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Suverenitet – utydelig og unngåelig Takk til Henrik Bull, Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy for verdifulle kommentarer.
(for uttrykket 'interlocked federal arrangements' er brukt 'sammenkoplede føderale ordninger')
Innledning: utydelig og uunngåelig
I denne boken forstås suverenitet som offentlige myndigheters reelle evne til å fremme sine selvvalgte målsettinger gjennom selvvalgt politikk, iverksatt innenfor selvvalgte institusjonelle rammer. 
'Suverenitet' er en omstridt merkelapp, i befolkningen, blant politikere og hos forskere. Uenighet om norsk tilknytning til EU blir dels formulert som å sikre norsk suverenitet på viktige områder. Uenigheten dreier seg om minst to spørsmål: Hva slags endring eller avståelse av suverenitet som sto og står på spill i og utenfor EU, og hvilket alternativ som var til det bedre eller det verre for den norske befolkningen. 
Noen tolkninger av begrepet 'suverenitet' tilsier at norsk medlemskap vil innebære suverenitetsavståelse, mens andre tolkninger innebærer at norsk suverenitet må forstås som annerledes, men ikke nødvendigvis mindre eller mindre verdifull, innenfor EU enn utenfor. 
For forskere er bruk av merkelappen et spørsmål om teoretisk hensiktsmessighet: hvilken bruk av ordet lar oss avdekke og formulere ny og etterrettelig kunnskap. Så begrepet 'suverenitet' burde kanskje unngås, både av forskere og politikere, fordi det er både flertydig og sterkt positivt ladet i norsk språkbruk. 
Ikke desto mindre synes begrepet uunngåelig. Og uansett valg av merkelapp er det viktig å avklare hvordan norsk myndighetsutøvelse påvirkes utenfor EU. Andre bidrag i boken bidrar til dette.
Denne artikkelen skisserer ulike bruksmåter for begrepet 'suverenitet', for å gjøre klart hvilke valg som ligger under språkbruken i denne boken -- så får leseren selv vurdere om en annen begrepsbruk ville være bedre egnet. Del 1 tar for seg sider ved 'indre' suverenitet for EU-land og Norge, mens del 2 ser på 'ytre' suverenitet for EU-land og Norge
Suverenitet blir altså her forstått som myndighetenes reelle evne til å foreta egne valg. Slik suverenitet er altså ikke rent rettslig, og heller ikke bare knyttet til de eksisterende mulighetsrom for institusjoner og politikk. Det er heller ikke gitt at mer suverenitet i denne betydningen alltid er til det bedre for befolkningen -- eller i myndighetenes interesse.
EU kan påvirke norsk suverenitet i denne brede betydningen på minst fire måter, som griper over i hverandre.
1) EU kan påvirke norske myndigheters muligheter til å definere og opprettholde sine langsiktige interesser uten innblanding fra aktører innenfor eller utenfor landets grenser. EU kan for eksempel endre befolkningens eller pressgruppers oppfatning av velferdsstatens idealer, slik Hagen diskuterer i sitt kapittel, eller den opplevde egenverdien av nordisk samarbeid.
2) EU kan påvirke det opplevde og oppnåelige mulighetsrommet for innenriks politikk - hvilke valg av institusjoner eller politikk norske myndigheter kan ta. Dette kan skje på flere måter: EUs regler lar myndighetene konstitutere nye alternativer, eller EØS-tilslutningen fjerner gamle alternativer - ved å gjøre dem ugyldige eller på annen måte. For eksempel innebærer Schengen-samarbeidet at en nordisk passunion blir umulig. Og EU kan etablere nye rutiner for regulering, budsjetter eller rapportering som dermed betraktes som godkjente. Eller EU kan stemple visse distriktspolitiske tiltak som traktatbrudd. Slike endringer kan påvirke myndighetenes oppfatning av hvilke alternativer som er tilgjengelige for dem -- for eksempel fordi det ikke faller myndighetene inn å gjøre noe som får Norge til å fremstå som traktatbryter, slik at dette alternativet ikke tas på alvor i en konsekvensanalyse. EUs påvirkning på Norges opplevde mulighetsrom faller altså i denne kategorien. Drastiske endringer i kostnadene forbundet med eksisterende muligheter hører hjemme i neste kategori.
