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Oppnevning av ekspertgrupper i TTIP-prosjektet
I søknaden om TTIP-prosjektet var det lagt opp til tre ulike ekspertgrupper i prosjektet;
på landbruk, fiskeri og handelsforhandlinger. Etter tildelingen av prosjektet har vi
internt i prosjektet og i oppstartmøtet med prosjektets referansegruppe drøftet og
vurdert hva som er den beste løsning på dette. I dette notat foreslås en videre
tilnærming.
Viktige momenter i diskusjonen er:
-

Ekspertgrupper er viktig for å gi informasjon, innspill og tilbakemeldinger fra
personer med relevant kompetanse og informasjon. Gruppene er aktuelle for å gi
slike bidrag til prosjektet og har ikke som mål å foreta politisk rådslagning.

-

På en del områder er det ikke behov for grupper der et bestemt utvalg personer er
medlemmer og der det avholdes regelmessige møter, men snarere lister over
personer og institusjoner som bør kontaktes for å få innspill og informasjon. For en
del temaer er det institusjoner snarere enn personer som er viktig, og det kan være
situasjonsbetinget hvilke personer som er tilgjengelig. Eksempelvis kan det for
prosjektet være av interesse å få informasjon om ulike handelspolitiske
forhandlinger, men det er neppe behov for en gruppe med regelmessige møter om
dette.

På denne bakgrunn vil prosjektet velge følgende tilnærming:
For jordbruk og næringsmiddelindustri vil det etableres en ekspertgruppe som vil
trekkes på i prosjektet og som vil ha regelmessige møter. Denne vil ha følgende
sammensetning: Nils Kristian Nersten (Orkla), Gunnar Dalen (Nortura), Bjørn Strøm
(TINE), Ole Nikolai Skulberg (Felleskjøpet), Bjørn Eidem (NHO Mat og landbruk) og
Lars Iver Wiig (NNN).
For andre områder vil vi velge en mer fleksibel tilnærming der det ikke etableres
grupper med et bestemt antall personer som medlemmer, men man tar sikte på å
kontakte relevante personer og institusjoner for å få informasjon og innspill. Det tre
følgende områdene vil bli prioritert:
-

Handelspolitiske forhandlinger: Det vil i prosjektet være viktig med oppdatert
informasjon ikke bare om TTIP-forhandlinger, men også om andre
handelsforhandlinger der Norge deltar (for eksempel WTO-forhandlinger, TISA,
forhandlinger om frihandelsavtaler, Norges forhandlinger med EU).
Prosjektgruppen vil kontakte aktuelle institusjoner og personer for å få tilgang til
slik informasjon.
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-

Sjømatnæringen og TTIP: Prosjektet vil her ta kontakt med næringens
organisasjoner, Norges sjømatråd, veterinærmyndigheter, samt enkeltpersoner
som har kompetanse av særlig interesse for prosjektet.

-

Regulatorisk samarbeid: TTIP berører et stort antall delområder der aktører i
næringsliv, organisasjoner og forvaltning har særskilt kompetanse som det vil
være viktig å trekke på. Prosjektet vil innenfor den tid som er til rådighet arbeide
systematisk for å innhente og kartlegge slik informasjon.

I tillegg til den innhenting av informasjon og innspill som vi her har omtalt, tar
prosjektet sikte på en åpen profil inkludert seminarer der offentligheten og ulike
interessegrupper kan delta, få informasjon om prosjektet og komme med sine innspill.
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