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Hva Norge kan lære av Brexit – så langt
Av Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Innledning
Da den rådgivende folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni 2016 endte med et flertall for  
britisk utmeldelse av EU (Brexit), hevdet motstandere av norsk deltagelse i Det europeiske  
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) at dette ville skape en ny mulighet også for Norge. 
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte til Aftenposten 24. juni 2016: «Storbritannia 
må inn i forhandlinger med EU. Dette kan gi muligheter for oss». SVs leder Audun Lysbakken uttalte 
noe tilsvarende samme sted: «Hvis vi får en ny samarbeidsform, vil det også kunne gi en mulighet for 
Norge som vi må klare å gripe.» 

Basert på Brexit-prosessen så langt, er det ingen tegn til at dette er tilfelle. Det har vært mye 
oppmerksomhet om den ferdigforhandlede avtalen om overgangsordninger og britisk utmeldelse 
av EU, og lite oppmerksomhet om felleserklæringen om det fremtidige og permanente forholdet 
mellom Storbritannia og EU. Erklæringen gir ingen signaler om at Storbritannia vil kunne få den 
samme markedsadgang som det EØS-avtalen gir uten at de påtar seg de samme forpliktelsene. 
Tvert i mot, erklæringen om den fremtidige avtalen bygger på kjent EU-logikk, balanse mellom 
markedsadgang og forpliktelser, de fire frihetenes udelelighet og EUs beslutningsautonomi. De 
fire frihetenes udelelighet innebærer at EU ikke vil akseptere noen avtale som gir et land adgang 
til deltagelse i for eksempel det indre markedet for varer, tjenester og kapital, men «slipper» det  
felles markedet for arbeidskraft. 

Beslutningsautonomi betyr at EU ikke vil akseptere at andre enn EUs organer beslutter regel- 
verket som skal gjelde i EU. Når Storbritannia ikke ønsker fri bevegelse av arbeidskraft, kan de  
heller ikke fortsette å være en del av det indre markedet på de tre andre områdene. En britisk 
deltagelse i EØS, men med unntak for deltagelse i det felles arbeidsmarkedet, fremstår derfor som 
utenkelig. Det som skisseres i felleserklæringen er en omfattende handelsavtale, noe tilsvarende 
den avtalen EU nylig inngikk med Canada. 
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Formålet med dette notatet er ikke å gå nærmere inn på utmeldingsavtalen og overgangs- 
ordningene, men å se på de signaler og rammer som angis i felleserklæringen om en fremtidig 
permanent avtale mellom EU og Storbritannia, og hva vi i Norge kan lære av den. 

Det er i skrivende stund høyst uklart hvordan Brexit-prosessen ender. Lærdommene fra felles-
erklæringen vil imidlertid gjelde enten utmeldingsavtalen til slutt blir vedtatt, utmeldelsen blir  
utsatt, Storbritannia detter ut av EU uten noen utmeldelsesavtale og overgangsordninger, eller 
britene snur og blir i EU.

Erklæringen er egentlig viktigere enn utmeldingsavtalen
Etter at forhandlingene om britisk utmeldelse av EU ble avsluttet, har nesten all oppmerksomhet  
vært rettet mot utmeldelsesavtalen, inklusive overgangsordningene som skal gjelde i forholdet 
mellom Storbritannia og EU i 21 måneder etter at medlemskapet opphører 29. mars 2019. Hadde  
det ikke vært for at uenighet Brexit-tilhengerne i mellom om hva de vil ha istedenfor EU- 
medlemskapet, og at stor motstand mot den såkalte «backstop-klausulen» i utmeldelsesavtalen 
har skapt en kaotisk politisk situasjon i Storbritannia, ville utmeldelsesavtalen med overgangs- 
ordninger egentlig vært mindre viktig. 