3) EU kan påvirke verdien av de utfallene myndighetene veier opp mot hverandre. Skillet mellom 2 og 3 er ment å fange opp at myndighetene under 2 endrer settet av alternativer som vurderes, mens myndighetene under 3 tillegger alternativene ny vekt. En viktig årsak til at verdiene endres er at andre aktører endrer sine beslutninger i lys av EU, være det seg norske redere eller EU-land. Disse beslutningene påvirker i sin tur norske myndigheters vurdering av sine muligheter, slik at de velger en annen strategi. Dette skjer i utstrakt grad for medlemsland i EU (Sandholtz 1993).
4) EU kan påvirke myndighetenes evne til å reflektere over samsvar mellom valg av mål og virkemidler. Prosessen kan dermed bli mer eller mindre fornuftig. På den ene siden medfører EU for eksempel at medlemslandene koordinerer sine beslutninger. Dermed blir det lettere for norske myndigheter å forutse hva Norge er best tjent med. På den andre siden innebærer for eksempel EØS-regelverket slik det nå praktiseres at høringsprosessen i Norge blir dårligere. Relevante momenter får dermed ikke påvirke regelverket. En viktig grunn til at disse prosessene er viktig, er at befolkningen gjennom demokratiske valg stemmer på partier med ulike oppfatninger av interesser, og som foretrekker ulike utfall. Partiene har i liten grad kunnet eller villet unnskylde avvik mellom interesser og strategier ved å henvise til at de har dårlige vilkår for å sikre slikt samsvar. I den grad EU påvirker ikke bare mulighetsrom og konsekvenser, men også beslutningsprosessen, blir det vanskeligere for befolkningen å holde myndighetene ansvarlig for den politikk de fører.
Disse fire aspektene ved suverenitet kan innvirke på hverandre, og glir delvis over i hverandre. Sammenfallende eller motstridende interesser land imellom kan få dem til å skape nye mulighetsrom eller koordinere for å sikre ønskede utfall. Og andres handlingsvalg innenfor EU påvirker utfallenes verdi for norske politikere - for eksempel slik at noen muligheter blir for dyre. Det opplevde mulighetsrommet og forventede utfall er dels et resultat av samhandling mellom stater der også normer og selvforståelse blir påvirket. Mulighetsrom, utfall og normer knyttet til akseptabel internasjonal adferd kan dermed påvirke hvilke interesser myndighetene har.
Er det til det bedre eller til det verre at EU påvirker norsk suverenitet forstått i denne brede betydningen? Svaret på det avhenger av flere forhold: for det første hvilke endringer som skjer i interesser, mulighetsrom, utfall og prosess; for det andre hvordan norske myndigheter hanskes med endringene; for det tredje hva alternativene kan være -- om vi sammenligner med norsk suverenitet innenfor EU, utenfor EØS, eller i en verden der EU ikke fantes; og for det fjerde hvilke kriterier som legges til grunn for sammenligningen. Denne boken belyser det første og dels det andre av disse forholdene. Dermed kan bidragene øke vår forståelse av hva som står på spill, og styrke myndighetenes evne til å bruke suvereniteten.
1  Indre suverenitet
Suverenitet skal her forstås som et knippe av kjennetegn ved stater. To komponenter av suverenitet drøftes, først i denne delen indre suverenitet over andre innenfor landets grenser som påberoper seg myndighet eller kontroll over befolkning eller territorium. Neste del drøfter ytre suverenitet i forhold til makter utenfor landets grenser. Begge disse kan forstås som en beskrivelse av enten den rettslige tilstanden, eller som det faktiske råderom for beslutninger.
