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Vedr. gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler
med EU lnnspill
-

Funksjonshemmedes Fellesorpanisasjon (FF0) viser til invitasjonen til å delta I
referensegruppe i forbindelse med gjennomgang av E0S-avtalen og øvrige avtaler
med EIJ. Som tidligere meldt (e-post av 17. mars d.å.) har FF0 av ressursmessige
hensyn dessverre ikke anledning til å defta I arbeidet i referansegruppen, men ønsker
isteden å spille inn våre synspunkter I form av punktene som følger nedenfor.
Tidligere inn i prosesser
FF0 mener norske myndigheter har et potensial for å komme tidligere Inn I EØS
relevante EU-prosesser og øvrige EU-prosesser av relevans for Norge. Dette kan
oppnås på flere måter.
Norges deltakelse i EUs mange ekspertgrupper knyttet opp mot bestemte
fagområder synes fra FFOs ståsted å utnyttes på en lite offensiv måte. Det politiske
eller samfunnsmesslge mandatet for Norges deltakelse i slike ekspertgrupper
oppleves også ofte som uklart, eller til og med fraværende. Med tanke på at en svært
stor andel av EUs regelverk i praktiske henseende må karakteriseres som relativt
upolitisk og ukontmversielt, vil mye påvirkning og innflytelse kunne utøves ved en
langt mer aktiv og offensiv håndtering av Norges ekspertgruppedeltakelse.
EFOs inntrykk er også at Norge og norske myndigheter delvis som følge av en for
lite vital samfunnsdebatt om EU-reievante saker for seirit tar opp saker og
pågående beslutningsprosesser av relevans for Norge overfor EU og EUs
institusjoner. En større og mer strategisk innrettet dialog med relevante
samfunnsaktører og interesseorganisasjoner på det enkelte saksfelt vii her kunne
være ett av flere bidrag for å sikre en bedre ivaretakelse av norske interesser.
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Implementeringen av vedtatt EU.regelverk
FF0 mener norske myndigheter har et potensial for å i større grad implementere
vedtatt E0S-relevant EU-Iovglvnlng på en måte som ivaretar og fremmer sentrale,
norske samfunnshensyn. Både i embetsverk og blant beslutningstakere synes det å
være for lite oppmerksomhet om at Norge har stor frihet knyttet til hvordan mye EØS
relevant EU-regelverk skal implementeres i norsk lov og regeiverk. Svært lite av
EøS-relevant EU-regelverk trenger tas inn i norske lover og forskrlfter ord for ord,
men kan Isteden innføres på den eller de måtene norske myndigheter mener best
ivaretar norske samfunnsinteresser. Det bør derfor settes et sterkere fokus på
hvordan vedtatt og E0S-relevant EU-regelverk skal implementeres i norsk lov- og
regelverk. Det bør også åpnes opp for dlalogprosesser med det sMle samfunn i
saker der dette er naturlig.
FF0 mener i tillegg det i alle sammenhenger hvor EU-beslutnlnger skal
implementeres i norsk lov- og regelverk, bør vurderes hvorvidt
lmplementeringsprosessen kan brukes til å styrke samfunnsformålet innenfor det
aktuelle regelverket ytterligere. Skal det innføres det nye EU-standarder på et felt, er
det oftest ingen Ung som hindrer Norge i å gå lenger enn EUs standarder, dersom
dette skulle være ønskelig. Slike avidaringer er det derfor viktig at gjøres mer
planmessig enn i dag. FF0 er opptatt av at slike avkiaringer i tillegg gjøres åpent og
mest mulig offentlig, og i dialog med berørte interesser utenfor selve
beslutningsapparatet.
Frivillige organisasjonen rolle i E0S-arbeidet
FF0 mener det må bli en prioritert målsetning å I større grad involvere det sMIe
samfunn og filvillige organisasjoner I særlIg viktige EU-beslutninger som skal
implenienteres i norsk lov- og regelverk. Dette bør følge naturlig av kunnskap om
måten nasjonale beslutnlngsprosesser i dag gjennomføres på, der både grundige
høringsrunder og vektiegging av det offentlige ordskiftet rundt saker som skal
besluttes står sentralt. Det samme er ikke i tilfredstillende grad tilfelle når det gjelder
prosesser knyttet til Implementering av EU-vedtak.
En del EU-besiutninger kan få vel så store konsekvenser for norske samfunnsforhold
som rent nasjonale beslutningspnsesser. Ikke minst derfor er det viktig at
myndighetene I økt grad legger til rette for tilsvarende prosesser rundt EU-regelverk
og Norges håndtering av dette, som ved de rent nasjonale beslutningsprosessene.
Et konkret eksempel i denne sammenhengen kan være norske myndigheters
håndtering av EUs program for arbeid og sosial solidaritet, PROGRESS.
Programmet innebærer en samlet satsning på over 6 milliarder kroner over hele
programperioden, med fokus på arbeidslivsspørsmål og sosiale utfordringer i Europa.
For Norges del vil PROGRESS innebære fordeler knyttet til kunnskapsutvikling og
utveksling, faglig og politisk samarbeid, samt deltakelse I europeiske nettverk av ulik
art. Samtidig vil deltakelsen i programmet gi nyttig lærdom og erfaringsutveksling i
utformingen av nasjonale ordninger. Likevel var det lenge svært liten fokus på
programmet fra norske myndigheters side, og tilsvarende få Initiativer for å involvere
relevante interesseorganisasjoner i Norges arbeid med programmet. Dette resulterte
i at FF0 senhøstes 2007 fant det nødvendig å tilskrive Utenriksdepartementet, for å
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be om at planer om norsk deltakelse i prosjekter i tilknytning til programmet ble
realisert.
Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELL.ESORGANISASJON

Liv Arum
Generalsekretær
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