
 

 

Arrangører: 

  
Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell 
på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan 
deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til? 
 

Gjør dette deg nysgjerrig? Meld deg på lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor i 
regi av de seks norske regionkontorene og KS i Brussel. 
 

Lynkurset blir kjørt to ganger, i juni og i september 2016. 

 

Praktisk informasjon:  

 

Hva: Se foreløpig program for kurset i juni (programmet for september kommer) 

Hvor: Norges Hus, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia 

Når: Lunsj-til-lunsj torsdag 2. og fredag 3. juni 2016; lunsj-til-lunsj torsdag 8. og 

fredag 9. september 2016. 

Hvordan: Påmelding via denne lenken. Frist: fredag 29. april 2016. 

Sett av datoen for september-kurset allerede nå, mer informasjon følger. 

Hvor mye: Kurset er gratis. Deltakerne betaler selv reise, opphold og felles middag. 

Arrangørene dekker lunsj begge dager. 

Hvor mange: Maksimalt 120 deltakere. Her er det første dame til mølla-prinsippet 

som gjelder. Deltakerne som har fått plass på kurset mottar bekreftelse og 

betalingsinformasjon for nettverksmiddag. 

På hvilken måte: Reise og opphold bestilles individuelt av deltakerne. Det er gjort en 

blokkreservasjon på Thon hotell EU, Rue de la Loi 75, 1040 Brussel (10 min. gange til 

Norges Hus). For å benytte denne må vedlagte skjema i e-posten fylles ut og sendes 

reservations@thonhotels.be innen 29. april 2016. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FQmlrF2Dq-N15bFeFStbqW4eaESKOkN7hRM1wKEAdAQ/viewform?c=0&w=1
mailto:reservations@thonhotels.be


 
 

 
 

Arrangører: 

TORSDAG 2. JUNI 2016 

 

12.00 Registrering - lunsj – mingel – Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 

 

13.00  Velkommen & presentasjon av deltakerne 

 

13.20 Norge og EU -  Oda Sletnes, Norges ambassadør til EU 

 

13.50  Hva er egentlig EØS-avtalen? - Tore Grønningsæter, Informasjonssjef EFTA-sekretariatet 

14.40 Pause med kaffe & te 

15.00 Hvordan arbeider ESA med reglene om offentlige anskaffelser og støtte?  

Innleder fra ESA (TBC) 

 

15.30 EU og EØS til hverdags - Åse Erdal, leder KS’ Brusselkontor  

16.10 EUs prioriteringer i 2016 - Innleder fra Europakommisjonens generalsekretariat (TBC) 

 

17.00 Slutt for dagen 

 

19.30 Middag -  Innledning ved en Europaparlamentariker (TBC) 

 

FREDAG 3. JUNI 2016 

 

09.00 Parallelle besøk hos de norske regionkontorene - Adresse: hos de respektive kontorene 

 Presentasjon av kontorets arbeid 

 Mulighetene EØS byr på – nettverk, program & læring  

 

11.00 Enkel sandwichlunsj – Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 

11.30  Norge og EU i omstilling: aktuelle saker - innledninger og debatt 

 EUs digitale agenda – betydning for næringsliv, innbyggere og offentlige 

myndigheter. Innlegg ved Fred-Arne Ødegaard, IKT- og forvaltningsråd ved Den 

norske EU-delegasjonen 

 

 Det grønne skiftet – smarte byer & bygder, sirkulær økonomi  

 

 Migrasjon og flyktninger  

 

14.30 Hva har vi hørt? Hva tar vi med videre? - Oppsummering 

15.00    Avslutning 


