
 

 
 

Arrangører: 

 

Spiller EU og EØS egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor 

forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan 

fungerer egentlig EU/EØS og hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva 

kan vi bruke det til? 

Velkommen til lynkurs i EU/EØS i regi av de seks norske regionkontorene og KS i Brussel.  

Kurset vil gi deltagerne en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, samt se på aktuelle 

problemstillinger i Europa. Den politiske dagsordenen i både EU og Norge bærer mer enn 

noensinne preg av et samfunn i endring. Årets lynkurs vil derfor fokusere på fremtidens Europa 

og potensielle konsekvenser og muligheter for Norge. Lynkurset er også en mulighet til å møte 

de norske regionkontorene, og er en god arena for å bli kjent med andre folkevalgte og ledere 

fra hele Norge. 

 

Praktisk informasjon 

Hva: Lynkurs i EU/EØS 

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

Når: 25.-26. mars 2020, fra lunsj til lunsj 

Hvem: Målgruppen er folkevalgte fra kommuner og fylkeskommuner som ønsker å lære mer om 

EU og EØS. Det er også mulig for ledere i kommuner og fylkeskommuner å delta.  

Påmelding: Påmeldingslenke kommer. 

Kursavgift: Det vil tilkomme en kursavgift som vil dekke lunsj og middag. Faktura blir sendt ut 

i etterkant av kurset. Den enkelte deltaker dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold. 
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Arrangører: 

Foreløpig program 

 

Onsdag 25. mars 

12:00 Lunsj og registrering 

12:30 Velkommen ved regionskontorene 

EØS – bindeleddet mellom Norge og EU (12:40-14:20) 

12:40 Introduksjon ved ambassadør Rolf Einar Fife (tbc) 

• EU-kommisjonens nye prioriteringer 

• Beskrive arbeidsrelasjonen – hvor viktig er egentlig Norge? 

• Hvilket handlingsrom har Norge? 

• Hvordan kan vi utnytte EØS-avtalen bedre? 

 

13:00 EU og Norges forhold til EU  

13:40 EFTA og EØS-avtalen i møte med EUs nye agenda  

14:20 Kaffepause  

Regionenes Europa (14:40-16:10) 

14:40 EUs by-, region- og utjevningspolitikk – Hva betyr den for oss? 

15:30 Hvordan blir norske kommuner og regioner påvirket av EU? Hvilke muligheter finnes?  

16:10 Dagens viktigste – si din mening   

 Interaktiv oppsummering 

16:25 Møte/mottakelse med ditt regionskontor (ca. 1 time) 

19:30 Middag 

 

 



 

 
 

Arrangører: 

 

Torsdag 26. mars 

08:30 Registrering og kaffe 

Bærekraftige samfunn (09:00-10:20) 

09:00 EU som pådriver for FNs bærekraftmål 

09:40 European Green deal – Mot verdens første klimanøytrale kontinent  

10:20 Kaffepause 

Norge og EUs energiunion (10:40-12:00) 

10:40 EUs energipolitikk mot 2030 

11:20 Norske energiselskaper i EUs energimarked 

12:00 Evaluering og oppsummering 

12:10 Lunsj og vel hjem 
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