
 

 

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? 
 
Velkommen til lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor i regi av de seks norske 
regionskontorene og KS i Brussel! 
 
Målgruppe: Folkevalgte, men det er også mulig for ledere i kommuner og fylkeskommuner å delta.  
 
Praktisk informasjon:  

 

Hva: Lynkurs for politikere og ledere 

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

Når: Lunsj-til-lunsj, 20. – 21. september 2017 

Hvordan: Påmelding via denne lenken, som forvaltes av KS Agenda AS. Lenken 

inneholder informasjon om opphold, måltider og kursavgift.  

Frist: 19. juni 

Kursavgift: 1045 kr eks. MVA, som inkluderer treretters middag. Den enkelte 

deltaker dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold. Arrangørene dekker 

lunsj begge programdager.  

Hvor mange: Maksimalt 100 deltakere. Her er det første dame til mølla-prinsippet 

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

betalingsinformasjon.  

 

  

http://kurs.ksagenda.no/EoSEUpa123/paamelding.cfm?pAction=Form&PPERSONID=0&pformSectionId=8958


 
 

 
 

Arrangører: 

ONSDAG 20. SEPTEMBER 2017 

 

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

 

12.50  Velkommen og introduksjon av deltagere 

 

13.10 Norge og EU 

 

13.40  Hva er egentlig EØS-avtalen og hvordan påvirker den norske kommuner?  

14.30 Pause med kaffe & te 

14.50 Reglene om offentlige anskaffelser og offentlig støtte er viktige rammebetingelser for 

kommunal sektor. Hvordan håndheves regelverkene i ESA og EFTA-domstolen? 

15.15 Gange til regionskontorene 

 

15.30 Parallelle besøk hos de norske regionskontorene - Adresse: hos de respektive kontorene 

• Presentasjon av kontorets arbeid 

• Mulighetene EØS byr på – nettverk, program & læring 

17.00 Slutt for dagen 

 

19.30 Middag  

 

TORSDAG 21. SEPTEMBER 2017 

 

08.45 Åpning og kaffe - Adresse: Norges Hus, Rue Archimède 17 

 

09.00 Politiske og demokratiske strømninger i Europa 

 

10.00 EUs prioriteringer i 2017/2018  

 

10.20 Hvordan knytte internasjonalt arbeid til den lokale agendaen 

 

10.35 Kaffepause 

 

10.50 EUs digitale Agenda – betydning for næringsliv, innbyggere og offentlige myndigheter  

11.20  Delingsøkonomien – utfordringer og muligheter 

11.50 Det grønne skiftet – smart spesialisering 

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

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

 

 