Rettslig: høyeste myndighet
Begrepet ‘suveren’ politisk myndighet ble utviklet hos de islamske tenkerne Ibn Abi-al-Rabi i det 9. århundre og Al-Farabi noe senere (Ahmad 1965: 54-55). I Europa ble begrepet viktig på slutten av 1500tallet. Det franske ordet "souverain" ble brukt om en høyeste hersker i en politisk orden som ikke er ansvarlig overfor noen -- unntatt muligens Gud (Hinsley 1986: 1; Skinner 1978: 351). På denne tiden, i overgangen fra middelalderen til tidlig moderne tid, påberopte verdslige makter seg bestemte kompetanser for å befeste sin makt. Konkurrentene var adel og pave, som gjorde hevd på myndighet ut fra henholdsvis føydal tradisjon og religion. I den føydale orden var myndighet hierarkisk fordelt, og religiøse ledere hevdet at herskere ikke måtte bryte Guds lover. Rivaliseringen skapte uorden som truet den enkeltes overlevelse: anarki var verre enn tyranni. Løsningen, hevdet Bodin i 1576 (1967), var å ha bare en ubestridt lovgivende og dømmende myndighet over en avgrenset befolkning og innenfor et territorium. Orden krever en sentral suveren som alle underkaster seg.
Det er forenlig med slik indre suverenitet å hevde at slik myndighet må brukes normativt riktig. Kriterier for forsvarlig bruk av rettslig myndighet kan hentes fra religiøse kilder eller opplysningstidens oppfatning om det felles beste. For eksempel hevdet Bodin at fyrsten var underlagt Guds lov. Vel kunne en fyrste tillate organisasjoner og delegere myndighet, og han måtte altså herske i samsvar med Guds vilje, men for å sikre orden kunne det ikke tillates å motsette seg prinsens lover.
Denne indre rettslige suvereniteten var først knyttet til å ha endelig dømmende myndighet, og ble senere utvidet til utøvende, siden til lovgivende myndighet (Strayer 1970: 102; i Fowler og Bunck 1995: 6. Se dog Skinner 1978: 289).
Det kan være nyttig å skille mellom at det er et organ med indre suverenitet, det viktige spørsmålet hvem som er den suverene, og hvordan suvereniteten skulle utøves. Indre suverenitet er forenlig med det absolutte enevelde. En ekstrem oppfatning av indre rettslig suverenitet er således den totalitære, som hevder at staten omfatter og uttrykker folket og det felles beste så nøye at ingen ikke-statlige organisasjoner eller aktiviteter trenges eller bør tillates. Noen hevder derfor at suverenitet ble redusert med allmenn stemmerett, konstitusjonalisme, og rettsstatsskranker for lovgivende forsamling (Ferrajoli 1996). Men indre suverenitet i juridisk forstand - rettslig suverenitet, for å sikre orden, er forenlig med maktfordelingsprinsippet slik det blant annet ble utviklet av Montesquieu (1748) og James Madison. Knippet av kompetanser kan være fordelt mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt (se f.eks. Eckstein 1973 i Milner 1993: 151). Poenget er at systemet som helhet må kunne avgjøre alle viktige konflikter om myndighetsutøvelse.
Med opplysningstiden kom nye krav om hvem som skulle være den suverene, og hvordan rettslig suverenitet skulle utøves: nemlig av folket, til det felles beste (Locke 1963 <1690>; Rousseau 1762). Mange vil hevde at det felles vel best kan identifiseres og ivaretas med demokratiske ordninger, maktfordeling, og med noen instanser som er litt fristilt i forhold til flertallsstyrt nasjonal politikk. 
Slike uavhengige instanser kan for eksempel være en sentralbank, dømmende myndighetene, og kontrollorganer innen forvaltningen selv. Fristilte myndigheter gir ikke opphav til uløselige konflikter av rettslig art, og er dermed forenlig med indre rettslig suverenitet. De er konstitusjonelt etablert, og kan kontrolleres ved lovfestede målsettinger, prosedyrekrav, overprøvingsordninger, innsynsmekanismer eller profesjonskrav (se f.eks. Majone 1996: 274). 