I overgangsperioden frem til utgangen av 2020 skal Storbritannia, i henhold til utmeldelses- 
avtalen, fortsatt være innenfor EUs tollunion. De vil imidlertid kunne begynne å forhandle med  
andre land om fremtidige handelsavtaler som kan tre i kraft når overgangsperioden er over og 
Storbritannia trer ut av tollunionen. «Backstop-klausulen» angir at dersom EU og Storbritannia ved 
utløpet av overgangsperioden ikke er blitt enige om noen annen løsning for hvordan fri bevegelse 
av varer, arbeidskraft mv. mellom Nord-Irland og Irland skal kunne fortsette med et Storbritannia 
utenfor tollunionen, så skal Storbritannia fortsette å være med i tollunionen inntil en slik løsning 
er funnet. Hvis Storbritannia fortsetter å være med i tollunionen, vil de ikke kunne ha egne 
handelsavtaler med andre land. EUs handelsavtaler med tredjeland, avtaler britene ikke vil ha noen 
beslutningsmyndighet over, vil måtte gjelde.

Det særlige historiske forholdet mellom Storbritannia, Nord-Irland og Irland, som resulterte i  
backstop-klausulen, er ikke relevant for Norges forhold til EU. Det viktige for Norge er hvordan 
den permanente avtalen mellom EU og Storbritannia er tenkt å bli. En slik avtale er enda ikke 
fremforhandlet, men den britiske regjeringen og EU har utarbeidet en felleserklæring hvor ram-
mene og prinsippene for det fremtidige og varige forholdet er fastsatt.1 Erklæringen inneholder  
klare prinsipper og signaler som en fremtidig avtale vil måtte bygge på, prinsipper og signaler også 
Norge ville møtt dersom vi skulle sagt opp EØS-avtalen og forsøkt å fremforhandle noe annet.

Erklæringen om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU er på 36 sider, og er i stor grad 
avfeid som generell og innholdsløs. Det er ikke riktig, erklæringen angir svært tydelig hva som er 
britenes valgmuligheter. Skal britene fortsatt være med i EUs indre marked, må de akseptere alle 
de fire frihetene; fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer, herunder av arbeidskraft. 
For at det skal være like konkurransevilkår, må de videre godta de standarder og krav EU vedtar, og  
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de må anerkjenne EU-domstolens avgjørelser. Når britene sier at de ikke ønsker fri bevegelse av 
arbeidskraft, innebærer det at de sier nei til deltagelse i det indre markedet. For som det heter blant 
annet i punkt 4 i innledningen til erklæringen, er de fire frihetene udelelige:

“The future relationship will be based on a balance of rights and obligations, taking into account 
the principles of each Party. This balance must ensure the autonomy of the Union’s decision making 
and be consistent with the Union’s principles, in particular with respect to the integrity of the Single 
Market and the Customs Union and the indivisibility of the four freedoms. It must also ensure the 
sovereignty of the United Kingdom and the protection of its internal market, while respecting the 
result of the 2016 referendum including with regard to the development of its independent trade 
policy and the ending of free movement of people between the Union and the United Kingdom.”

I felleserklæringen konstateres det altså at det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU  
må baseres på at britene ikke ønsker fri bevegelse av personer og at de ønsker å inngå egne handels-
avtaler med tredjeland. «The indivisiblity of the four freedoms» og «the integrety of the Single 
Market» betyr at EU da heller ikke kan akseptere at Storbritannia deltar i det indre markedet for 
tjenester, varer og kapital. Selv om EØS-deltagelse for Storbritannia fortsatt er et tema blant noen i 
det britiske parlamentet, fremstår det som helt uaktuelt.

Felleserklæringen peker i retning av en handelsavtale mellom Storbritannia og EU for varer, og i  
noen grad for tjenester, samt en avtale som sier noe om etableringsadgang for bedrifter. Det vil si  
en avtale som i stor grad vil ligne avtalen mellom EU og Canada (CETA), en avtale som i påvente 
av at alle EU-land skal ratifisere den, trådde i kraft midlertidig i september 2017. Ved en CETA-
lignende avtale vil ikke Storbritannia lenger være i EUs tollunion, og vil derfor fritt kunne inngå 
egne handelsavtaler med tredjeland. Storbritannia vil heller ikke omfattes av EUs regler for fri  
bevegelse av personer. Begge deler er hovedkrav Storbritannia har satt for det fremtidige sam- 
arbeidet med EU.

