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- Da vil Norge sitte igjen i et "Norge-Efta" med
Lichtenstein som ikke engang syvende, men
åttende hjul på vogna.

Forfatter: TROND SUNDNES, Brussel

Det var for øvrig det lengste noen i utvalget
gikk i å antyde sitt syn på EØS-avtalen under
møtet.

Leder av EØS-utvalget er glad han slipper å
utrede alternativer til EØS-medlemskap. Ett år
før rapporten om Norges forhold til EU skal
legges frem, vedgår professor Fredrik Sejersted
at han føler forventningspresset.

- Vi kommer ikke til å dele noen foreløpige
konklusjoner. Alt som kommer fra oss,
kommer i den endelige rapporten, sier
Sejersted.

-Vi opplever et stort forventningspress til
rapporten vi skal legge frem, sier professor
Fredrik Sejersted.
- At vi har blitt beskrevet som et supperåd og
et "politisk snork" av kommentatorer, har gitt
en forventningsreduksjon som vi ikke har noe
imot, legger han til.

Under møtet med nordmennene fikk han en
rekke råd og innspill om hvilke områder
utvalget bør se nærmere på.
Gjennomgangstonen fra dem som daglig
jobber mot EU var, ikke overraskende, at
Norge står på utsiden og har behov for mer
innflytelse i beslutningsprosessene i EU. Men
de som håper at utvalget skal gå i detalj på
enkeltområder, kommer til å bli skuffet.

Det var i januar utenriksminister Jonas Gahr
Støre presenterte det 12 personer sterke
utvalget som har i oppdrag å gjennomgå
Norges mest omfattende internasjonale avtale.
De siste månedene har utvalget lagt strategien
for arbeidet, og sortert ut de viktigste
områdene.

- Skulle vi ha gått inn på hvert enkelt område
som trekkes frem, ville vi aldri kommet i mål.
Vi skal se på de overordnede linjene, men
synes det er nyttig å få konkrete innspill, siden
disse eksemplene kan danne grunnlag for
rapporten, sier Sejersted.

Kan bli alene

Ikke et ja eller nei

Denne uken er utvalget i Brussel og har møter
med blant andre den norske EU-delegasjonen.
Samtidig møtte utvalget over 100 nordmenn
med ulik grad av tilknytning til EU-systemet
under et debattmøte i "House of Norway" - et
steinkast unna EU-hovedkvarteret.

Overfor DN utdyper han hvordan han tror
rapporten til slutt vil bli seende ut.

- Jeg er sjeleglad for at vi ikke skal utrede
alternativer. Det får bli en del av debatten
etterpå, men gjerne på grunnlag av vår rapport,
sa Sejersted.
Det sier han samtidig som Sveits har varslet at
landet vil fortsette å stå utenfor EØS, mens
Island er på vei ut av EØS og inn i EU.
Dermed kan Norge i realiteten stå alene igjen i
Efta sammen med Lichtenstein. Eller som
utvalgsmedlem, valgforsker, EU-tilhenger og
Ap-mann Frank Aarebrot uttalte det under
debattmøtet:

- Vi skal ikke komme med noen anbefaling om
et ja eller nei til EU eller et ja eller nei til EØS.
Vi skal vurdere og analysere det norske
forholdet til EU etter 16 og et halvt år med
EØS-avtalen. Vi kommer med observasjoner
og refleksjoner, ikke konklusjoner. Men
dersom vi ser områder der ting kan bli bedre,
så kan vi komme med anbefalinger på
enkeltspørsmål.
Arbeidsutvalget har i tillegg til egne ressurser
hyret inn et lite utvalg eksterne rådgivere.
Budsjettet på denne konsulentjobben er under
halvannen million kroner.
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