg og flere valgmuligheter. 
Konkurranse gjør at foretak må være innovative og levere varer og tjenester av høy kvalitet.

EØS-reglene sikrer denne prosessen ved å forby konkurranseskadelig samarbeid foretakene imellom, 
som å gå sammen om å fastsette priser eller la være å konkurrere med hverandre. Reglene forbyr 
også dominerende foretak å misbruke markedsmakten sin, for eksempel ved å hindre at en konkurrent 
slipper til på markedet.

4 Konkurranse



13

Forord

Åpenhet og 
innsyn

Dette er ESA

Saker for 
domstolene

Konkurranse

Statsstøtte

Det indre 
marked

Konkurranse

Konkurranse skal komme forbrukerne til gode

ESAs oppgave er å sørge for at foretak i EFTA-landene etterlever konkurransereglene i EØS-avtalen. 
Slik får forbrukerne konkurransedyktige priser, bedre utvalg og høyere kvalitet.

E-betalinger i Norge

Etter å ha mottatt en klage innledet ESA i oktober 
2016 en formell undersøkelse av DNB, Nordea, 
BankID og Finans Norge med underselskapet 
Bits. ESA undersøker om disse foretakene har 
brutt konkurransereglene i EØS gjennom å hindre 
det svenske selskapet Trustly i å etablere seg i 
e-betalingsmarkedet i Norge.

ESA undersøker hvorfor norske forbrukere ikke 
får tilgang til en ny type betalingstjeneste som er 
tilgjengelig i de fleste andre EØS-land.

Telenor

I begynnelsen av 2016 sendte ESA formelle 
innsigelser til Telenor om mulig misbruk av en 
dominerende markedsposisjon innen mobile telekom-
tjenester i Norge. ESA mottok svar fra Telenor i 
april, det ble holdt en muntlig høring i oktober, og 
undersøkelsene fortsetter i 2017.

Widerøe

I juni 2016 innledet ESA en formell undersøkelse 
av Widerøe. ESA undersøker om flyselskapet har 
misbrukt en dominerende markedsposisjon ved 
å nekte andre tilgang til en viktig komponent i et 
satellittbasert innflygningssystem man trenger 
for å få lande på flere regionale flyplasser i Norge. 
ESA skal i 2017 vurdere om Widerøe hindret andre 
flyselskaper i å konkurrere om regionale ruter der 
dette systemet er påkrevd.

Byko

I april 2016 deltok ESA med et skriftlig innlegg 
i Reykjavik tingrett i en sak om prissamarbeid 
i jern- og byggevaresektoren på Island 
(Byko-saken). ESA avklarte i innlegget når 
konkurransereglene i EØS-avtalen gjelder, 
og understreket hvor viktig det er å sikre en 
avskrekkende effekt gjennom tilstrekkelig 
høye bøter i konkurransesaker.

Om ESA

Forside
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5 Saker for domstolene

Saker brakt inn for EFTA-domstolen i 2016

ESA deltar i alle saker som går for EFTA-domstolen, samt i saker for EU-domstolene som har særlig 
betydning for EØS-retten.

EFTA-landene er forpliktet til lojalt samarbeid etter EØS-avtalen, og ESA kan henvise Island, 
Liechtenstein eller Norge til EFTA-domstolen dersom de ikke oppfyller forpliktelsene de har i EØS. 
EFTA-domstolen behandler også anker mot ESAs vedtak samt spørsmål fra ulike domstoler i de tre 
EFTA-landene om tolkningen av EØS-reglene.

22 saker i alt

7
traktatbruddssaker

Island

8
Liechtenstein

1
Norge

13

2
saker om 

kostnadsdekning

9
spørsmål  

fra nasjonale  
domstoler

4
anker mot 

ESA-vedtak
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ESA i retten

ESA overvåker at EØS-retten anvendes korrekt, og at Island, Liechtenstein og Norge oppfyller 
forpliktelsene sine. Gjør de ikke det, kan ESA ta dem til EFTA-domstolen.