Suverenitet i betydningen en høyeste lovgivende, utøvende og dømmende instans er også forenlig med at myndighetene har innskrenket kompetanse. Suverene myndigheter kan være underlagt begrensninger med hensyn til saksfelt eller føringer på beslutninger, men suverenitet er sikret så lenge andre aktører ikke har beslutningsmyndighet på samme feltet. Således hevdet Bodin tilsynelatende at konstitusjonelle regler måtte beskytte borgernes eiendom  og familieoverhodenes rettigheter (1576: bok 1: 2). Og Grotius hevdet at selv om fyrster har bruksrett har de ikke rett til å avhende territorium (Grotius 1646: bok 3: 20 seksjon 5). I dag har menneskerettighetsregimer innskrenket myndighetsbruken ytterligere.
En beslektet avklaring gjelder om rettslig suverenitet er forenlig med føderale ordninger. Noen beskriver nemlig føderasjoner som kjennetegnet av fordelt myndighet (Riker 1993, men for en alternativ definisjon, se King 1982). Et sentrum har myndighet over noe - ofte utenrikspolitikk - mens organer for de forskjellige delene av territoriet har myndighet over andre saksfelt, og er dermed beskyttet i forhold til andre underenheter og til de føderale organene. Igjen synes det rimelig å si at føderasjoner i prinsippet kan ha indre rettslig suverenitet, så lenge fordelingen av myndighet er klar.
 Faktisk kontroll
I tillegg til det rettslige spørsmålet om makthaverne har endelig myndighet, forstås suverenitet ofte dithen at den suverene må ha faktisk kontroll (Bull 1977; Hinsley 1986: 26). Webers klassiske definisjon av suverenitet legger vekt på at myndighetsorganene har et reelt monopol på bruk av vold (1948: 78). Og påstått grensekontroll har ofte vært viktig. Imidlertid har den vekten man har lagt på faktisk kontroll variert (Krasner 1989: 90; og se Fowler og Bunck 1995: 40-42). For eksempel var det før 2. verdenskrig en betingelse for internasjonal anerkjennelse at makthaverne hadde tilnærmet kontroll over befolkningen. Men anerkjennelsen er vanskelig å miste, selv under borgerkriger (Jackson 1990).
Indre suverenitet i EU
Rettslig har EUs medlemsstater overført noe myndighet til EF, all den tid noen beslutninger foretas av EUs organer, med direkte virkninger på medlemsstatenes territiorium. Men dette innebærer ikke nødvendigvis at statene har tapt sin indre suverenitet, for da er det spørsmål om andre aktører innenfor de territorielle grensene har overtatt enten myndighet i juridisk forstand, eller reell kontroll. Dette har for eksempel skjedd i den grad EU har bidratt til at regioner eller fylker har fått mer myndighet og innflytelse, for eksempel gjennom Regionskomiteen. Landets myndighetsorganer har også fått en annen faktisk kontroll over andre aktører innen landets grenser, fordi mulighetsrommet for politikk er endret som følge av EU-lovgivning.
 Norsk indre suverenitet og EU
Norsk indre suverenitet kan i prinsippet også bli påvirket av EU, langs flere av de fire dimensjonene nevnt tidligere.
Interessedannelsen. Hvilke mål og verdier som befolkningen søker å fremme gjennom lover og politikk blir til en viss grad påvirket av EU. Dermed  blir myndighetenes målsettinger påvirket. For eksempel appellerer nå Kommunenes Sentralforbund til EUs subsidiaritetsprinsipp for å forsvare desentralisering (1997). Et annet eksempel på slik idebasert påvirkning drøftes av Tranøy i kapittelet om valutapolitikk.
