
Regjeringsplattformen V-H-FrP 
– de EU-relevante delene 
 

Arbeid og sosial 

• arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser 

 

Personvern 

• Implementere EUs personvernforordning så raskt som mulig 

 

Innvandring og asyl 

Norge har tatt et stort ansvar over lengre tid, og ansvaret for mennesker på flukt må deles 

mellom flere land. Derfor støtter regjeringen i utgangspunktet planer om et forpliktende 

europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske 

land. 

• Bidra til å forebygge konflikter og behov for migrasjon gjennom sterk internasjonal 

innsats, og koble Norge sterkere på de europeiske prosessene for et felles europeisk 

system som også kan innebære etablering av felles asylsentre utenfor EU og styrking 

av Schengenlandenes yttergrense. 

 

Næring og handel 

Regjeringens mål er at Norge skal bli blant de ledende landene i Europa når det gjelder 

innovasjon. 

• Utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste handelspartnere, 

herunder EU 

 

Forskning 

• Arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskningen, herunder 

prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer. 

 

Klima 

Egne forpliktelser etter Paris-avtalen med minst 40 prosent utslippsreduksjon sammenlignet 

med 1990, skal følges opp gjennom en avtale om felles gjennomføring med EU. 



• Kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid 

med EU. Innfasing av ny teknologi, teknologiutvikling og CO₂-prising vil være 

hovedvirkemidler for å oppnå dette målet. 

• Bruke muligheten i EUs kvotesystem (ETS) og muligheten for direkteavtaler mellom 

land i EU-rammeverket for å oppfylle norske klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig 

sektor, men samtidig ha ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen 

nasjonalt. 

• Utarbeide en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor 

når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass. 

Energi 

Den regulerbare vannkraften vil fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt. Med et stadig 

mer uregulerbart europeisk kraftsystem, er vannkraften et fortrinn for Norge i overgangen til 

økt bruk av fornybar energi i transportsektoren.    

Omleggingen av energiforsyningen i Europa gir store muligheter for verdiskaping i Norge 

basert på våre energiressurser. Vi må utnytte de mulighetene dette gir til lønnsom 

produksjon og foredling av norsk kraft. Gjennom utveksling av elektrisk kraft med våre 

naboland kan vi bidra til klimavennlig omstilling i Europa. Regjeringen vil derfor sørge for 

gode og stabile rammebetingelser for kraftproduksjon, samtidig som også naturhensyn 

ivaretas. 

• Videreføre energisamarbeidet med EU og aktivt fremme norske synspunkter og 

interesser i den europeiske markeds- og regelverksutviklingen. 

• Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi og gjennomføre 

EUs energieffektiviseringsdirektiv med tilpasninger. 

Gass fra norsk sokkel er på kort til mellomlang sikt en del av løsningen når kull skal fases ut i 

europeisk energiproduksjon, og vil bidra i overgangen til et fornybart lavutslippssamfunn i 

Europa. Norge bør derfor legge til rette for fortsatt eksport av naturgass til Europa. 

 

Forsvar 

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring. Situasjonen i våre nærområder og i 

Europas randsone er mer utfordrende enn tidligere. 

• Videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs 

sikkerhets- og forsvarspolitiske fora. 

 

Utenriks 

Norges viktigste interesse- og verdifellesskap forblir de nordiske, europeiske og atlantiske. 

Regjeringen vil aktivt søke samarbeid med nye partnere og engasjere seg globalt. Samtidig 

krever endrede politiske, økonomiske og militære maktforhold en enda sterkere verdimessig 

og realpolitisk forankring i de vestlige fellesskap av naboer, allierte og handelspartnere. 



• Føre en aktiv nordområdepolitikk og styrke samarbeidet mellom både landene i 

Arktis og med EU for å forebygge og begrense naturkatastrofer og menneskeskapte 

katastrofer. 

• Samarbeide med utsatte demokratiske land om økonomisk og demokratisk utvikling, 

særlig på Vest-Balkan og i Europas randstater. 

 

Europa  

De europeiske landene og EU er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. 

Tilgangen til det indre markedet gjennom EØS-avtalen gir norsk næringsliv forutsigbarhet og 

mulighet til å selge sine varer og tjenester. Det er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og 

velferd i Norge. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen er 

grunnleggende positiv til forpliktende internasjonalt samarbeid.   

Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for 

Norges forhold til Europa. Regjeringen vil arbeide for forbedringer innenfor EØS-avtalens 

rammeverk og føre en aktiv europapolitikk som tar sikte på å øke norsk innflytelse over 

beslutninger som påvirker Norges interesser.   

Tilliten til vår felles yttergrense i Europa må gjenopprettes, og regjeringen vil støtte EUs 

innsats for å finne gode løsninger på felles utfordringer med migrasjon. Regjeringen mener 

at Norge må bidra i dette arbeidet. Utviklingen av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk 

skaper merverdi for NATO som allianse. Regjeringen er positiv til EUs forsvarssamarbeid og 

vil arbeide for at tredjeland kan delta i dette.  

 Regjeringen vil: 

• Delta i utvikling av felleseuropeiske løsninger for justis, migrasjon og klima, og søke 

gjennomføring av den felles klimapolitikken i EØS-avtalen. 

• Ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU. 

• Ivareta norske interesser i forbindelse med Brexit gjennom tett dialog med EU og 

Storbritannia. 

• Aktivt støtte opp under EUs politikk om rettsstatsprinsipper i Europa. 

• Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land. 

• Vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet 

arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser. 

• Sikre at EØS-midlene bidrar til å styrke demokrati og rettsstat i Europa, samt 

bærekraftig økonomisk vekst. 

• Delta i uformelle og formelle europeiske fora, spesielt der EØS-avtalen gir oss 

adgang. 

• Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for 

å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. 

• Involvere Stortinget tidlig i viktige EØS-prosesser. 

• Følge opp regjeringens initiativ overfor EU om styrket arbeid mot arbeidskriminalitet 

 



Sikkerhetspolitikk  

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring. Situasjonen i våre nærområder og i 

Europas randsone er mer utfordrende enn tidligere, og en kombinasjon av tradisjonell 

geopolitikk og nye, mer ukonvensjonelle utfordringer skaper en mer kompleks situasjon. 

Globale forhold påvirker oss også mer direkte enn tidligere. Regjeringen vil prioritere 

sikkerhet og stabilitet i Norges nærområder i sikkerhetspolitikken. Vi må bygge vår sikkerhet 

i samarbeid med andre, forankret i NATO og det transatlantiske forholdet. Fred og stabilitet 

sikres best gjennom et bredest mulig sikkerhetspolitisk samarbeid. 

• Ytterligere styrke det transatlantiske forholdet og samarbeidet med sentrale 

europeiske allierte og partnere. 

• Videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs 

sikkerhets- og forsvarspolitiske fora. 