Nærmere om EUs avtale med Canada
CETA er ifølge EU-kommisjonen “the most ambitious trade agreement that the EU has ever 
concluded.”2 Avtalen er likevel først og fremst en frihandelsavtale for varer, hvor tollen reduseres 
til null på industriprodukter. For landbruksvarer beholdes toll, men det er for noen produkter 
etablert tollfrie kvoter. Når det gjelder tjenester, er det bestemmelser som gir økt beskyttelse 
av opphavsrettigheter, samarbeid om standarder, anerkjennelse av kompetanse og utdannelse,  
tilgang til hverandres telekom-markeder og bestemmelser om sjøtransport. Canadiske banker får 
ikke full tilgang til å operere i EU-markedet basert på konsesjonen de har fra canadiske myndigheter. 
Norske banker har i dag en slik tilgang, basert på at de er godkjente som banker i Norge. I avtalen 
med Canada åpnes det kun for grenseoverskridende salg av noen få finansielle tjenester. I hovedsak 
vil canadiske banker dermed bare kunne tilby tjenester i EU når de har fått konsesjon til å være 
etablert der. I CETA åpnes det for at canadiske selskaper kan delta i offentlige anbud i EU, og EU-
selskaper gis tilsvarende adgang i Canada. Videre fjerner avtalen regulative hindringer EU-foretak 
møter når de vil investere i Canada og canadiske selskaper møter i EU. Et canadisk eid selskap skal i 
EU likebehandles med EU-eide, og vice versa (ikke-diskrimineringsprinsippet). 
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Ifølge avtalen med Canada skal det etableres en tvisteløsningsmekanisme for bedrifter som  
mener de blir diskriminert av vertslandet. Dersom et canadisk selskap i EU (eller et EU-selskap i 
Canada) opplever å bli diskriminert av vertslandets myndigheter, kan selskapet bringe saken inn 
for et eget dommerpanel, eller tribunal, Investment Court System (ICS).3 Et slikt tribunal utenom  
de vanlige domstolene er omstridt i EU. Den belgiske regjeringen har bedt EU-domstolen vurdere 
om ordningen med tribunalet strider mot EU-retten. Belgia har enda ikke ratifisert CETA. Dersom  
EU-domstolen kommer frem til at ICS er i strid med EU-retten, må avtalen med Canada revideres. 
Det vil også begrense hva slags tvisteløsningsmekanismer EU kan ha i nye avtaler med tredje- 
land, herunder med Storbritannia, som igjen vil kunne begrense omfanget på den markeds- 
adgangen som kan gis. EU-domstolen har begynt å behandle saken, men har i skrivende stund ikke 
konkludert.

For å sikre like konkurransevilkår inneholder avtalen mellom EU og Canada bestemmelser om 
subsidier og annen statsstøtte, og partene forplikter seg til å bekjempe monopoler og bedrifters 
misbruk av markedsmakt. Det er ingenting i avtalen som beskytter mot eventuelle antidumping-
tiltak. På dette området vises det bare til Verdens handelsorganisasjon (WTO) sitt regelverk, som 
tillater antidumpingtiltak, dvs. straffetoll eller lignende, dersom produkter selges til unormalt lave 
priser, f.eks. til priser vedvarende under produksjonskostnadene.

Det tok mer en fem år å forhandle frem CETA, og åtte år fra forhandlingene startet til avtalen ble 
midlertidig satt i verk. I skrivende stund er avtalen fortsatt ikke ratifisert av alle medlemslandene i  
EU. Prosessen med Canada tok således betydelig mer tid enn de 21 månedene overgangs-
bestemmelsene i Storbritannias utmeldingsavtale er tenkt å vare. Det kan bli krevende å få på plass 
en avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia før overgangsperioden er tenkt 
å utløpe.

En avtale med Storbritannia må bygge på logikken til det indre markedet
På alle områdene som er omfattet av erklæringen mellom Storbritannia og EU, og som en ser for 
seg i større eller mindre grad vil omfattes av en fremtidig avtale, er det én type formulering som går 
igjen: - EU og Storbritannia respekterer hverandres regulatoriske autonomi, men vil tilstrebe nært 
samarbeid, harmonisering, ekvivalente regler o.l., for å unngå unødige hindringer i det økonomiske 
samkvemmet. EU vil også løpende vurdere om Storbritannias reguleringer harmonerer med EUs,  
og derfor at det også over tid opprettholdes like regulatoriske konkurransevilkår. 