Mulighetsrom. Hvilke handlingsalternativer myndighetene opplever å ha overfor egne borgere blir også påvirket av EU. Norske borgere, bedrifter og institusjoner kan henvise til EU lovgivning som fører til en interessebasert tilpasning av Norge, for eksempel når det gjelder vinmonopolet slik Bræin diskuterer i sitt kapittel. Norske myndigheter kan ikke opprettholde det samme knippet av politiske virkemidler, fordi noen monopoler må tilpasses eller avskaffes.
Utfall. Resultatene av myndighetenes beslutninger blir også påvirket av EU, blant annet fordi myndighetene må styre markeder, og fordi deler av politikken blir rettsliggjort slik Claes og Tranøy beskriver i sin konklusjon. For eksempel kan bedriftseiere og mobil arbeidskraft lettere true med å flytte ut som reaksjon på høye skatter, slik at konsekvensene blir annerledes enn om kapital og arbeid var bundet til norsk territorium. Dermed blir bruken av den indre suvereniteten påvirket av EU, til gunst for de som kontrollerer innsatsfaktorer som blir mer mobile på grunn av EU. EØS-avtalen påvirker rammene for politiske beslutninger, og kan kreve at domstolene i større grad etterprøver politiske beslutninger.
Prosess. De interne beslutningsprosessene blir preget av EU. På den ene siden medfører EU for eksempel at medlemslandene koordinerer sine beslutninger, og slik informasjon gjør det lettere for norske myndigheter å forutse hva Norge er best tjent med. På den andre siden innebærer for eksempel EØS-regelverket at høringsprosessen i Norge blir dårligere, slik at myndighetene kan få et dårligere beslutningsgrunnlag enn før.
2  Ytre suverenitet
 Rettslig: Immunitet
Den andre hovedkomponenten i begrepet 'suverenitet' gjelder forholdet til andre makter utenfor territoriet. To aspekter anses som vesentlige. For det første har en suveren stat immunitet i forhold til eksterne aktører. Det vil si at andre ikke har lovgivende myndighet over den suverene staten, dens innbyggere eller territorium. Staten har rett til ikke-innblanding. Alternative ordninger av verdenssamfunnet er stater som konstitusjonelt er underlagt en annen stat. For det andre har staten myndighet til å inngå traktater med andre stater: den har anledning til å binde seg -- et historisk sett viktig privilegium for suverene fyrster.
Disse to kan komme i konflikt når en stat avtaler å begrense sin immunitet, for eksempel ved å ratifisere FNs menneskerettighetserklæring -- eller ved å slutte seg til EUs traktater. Både i Tyskland og i Danmark har derfor de høyeste domstolene måttet avklare om tilslutningen til EU var grunnlovsstridig. I Norge var også dette et moment i EU debattene, og i diskusjonen om Schengen som omtalt i Bulls kapittel om justis- og politisamarbeidet.
Noen konstitusjoner tillater overføringen av beslutningsmyndighet, så lenge myndighetsavståelsen er midlertidig, eller bare er på begrensede områder.
To avklaringer om immunitet er relevante, for alle staters immunitet er begrenset -- det vil si at andre stater noen ganger kan gripe inn -- uten at vi av den grunn vil si at de har gitt helt avkall på suvereniteten.
Immunitet er for det første begrenset for å sikre andre lands suverenitet. Om et lands myndigheter vedtar invasjon, er det altså ikke å anse som ett brudd på landets suverenitet at andre land reagerer.
En stat kan selvfølgelig ikke nyte godt av immunitet fullstendig uavhengig av andre stater, siden de andre statene må respektere immuniteten - vi kan si at andre stater må delta i konstitueringen av suverenitet. Dette aspektet av suverenitet må dermed forstås som en institusjon som har generell oppslutning (Føllesdal 1991, Keohane 1993, Wendt 1992). Hvordan immunitet konstitueres kan illustreres med eksempel fra den internasjonale havretten. Kyststater nyter godt av kompetanser og immunitet langs kysten for økonomisk virksomhet, men med begrenset myndighet til å hindre skipsfart. At den norske oljen er norsk skyldes dermed både den geografiske plasseringen av oljen, og andre staters vedvarende respekt for det internasjonale havrettsregimet.