Norge i retten for andre gang

I februar 2016 stevnet ESA Norge inn for EFTA-
domstolen for andre gang for å få norsk lovgivning 
mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering til 
å samsvare fullt ut med EØS-reglene. Stevningen 
var nødvendig ettersom Norge ennå ikke hadde 
fulgt opp en dom fra 2013 om å gjennomføre 
hvitvaskingsdirektivet i norsk rett.

I desember 2016 sa EFTA-domstolen seg enig 
med ESA i at Norges manglende tiltak for å innfri 
den første dommen i seg selv utgjør et brudd på 
EØS-reglene. ESA vil følge utviklingen i Norge tett 
gjennom 2017 ettersom EØS-avtalen avhenger 
av lojalt samarbeid og en forpliktelse fra Islands, 
Liechtensteins og Norges side om å respektere 
dommer fra EFTA-domstolen.

Saker for 
domstolene

ESA og EU-domstolen

ESA kan delta i saker ved Den europeiske 
unions domstol (EU-domstolen) gjennom 
å inngi innlegg. I 2016 deltok ESA i seks 
saker ved EU-domstolen.

I november 2016 deltok ESA i en 
storkammerhøring i en sak om Uber. 
Det sentrale spørsmålet i saken var om 
selskapet skal anses som leverandør av 
transporttjenester eller som en digital 
tjeneste.

ESAs innlegg var tuftet på et grunnsyn om 
at dagens lovgivning ikke bør anvendes 
på en måte som hindrer innovasjon og 
da særskilt den nye delingsøkonomien. 
Domstolens tolkning av regelverket 
bør imidlertid heller ikke se bort fra de 
legitime interessene til de berørte partene, 
det vil si profesjonelle drosjesjåfører,  
Uber-sjåfører og forbrukere.

Om ESA

Forside
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ESA satset i 2016 på et kommunikasjons- og informasjonsprogram i EFTA-landene for å øke 
bevisstheten rundt EØS-avtalen og ESAs rolle og oppgaver.

ESA og ESAs ansatte utfører jobben sin på en imøtekommende og åpen måte, samtidig som de 
beskytter taushetsbelagt informasjon.

6 Åpenhet og innsyn

Begjæringer om innsyn:
Innsynsbegjæringer mottatt i 2016  115
Innsynsbegjæringer mottatt i 2015  145
Innsynsbegjæringer mottatt i 2014  155

Antall dokumenter vurdert i alt:  305

Fullt innsyn gitt: 226
Delvis innsyn gitt: 11
Nektet innsyn: 68

Hvem ber om innsyn?

Advokatfirmaer
119

Organisasjoner/foreninger
9

Offentlige 
myndigheter

31Selskaper
17

Andre
9

Akademia
54

Presse
25

Privatpersoner
41

10%
3%

3%

6%

18%

8%

13%

39%
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Se hva vi gjør

ESA sikrer åpenhet og innsyn også ved å gi offentlig adgang til dokumenter og lister over vedtak samt 
ved å publisere pressemeldinger og oppdateringer på sosiale medier hyppig.

Få innsyn

ESA-dokumenter blir som regel gjort offentlig til-
gjengelige etter en enkel innsynsbegjæring. ESA 
kan imidlertid nekte innsyn i visse dokumenter. 
Når ESA gir innsyn i et dokument, blir det lastet 
opp til en åpen og søkbar dokumentdatabase slik 
at det blir tilgjengelig for alle.

Finn ut mer her: www.eftasurv.int/access

Protokollene fra de ukentlige møtene i ESAs 
kollegium blir lagt ut på nettsidene våre med en 
oversikt over alle formelle vedtak. I tillegg har 
ESAs nettsider et fullstendig register over alle 
vedtak som gjelder statsstøtte. I 2016 ga ESA 
også ut 70 pressemeldinger.

Besøk oss

ESA-ansatte holder ofte presentasjoner for 
besøkende. Formålet med disse presentasjonene er 
å gi mer inngående informasjon om ESA og åpne for 
videre kontakt.

EØS-konkurranse for jusstudenter

Den andre prosedyrekonkurransen i EØS-
rett ble holdt i Reykjavik i november 2016 
i samarbeid med islandske universiteter 
og med støtte fra Islands Høyesterett 
og dommer Páll Hreinsson ved EFTA-
domstolen.