Prinsippet om markedsadgang og gjensidig anerkjennelse på den ene siden, og et minstekrav til 
reguleringer på den andre siden, er en bærebjelke i EUs indre marked. Gjennombruddet med å 
få etablert det indre markedet kom da EU-landene på 1980-tallet ble enige om denne logikken. 
Til å begynne med var minstekravene relativt begrensede, men er blitt utvidet og strammet inn 
etterhvert som erfaringer er vunnet.

Innen finans er det det for eksempel slik at en bank med konsesjon i ett land, for eksempel i 
Storbritannia så lenge de er EU-medlem, automatisk har konsesjon til å drive i de andre EU-landene.  
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Forutsetningen er at landet som ga konsesjon stiller visse minimumskrav til bankens soliditet, 
og fører tilsyn med dens virksomhet i alle land den driver direkte i eller via en filial. Konsesjons- 
givende land kan godt stille strengere krav enn minimumskravene, og vertslandene kan godt  
vedta egne lover og regler om forbrukervern mv, som da også de utenlandske bankene vil måtte 
overholde. 

Felles minstekrav, men rett til å sette strammere krav, og vertslandenes rett til egen lovgivning  
blant annet for forbrukervern, ble nøkkelen som gjorde det mulig å få etablert det indre markedet. 
Etter etableringen av det indre marked, erfarte medlemslandene og Kommisjonen, som ventet,  
at de første minstekravene var utilstrekkelige og at ytterligere felleskrav var nødvendige. Minste-
krav ble i økende grad også endret til absolutte krav. Erfaringer gjør at medlemslandene etterhvert 
greier å bli enig om reguleringer de tidligere ikke var enige om. Ved å ta sjansen på å åpne opp 
for fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer innen EU (og innen EØS), basert på noen, 
men mangelfulle, felles minstekrav, ble det satt i gang en dynamikk hvor medlemslandene fort så 
at ytterligere felles regelverk var nødvendig. Videre erfarte medlemmene at det indre marked ga 
økonomiske gevinster. Dette er en prosess som fortsatt pågår. Det indre markedet er fortsatt et 
uferdig byggverk.

Det er utenkelig at EU vil gi noe land, heller ikke Storbritannia, tilgang til det indre markedet uten  
at de underlegges de regulatoriske kravene som er vedtatt av EU. Dette er nøyaktig den samme 
logikken Norge og de andre EFTA-landene møtte da vi forhandlet med EU om EØS-avtalen på 
begynnelsen av 1990-tallet. Dette angis klart flere steder i felleserklæringen til Storbritannia og EU, 
blant annet i punkt 83: 

“The Parties agree that the scale and scope of future arrangements should achieve an appropriate 
balance between rights and obligations – the closer and deeper the partnership the stronger the 
accompanying obligations. It should reflect the commitments the United Kingdom is willing to make 
that respect the integrity of the Union’s legal order, such as with regard to alignment of rules and  
the mechanisms for disputes and enforcement including the role of the Court of Justice of the  
European Union (CJEU) in the interpretation of Union law.”

EUs beslutningsautonomi, det vil si at det er EUs medlemmer og organer som skal fatte beslutninger 
som skal gjelde i EU, er et annet fundamentalt prinsipp også Norge møtte. Da ideen om EØS ble 
lansert tidlig i 1989, av daværende president i EU-kommisjonen Jacques Delors og av statsminister 
Gro Harlem Brundtland som ledet EFTA-Rådet, var det forventninger om å få etablert en form for 
felles beslutningsmekanisme mellom EFTA-landene og EU. Forventingene var basert på Jacque 
Delors formuleringer i talen til Europaparlamentet 17. januar 1989, talen som ble startskuddet på 
sonderinger og etterfølgende forhandlinger mellom EU og EFTA-landene:

“….. we can look for a new, more structured partnership (with the EFTA countries) with common 
decision-making and administrative institutions to make our activities more effective and to high-
light the political dimension of our cooperation in the economic, social, financial and cultural 
spheres.”4 
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I løpet av forhandlingene måtte EFTA-landene erkjenne at det ikke ble mulig. Konsultasjoner  
hvor EU lytter, men beslutter det medlemslandene ønsker, og som EFTA-landene i EØS må følge  
opp, ble resultatet. I erklæringen om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia  
signaliseres det samme for britene. Ut fra den striden som i dag er om tvistetribunalet i avtalen 
mellom Canada og EU, er det et spørsmål om det nå ville ha vært mulig å få til en EØS-avtale med  
et eget tilsynsorgan (ESA) og egen EFTA-domstol, institusjoner som overvåker og tolker anvendelsen 
av EUs regelverk i de EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen.