For det andre, dersom myndighetene står for grove menneskerettighetsbrudd kan både landets lover være ugyldige, og humanitær intervensjon finne sted uten at immuniteten på andre områder er tapt. Det kan altså være nyttig å snakke om en begrenset immunitet.
 Faktisk uavhengighet
Ofte blir 'suverenitet' brukt i videre betydning, som et uttrykk for staters faktiske uavhengighet av eksterne aktører.
Den faktisk avhengigheten av andre stater vil varierer med hvilke ressurser og interesser en stat har. Dominerende stater behøver i mindre grad å ta hensyn til andre staters beslutninger, mens mindre stater må legge sine planer i lys av andres adferd. I et internasjonalt system med høy grad av gjensidig avhengighet er staters mulighet til å nå sine mål - de nasjonale interessene - i stor grad avhengig av andre aktører. Noen hevder derfor at stater i dag har lite suverenitet (Krasner 1995, Chayes and Chayes 1995, 26). Dette gjelder i stor grad også Norges forhold til EU. 
Det finnes også de som hevder at i en suveren stat må ytre aktører ikke engang påvirke kriteriene for hva som skal telle som normativt legitim kontroll. Dette innebærer at den ytre suvereniteten trues av grupper som Amnesty International eller av den katolske kirke, i den grad de påvirker befolkningens oppfatning av legitim bruk av den indre suverenitet. (Krasner 1995, 116).
Dette er viktige momenter. Imidlertid kan det være nyttig å skille staters immunitet fra deres mulighetsrom i internasjonalt samkvem, for eksempel ved å diskutere det siste som verdien av ytre suverenitet -- for å sikre eller fremme bestemte interesser.
Ytre suverenitet i EU
Medlemsstatene i EU har overført ytre suverenitet på flere måter, på flere områder (Leibfried og Pierson 1995). EF-retten har forrang over nasjonal rett, og EF treffer beslutninger som har direkte virkning på medlemsstatenes territorium, for innbyggere og bedrifter. EU-organer kan også forplikte stater rettslig i forhold til andre stater, så som gjennom EØS-avtalen.
På det rettslige området hevder EF-domstolen at EF-rett har forrang i tilfelle konflikt med nasjonal rett. Imidlertid er kompetansefordelingen ikke helt avklart i EU -- det vil si at det er motstridende oppfatninger om hvilket rettssystem som har forrang, og i den grad dette er tilfelle finnes det ikke en suveren.
Noen hevder at denne overføringen av kompetanse er spesiell fordi beslutningen i praksis er irreversibel: det er svært store kostnader forbundet med å trekke seg ut (se f.eks. Milward og Dorensen 1993, sitert i Edwards 1996, 128; Keohane 1993).
Kommisjonens arbeid innebærer også suverenitetsbegrensninger. Den regulerer, slik at på noen områder er statene rent implementerende eller begrenset til å velge løsninger som sikrer definerte resultater.
Det synes klart at prosessen i EU gjør det vanskelig for stater å sikre samsvar mellom interesser og beslutninger. Det er mer enn 20 ulike beslutningsprosedyrer i EU, med forskjellige fordelinger av innflytelse på myndighetsutøvelsen: flertallsbeslutninger, kvalifisert flertall, medbestemmelse, og enstemmighet. Systemet som helhet er uoversiktlig -- kommisjonen og Rådet er til og med uenige om antallet prosedyrer som finnes (Edwards 1996, 142).
