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Oppdragsbrev til DSS - Forprosjekt EØS-notatbasen 

KMD viser til tidligere dialog om saken. 

 

Det er behov for å utarbeide en ny EØS-notatbase. En ny EØS-notatbase skal være 

et godt verktøy for å oppfylle de politiske ambisjonene for EØS-arbeidet ved å legge 

til rette for tidlig involvering og påvirkning, korrekt og relevant informasjon til 

Stortinget, gode og effektive arbeidsprosesser og god informasjon om EØS til norsk 

næringsliv og norske borgere. 

  

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble i mai 2019 gitt i oppdrag å identifisere og 

analysere forvaltningens behov for faglig og administrativ støtte i arbeidet med 

EU/EØS-saker, herunder behovet for å modernisere EØS-notatbasen. I rapporten, 

som ble ferdigstilt av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i mars 2020, kartlegges 

behovene til relevante brukergrupper i forvaltningen, stortingspolitikere, næringsliv, 

organisasjoner og andre samfunnsaktører. Rapporten påpeker at det er et 

forbedringspotensial for økt innsats for tidlig involvering og påvirkning i 

regelverksprosessen og for korrekt og rettidig gjennomføring av EØS-regelverk i 

norsk rett. 

  

Dagens notatbase dekker ikke i tilstrekkelig grad de administrative og 

forvaltningsmessige kravene til EØS-arbeidet, og notatbasen har svakheter særlig 

knyttet til manglende fleksibilitet og brukervennlighet. Arbeidsprosessene er lite 

effektive  og innebærer blant annet dobbeltregistreringer og manglende mulighet til å 

dele, formidle og koordinere informasjon på en enkel måte. Den fungerer derfor ikke 

godt nok som en samarbeidsplattform  for å sikre gode prosesser mellom berørte 

parter i forvaltningsprosessen og ut mot offentligheten. 
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Side 2 
 

  

DFØ anbefaler at det utvikles en ny EØS-notatbase – EØS 2.0 -  som skal legge til 

rette for tidlig påvirkning fra norsk side i arbeidet med utvikling av EØS-relevante 

rettsakter i EU. Det skal også legges til rette for god arbeidsflyt fra en rettsakt 

behandles i EØS/EFTA-institusjonenes IT-systemer til den blir behandlet hos 

fagdepartement i Norge og gjennomført i norsk rett. Fagsystemet skal sikre god 

åpenhet i arbeidsprosessen og at resultater blir kommunisert til offentligheten på en 

oversiktlig måte. DFØs rapport av mars 2020 vedlegges. 

  

Analysen som er gjennomført av DFØ er en behovsanalyse som har kartlagt ulike 

«brukerreiser» i arbeidet med EØS-saker. Det er nødvendig å ta dette videre for å 

konkretisere tekniske krav til utvikling av en ny løsning. I en situasjon hvor dagens 

tekniske løsning ikke lar seg videreføre, må vi utvikle EØS 2.0 for å sikre forsvarlig 

behandling av EU/EØS-saker fremover. Det er viktig å sikre at norske interesser blir 

fremmet tidlig i beslutningsprosessen i EU, at saksbehandlingen er effektiv og at 

gjennomføringen i norsk rett er riktig. 

  

DSS gis i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for utvikling av applikasjonen EØS 

2.0. Kravspesifikasjonen må inneholde nødvendige krav, slik at den ikke er til hinder 

for en fremtidig migrering til ny felles IKT-plattform for departementsfellesskapet. UD 

har det overordnete faglige ansvaret for EØS-avtalen i forvaltningen, og vil 

organisere et brukerforum med berørte departementer for faglige spørsmål i 

forprosjektet. Forprosjektet må sørge for nødvendige avklaringer mot FD i forhold til 

utvikling av kravspesifikasjonen. 

  

Forprosjektet skal spesielt vektlegge å: 

• Utvikle kravspesifikasjoner som ivaretar brukerbehovene og nødvendige 
sikkerhetskrav for ny IKT-plattform for departementsfellesskapet 

• Utrede nærmere kostnader knyttet til utvikling, drift og forvaltning av EØS 2.0 

• I forprosjektet vurderes også muligheten for å basere den norske "EØS 2.0" 
på tilsvarende digitale støttesystemer som allerede er utviklet i andre land, for 
eksempel Island. 

  

Kostnadene ved forprosjektet vil dekkes av UD og KMD.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir med dette 

belastningsfullmakt til DSS hvor DSS kan belaste KMDs kap. 500, post 21 med inntil 

280 000 kroner. (200 000 kroner til forprosjektet og 80 000 kroner til dekning av DSS 

sine timekostnader, estimert av DSS.)  

 

Vi viser også til at Utenriksdepartementet (UD) gir belastningsfullmakt til DSS hvor 

DSS kan belaste UDs kap. 100, post 01 med inntil 300 000 kroner, jf. vedlagte brev 

fra UD av 10. desember 2020. 

 



 

 

Side 3 
 

Vi ber om at DSS oversender oversikt til KMD og UD over alle utbetalinger som har 

vært foretatt i 2020 i begynnelsen av januar 2021, deretter innen den 10. hver måned 

med en prognose for antatt forbruk for forprosjektperioden.  

 

Kontaktperson i UD og KMD er hhv: Jørn Gloslie og Kaja Glomm, Avdeling for 

Europa og handel og Geir Leo Sedler, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Hjelle (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Asgeir Fløtre  

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg 

 

Belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet av 10.desember 2020 
 
DFØ rapport 2020: 3 Effektiv forvaltning av EU/EØS-arbeidet, Kunnskapsgrunnlag for 
nytt digitalt fagsystem – EØS 2.0. 
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