Kan Norge lære noe av Brexit?
SV fremmet høsten 2018 et forslag i Stortinget om at regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg 
for å utrede alternativer til EØS-avtalen. Det er vanskelig å se verdien av en slik utredning, for 
alternativene er ganske kjente. Alternativene vil være en handelsavtale av type Canada pluss eller 
minus, eller medlemskap i EU. Det første vil bety redusert markedsadgang og større usikkerhet  
knyttet til antidumping-anklager mv. sammenlignet med i dag. Det vil ha negative økonomiske 
konsekvenser. Fullt medlemskap vil gi noe bedre markedsadgang enn i dag, ved at vi kommer 
innen-for EUs tollunion, og gi bedre mulighet for eksport av for eksempel foredlet fisk. Men det  
viktigste ved et medlemskap vil være at Norge da blir med på å utforme og beslutte de reglene vi 
underlegges. 

I Storbritannia kjempet nei-siden for en utmeldelse av EU uten å ha noen plan eller samlet idé  
om hva de ville ha istedenfor. De som ønsker at Norge skal ut av EØS bør lære av det kaoset dette 
har vært med på å skape. Istedenfor å be om en utredning, bør de heller avklare politisk med seg 
selv hva slags avtale med EU de vil ha istedenfor EØS: en Canada-pluss, en Canada-minus, eller bare 
blåse liv i den gamle handelsavtalen Norge hadde med EU før EØS-deltagelsen? Det foreligger nok 
informasjon om mulighetsområdet til at de som ønsker Norge ut av EØS selv kan skissere hva de 
ønsker istedenfor.

Konklusjoner
Felleserklæringen om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia inneholder klare 
prinsipper og føringer for en fremtidig varig avtale partene i mellom. De fire frihetene i det indre 
marked er udelelig. Når britene sier nei til fri bevegelse av personer, sier de nei til deltagelse i 
det indre markedet. Det fremtidige forholdet vil derfor måtte bli en mer eller mindre omfattende 
handelsavtale, gjerne en «Canada-pluss»-avtale, noe som også er pekt på av EUs sjefsforhandler 
Michel Barnier.5 Det fremstår som helt ulogisk, og derfor utenkelig, at britene vil slutte seg til EØS. 
Hvor omfattende handelsavtalen blir, avhenger av i hvor stor grad britene vil underlegge seg/ 
tilpasse seg EUs reguleringer, rette seg etter EU-domstolen, i det hele tatt sørge for at det 
opprett-holdes like regulatoriske konkurranseforhold mellom britiske og EU-baserte bedrifter. Er 
britene villige til å gå langt i denne retningen, kan den fremtidige avtalen bli en «Canada-pluss-
pluss»-avtale.



7

C i v i t a - n o t a t  n r .  1  2 0 1 9

Det er ingen tegn til at forhandlingene mellom Storbritannia og EU skaper åpning for noen ny 
samarbeidsform med EU. Det har lenge vært kjent at EU krever balanse i forholdet mellom 
rettigheter og forpliktelser, som de gjør overfor egne medlemmer. Videre har det lenge vært kjent at 
EU er opptatt av å bevare sin beslutningsautonomi når de inngår avtaler med andre. Storbritannias 
forhandlinger med EU har ikke gitt noen ny kunnskap om dette utover det Norge har visst siden EØS-
avtalen ble forhandlet frem tidlig på 1990-tallet. Det er til en viss grad en glideskala: jo mer et land 
ønsker av rettigheter på EUs markeder, jo større forpliktelser må det påta seg. Glideskalaen gjelder 
imidlertid ikke for deltagelse i det indre markedet, enten er en helt med eller så er en ikke med. 
Derfor er det et stort hopp fra å ha en omfattende handelsavtale med EU, til deltagelse i det indre 
markedet gjennom EØS eller medlemskap.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på steinar@civita.no eller civita@civita.no.
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