Samforent suverenitet. Noen av beslutningsordningene i EU omtales ofte som samforent suverenitet -- "pooled" soverenity (Williams 1991, 156). Hva menes med dette? Samforent suverenitet innebærer en suverenitetsbegrensning, for stater er forpliktet til å bøye seg for et (kvalifisert) flertall i Rådet, og må følge beslutninger de selv er imot. Noen stater, blant dem Storbritannia, hevder ikke desto mindre at hver stat står fritt i å påberope seg 'vitale nasjonale interesser' for å forhindre beslutninger - det såkalte Luxembourg- kompromisset. Samforent suverenitet kan være hensiktsmessig for å oppnå koordinering og felles løsninger utover de som krever enstemmighet, slik som man ofte finner i konføderale ordninger og mellomstatlige avtaler som i FN. Avveiningen er altså mellom at alle stater beholder den formell rett til å ikke la seg binde, og at alle stater går med på å underkaste seg et kvalifisert flertall av andre stater. De sentrale vurderingene for hver enkelt stat blir dermed mellom på den ene side hva den kan oppnå på bestemte områder når det gjelder interessedannelse, utfall og prosess i en beslutningsprosess der andre stater også stilles fritt, og på den andre side hva den kan oppnå gjennom en prosess der den bare har en vektet innflytelse.
I praksis kommer stater sjelden i mindretall, for Rådet søker alltid å oppnå samtykke fra alle parter. Ikke desto mindre har stater altså overført beslutningsmyndighet til et felles organ, de har bundet seg til å følge det kvalifiserte flertallets beslutninger, og EF-retten har forrang over nasjonal rett. Immuniteten er redusert. 
Så hvorfor skal slike ordninger likevel kalles samforent suverenitet?
En grunn kan  være at immuniteten bare er begrenset på noen områder, mens statlige myndigheter beholder immunitet på alle andre områder -- for eksempel der det kreves enstemmighet. Mot dette kan det imidlertid hevdes at EU har "implisitt kompetanse" gjennom art. 235 i traktaten om den Europeiske Union. Dette vil tillate Rådet å handle på alle områder dersom det er nødvendig for å oppnå traktatens målsettinger (se f.eks. Weiler 1996).
 Videre er det de samme aktørene, de samme statlige myndighetene, som utøver den felles myndighet gjennom samforent suverenitet. Disse ordningene er nemlig såkalte sammenkoplede (Interlocked) føderale ordninger, som i Tyskland, heller enn adskilt føderale ordninger, som i USA, der sentrale myndigheter ikke er formelt avhengig av delstatenes samtykke (Scharpf 1985; Hueglin 1995). Europaparlamentet eller Kommisjonens kompetanser illustrerer altså ikke samforent suverenitet, siden representantene i Europaparlamentet stemmes inn av enkeltpersoner, og siden Kommisjonen fungerer formelt uavhengig.
 Norsk ytre suverenitet og EU
Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked, uten å delta i andre former for samarbeid - blant annet om utenriks- og sikkerhetspolitikk, landbrukspolitikk og fiskeripolitikk. Områdene for samarbeid er altså begrenset. Norge har også beholdt sin rettslige ytre suverenitet i større grad enn EUs medlemsland. Dette skyldes at EØS-organer fatter beslutninger ved enstemmighet, der EFTA landene skal ha en felles stemme. Samordningen av EFTA-landenes syn innebærer ikke at Norge formelt må bøye seg for flertallet - Island og Liechtenstein. Og lovgivningsmyndighet blir ikke overført, som i EU: for å gjelde i Norge, må reglene gjennomføres i norsk rett ved lov eller forskrift. Ikke desto mindre har Norge i liten grad reell anledning til å forhindre at EU-regler også blir norsk lov, og statens rett til å handle er dermed sterkt beskåret. Et viktig spørsmål ved Norges stilling i forhold til EU og EØS er hvor begrenset handleretten er. Hvis handleretten er tilstrekkelig begrenset, må tilknytningen kanskje besluttes ikke bare av Stortinget med vanlig flertall, men isteden etter paragraf 93 (tre fjerdedels flertall), eller som grunnlovsendring. 
Hvordan blir så norsk ytre suverenitet påvirket av EU?
Interessedannelsen. Kan formulering og valg av langsiktige norske interesser sies å bli påvirket direkte av EU?
