
Tyve år med EØS – hva nå? 

Av Oda Helen Sletnes, president i EFTAs overvåkningsorgan ESA 

Det er nå over tyve år siden EØS-avtalen gjorde Norge til en del av det indre markedet. EØS har bidratt 
til å sikre norske arbeidsplasser og norsk velstand. Et detaljert EØS-regelverk er blitt en del av hverdagen 
i departementer, direktorater, kommuner og bedrifter.  

Men jobben er ikke gjort. EØS-avtalen kan miste både sin verdi og relevans dersom forpliktelsene ikke 
lenger forplikter og rettighetene ikke lenger gir rett. Det hviler et stor ansvar på Norge og de andre 
EFTA-landene dersom avtalen skal stå seg gjennom sitt tredje tiår. 

EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjør i dag en oversikt som  viser at EFTA-landene sakker akterut 
og ikke følger opp sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Tendensen er urovekkende. Sammen med Island 
ligger Norge nå nederst på listen som viser de 31 landenes evne til å innføre nytt regelverk. 

Hele poenget med EØS er at nye regler gjøres gjeldende samtidig for hele det indre markedet. Det er 
dessverre langt fra tilfellet i dag. ESA har de to siste årene sendt et rekordhøyt antall saker til EFTA-
domstolen som gjelder manglende eller uriktig gjennomføring av EØS-forpliktelsene i Island og Norge. I 
samme periode har ESA åpnet hundrevis at såkalte traktatbruddssaker.  

De fleste har heldigvis funnet sin løsning før sakene settes på spissen og sendes til domstolen. Men på 
toppen av dette har vi i EØS et etterslep av om lag 500 rettsakter som ennå ikke er blitt gjort til del av 
EØS-avtalen selv om det er gått mange år siden de ble vedtatt i EU. Samlet sett gir dette et unødvendig 
dårlig inntrykk og svekker tilliten til EØS.  

Våre oversikter viser også at både Norge og Island har et rekordstort antall utestående forordninger – 
regler som har direkte virkning i medlemsstatene når de er vedtatt av EU, men som i EØS må gjøres til 
lov eller forskrift i samsvar med nasjonale prosedyrer. Det gjør avstanden mellom intensjoner og 
realiteter i EØS enda større. 

Hvorfor er det blitt slik?  

Mye av regelverket er av teknisk karakter. De kan rett nok være krevende eller kostbart å gjennomføre, 
men myndighetene ville vanligvis hatt god tid til forberedelse dersom arbeidet ble påbegynt i rett tid. 
Det er dessverre ikke alltid tilfelle.  

Jeg noterer meg også at EU-landene, i motsetning til EFTA-landene, stadig forbedrer sin gjennomførings-
evne. Trusselen om sanksjoner er trolig en viktig del av forklaringen. Europakommisjonen kan ilegge 
bøter dersom landene bryter tidsfristene, og saken kan ende opp som en utgiftspost på statsbudsjettet. 
Systemet i EØS bygger derimot på tillit til at avtaler forplikter og følges opp.  

ESA har notert seg at regjeringen har tatt en offensiv holdning til EØS og vil gjøre noe med dette. Men 
det holder ikke med skippertak eller politiske løfter. Nå er det på tide å levere.  Vi trenger mer robuste 
arbeidsformer som sikrer den nødvendige oppmerksomhet, langsiktighet og utholdenhet både fra 



politikere og byråkrater. Til tross for at EØS er et skjørt byggverk, har den institusjonelle rammen vist seg 
overraskende robust. Men det tar tid å bygge tillit, og kort tid å rive den ned.  
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