Over 30 studenter deltok fra Universitetet 
på Island og universitetene i Reykjavík 
og Akureyri. Det var hard konkurranse, 
og deltakerne fremmet synspunkter på 
kompliserte juridiske spørsmål for et 
dommerpanel. Premien til vinnerlaget: 
En tur med alle utgifter dekket til Brussel 
og Luxembourg og omvisning i de indre 
gemakker i EFTA-, EØS- og  
EU-institusjonene der.

ESA skal samarbeide med norske 
universiteter om å arrangere den neste 
konkurransen. Se ESAs nettsider for mer 
informasjon.

Om ESA

Forside

www.eftasurv.int/access
http://www.eftasurv.int/press--publications/moot-court/
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ESA har over 70 engasjerte og dyktige medarbeidere fra 16 europeiske land.

7 Dette er ESA

Nasjonaliteter

EU-land

35
Liechtenstein

2
Island

16
Norge

20
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Forord

Åpenhet og 
innsyn

Dette er ESA

Saker for 
domstolene

Konkurranse

Statsstøtte

Det indre 
marked

En attraktiv arbeidsplass

ESA gir muligheten til å arbeide med interessante 
juridiske spørsmål innen EØS-rett. ESA ansetter 
folk med høy kompetanse, erfaring og spesiell 
interesse for europarett og EØS-samarbeidet. 
Saksbehandlerne jobber med saker på en rekke 
ulike juridiske områder i en av ESAs avdelinger.

Ansettelser skjer på åremål eller midlertidige 
kontrakter, og ledige stillinger blir jevnlig utlyst på 
ESAs nettsider. ESA jobber aktivt for å kunne tilby 
en arbeidshverdag som gjør det mulig å balansere 
jobb og fritid, og et arbeidsmiljø som gjør det 
mulig å videreutvikle ferdigheter og interesser.

Hvert år får også seks praktikanter tilbud om 
å tilbringe 11 spennende måneder i ESA og 
Brussel. Trainee-stillingene gir unge fagfolk og 
nyutdannede fra Island, Liechtenstein og Norge 
muligheten til å jobbe innen EØS-rett. 

Se www.eftasurv.int/jobs og www.eftasurv.int/trainee 
for mer informasjon.

Budsjett og resultat

ESA er finansiert av Norge (89 %), Island (9 %)  
og Liechtenstein (2 %). Budsjettet for 2016 var  
14 millioner euro, en nominell økning på 6,1 %.

Driftsresultat  
(beløp i euro, avrundet til nærmeste 1000)

Resultat 
2016*

Budsjett 
2016

Finansinntekter 1 2

Tilskudd fra EØS/EFTA-land 13,974 13,974

Andre inntekter 30 40

Sum inntekter 14,005 14,016

Lønn og andre ytelser 10,400 10,943

Reiser, kurs, representasjon 820 882

Kontorlokaler 1,206 1,184

Leveranser av varer og tjenester 1,100 1,001

Finanskostnader 4 6

Andre kostnader 0 0

Sum utgifter 13,530 14,016

Driftsresultat 475 0

* foreløpig og urevidert

Dette er ESA

Om ESA

Forside

www.eftasurv.int/jobs
http://www.eftasurv.int/trainee


EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kontrollerer at Island, Liechtenstein og 
Norge gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen. Det gjør det mulig 
for disse landene å delta i EUs indre marked.

ESA er uavhengig av medlemslandene og ivaretar privatpersoners og 
bedrifters rettigheter etter EØS-avtalen, som sikrer fri bevegelighet, 
rettferdig konkurranse og kontroll med statsstøtte.

ESAs arbeid bidrar til å fjerne handelshindringer og skape nye muligheter 
for rundt 500 millioner europeere, noe som skaper arbeidsplasser og 
vekst og gir EFTA-landene større internasjonal konkurranseevne.

EFTAs overvåkningsorgan

Rue Belliard 35
1040 Brussels
Belgia

+32 (0)2 286 18 11
registry@eftasurv.int
www.eftasurv.int

Bakside