En slik mulig endring kan gjelde suverenitet selv. Suverenitet forstått som øverste myndighet, faktisk indre kontroll, immunitet og ytre uavhengighet har ofte blitt forstått som instrumentelt verdifullt for å trygge orden og sikre myndighetenes makt. Immuniteten var nyttig som vern. Innenfor EU ser vi imidlertid en annen forståelse av suverenitetens verdi, gjennom etableringen av samforent suverenitet. Her blir knippet av immunitet på ulike områder et forhandlingsemne: immunitet kan byttes mot økt innflytelse over andre stater. Dermed blir immunitet et redskap for å håndtere kompleks gjensidig avhengighet på andre områder enn behovet for global orden, og ikke bare et redskap for å sikre uavhengighet (Keohane 1993).
I den grad norske myndigheter begynner å oppfatte immunitet på denne måten, som følge av bruken av immunitet i EU, synes det riktig å si at norske interesser preges av EU. En slik endret forståelse vil kanskje skje i tilknytning til debatten om Schengen, eller i oppfatningen av hva som står på spill i EØS-tilpasningen. Norge står ikke fritt i å bestemme hva suverenitet er, eller hvordan den kan brukes.
Et annet eksempel kan være målsettingen for norsk valutapolitikk, slik Tranøy diskuterer i sitt kapittel. Et tredje kan være økt oppmerksomhet om konkurranseutsetting av kommunal tjenesteyting, som Hagen drøfter.
Mulighetsrom. EU påvirker i stor grad det opplevde og oppnåelige mulighetsrommet for norsk politikk. Dette skyldes dels at EØS-avtalen påvirker norske myndigheters valg av institusjoner og politikk. Selv om myndighetene formelt kan reservere seg mot å gjennomføre EUs vedtak, vil risikoen for sanksjoner være tilstede. Den faktiske uavhengigheten blir dermed redusert på noen områder -- stikkord er regler om patenter innen bioteknologi. På den andre side sikrer EØS-avtalen adgang til EUs indre marked, som gir svært viktige muligheter for norsk eksport.
Utfall. EU kan også påvirke utfallet av myndighetenes valg. Dette gjelder særlig på områder preget av kompleks gjensidig avhengighet, der verdien av egne beslutninger i stor grad påvirkes av andre aktørers beslutninger.
Prosess. Norge synes i liten grad å kunne påvirke utformingen av EUs regler. Myndighetene må i stor grad 'stå på gangen' under de omstendelige forhandlingene som føres, der blant annet sannsynlige konsekvenser kan avklares før samforent suverenitet utøves. Selv om Norge ikke har avtaler om samforent suverenitet, må Norge i praksis bruke sin rett til å inngå traktater til å akseptere mange av beslutningene. Dette tilsier at myndighetene i mindre grad blir i stand til å sikre samsvar mellom norske interesser og utfall.
Avslutning
Den indre og ytre suverenitet en stat har er dels et knippe av rettslige kompetanser og immuniteter, og dels et spørsmål om den faktiske kontroll statsmakten har over innbyggere og territorium. Slik suverenitet er viktig for å sikre orden og styringsevne for myndighetene, og immunitet er kanskje særlig viktig for små stater. Indre og ytre suverenitet er også viktig for at innbyggere skal kunne holde noen ansvarlige for den politikken som føres. Utenfor EU er det kanskje lettere å plassere dette ansvaret på rett sted.
En suveren stat kan ha et stort eller lite mulighetsrom, og ulik evne til å velge mål og oppnå dem, særlig i en verden med stor gjensidig avhengighet. Befolkningens mål og verdier kan kanskje formes og fremmes bedre utenfor EU der norske myndighetene har mer suverenitet, og der det er lettere å identifisere myndighetenes beslutninger -- eller kanskje kan mål og verdier formes og fremmes bedre innenfor EU, med mindre suverenitet og et annet mulighetsrom. Verdien av denne suverenitet for en stat og dens innbyggere er et annet spørsmål, og et viktig tema som denne boken gjør det lettere å drøfte.
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