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Forord 
 

EØS-avtalen er 17 år. Avtalen er dynamisk ved at den utvides stadig med nye rettsakter fra 

EU. Konsekvensene av EØS-avtalen, og andre avtaler Norge har med EU, blir nå utredet av et 

regjeringsoppnevnt utvalg. En referansegruppe hvor KS er representert, følger utredningen. 

KS var vertskap for et referansegruppemøte om lokale og regionale konsekvenser av avtalene 

i januar 2011. KS sendte i forkant inn sitt skriftlige innspill til Europautredningen. I innspillet 

tar KS til ordet for bedre involvering av lokale og regionale myndigheter i Europapolitikken, 

og setter spesielt søkelys på den nasjonale praksisen med å ”overimplementere” regelverk fra 

EU. Med det menes at staten går lenger og setter strengere krav i det nasjonale regelverket 

enn det som kreves i EU-direktivet.  

 

På Gang i EØS gir en oversikt over noen utvalgte saker som diskuteres i EU/ EØS for tiden 

(våren 2011), og som vil få innvirkning på norsk kommunesektor ved at eksisterende 

regelverk endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger 

(programmer), som norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i. Ønsker du mer 

utfyllende informasjon, kan du gå inn på www.ks.no/europa, eller ta kontakt med KS i 

henhold til kontaktlisten bakerst. 

 

 

http://www.ks.no/europa
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Kapittel 1: Styring og institusjonelle endringer i EU og EØS 
 

Lisboatraktaten og institusjonelle endringer 
Lisboatraktaten trådte i kraft 1. desember 2009. De institusjonelle endringene som følger av 

traktaten er fremdeles i ferd med å befeste seg. Blant annet er ansvaret for oppfølgingen av 

utenforland som Norge flyttet til EU’s nyopprettede felles utenrikstjeneste (EEAS). Med 

Lisboatraktaten ble den såkalte søylestrukturen i EU avviklet. EØS tilhørte den søylen i EU 

som blant annet omhandlet det indre marked. Med avviklingen av søylestrukturen er det i 

flere tilfeller uklart om nye initiativ fra EU angår det som omfattes av EØS-avtalen eller ikke. 

Det blir dermed et definisjons- og forhandlingsspørsmål om hvorvidt disse initiativene skal 

tas inn i EØS.  

 

Lisboatraktaten ses på som et steg i riktig retning for lokale og regionale myndigheter i EU. 

For første gang anerkjennes lokale og regionale myndigheter i traktatverket. Tidligere har 

subsidiaritetsprinsippet (nærhetsprinsippet) bare vært gjeldende i forholdet mellom EU og 

medlemsstatene.  Nå gjelder det også i forhold til lokalt og regionalt nivå. Det betyr at 

Europakommisjonen også må ta mer hensyn til hvilke konsekvenser lovforslag har på lokalt 

og regionalt nivå.  

 

Regionkomiteen har fått en større rolle ved at det innføres en mulighet for komiteen til å gå til 

EU-domstolen dersom subsidiaritetsprinsippet ikke følges, eller dersom komiteen ikke er blitt 

konsultert i spørsmål der den skulle vært hørt.  

 

Nye langtidsstrategier i EU 
Tre store saker har preget EUs agenda i år.  Hvordan EU skal komme seg ut av finanskrisen 

fremdeles et mye debattert tema, særlig innenfor den felles monetære unionen, hvor enkelte 

av medlemslandene sliter med høy statsgjeld.  

 

Dette har konsekvenser for budsjettdiskusjonene i EU.  EU forhandler både om budsjett for 

2012 og for neste langtidsbudsjettperiode 2013-2017. Det er uenighet om størrelse og 

fordeling av budsjettmidlene mellom medlemslandene og mellom de tre viktigste 

institusjonene i EU: Kommisjonen, Parlamentet og Rådet. Et første utkast til budsjett for neste 

periode ventes i juni 2011.  

 

Like viktig for EU i første halvår 2011 har det vært å se fremover og igangsette arbeidet som 

springer ut av den nye langtidsstrategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst – 

Europa 2020. Europa 2020 ble vedtatt juni 2010. Strategien legger føringer for alle 

politikkområdene i EU, både for regelverksutviklingen og for prioriteringene innen 

programmer og samarbeidsområder. Strategiens fem overordnede målsettinger er økt 

sysselsetting, redusert frafall i skolen, økt befolkningsandel med høyere utdanning, økte 

midler til forskning og innovasjon og færre borgere i risikosonen for fattigdom. 

Medlemslandene i EU skal operasjonalisere målene i Europa 2020 nasjonalt.  

 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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I løpet av høsten 2010 og vinteren 2011 har syv såkalte flaggskipsinitiativ blitt lansert. Disse 

skal underbygge strategiens målsettinger. I tillegg har en rekke tematiske strategier og 

handlingsplaner blitt lansert.  I disse ligger føringene for hva EU vil foreta seg i årene 

fremover. Europa 2020 er ikke bindende for Norge, men mange av initiativene som tas er 

EØS-relevant. Strategien har således indirekte konsekvens for norske kommuner, 

fylkeskommuner og bedrifter som leverer offentlige tjenester, fordi det vil komme regelverk 

som skal støtte opp under strategien, som er EØS-relevant og vil bli tatt inn i norsk lov og 

regelverk.  

 

EØS EFTA Forum etablerer seg som aktiv aktør 
EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte ble konstituert på Island i juni 2010. 

Forumet er et rådgivende organ i EFTA og gir uttalelser i EØS EFTA saker som angår 

kommunal sektor. Forumet vedtok sin første anbefaling under møtet i Brussel november 

2010. Den gjaldt et nytt direktiv om håndtering av bioavfall og var rettet til EFTAs faste 

komité.  Uttalelsen ble også sendt til Europakommisjonens offentlige høring i januar 2011 og 

til Miljøverndepartementet for det skulle være kjent med Forumets syn på saken. Forumet 

fremhever i anbefalingen at det ikke er behov for separat lovgivning på bioavfallområdet, 

fordi hva som er de mest effektive og miljømessig beste måtene å behandle slikt avfall på, 

avhenger av lokale forhold.  

 

Forumet har kontakt med EUs Regionkomité og etablerer samarbeid på saksfelt av felles 

interesse. I sitt møte på Hamar i månedsskiftet mai/juni 2011, forventes det at Forumet vedtar 

to nye anbefalinger, en om behovet for forenkling av regelverket om offentlige anskaffelser 

og en om behovet for bedre flernivåstyring i EØS.  

 

 

Kapittel 2: Indre marked 
 

Grønnbok om offentlige anskaffelser 
Europakommisjonen avsluttet medio april 2011 en åpen høring om modernisering av 

regelverket om offentlige anskaffelser. Høringsdokumentet, en såkalt “grønnbok”, med 

tittelen ”Modernisering av EUs politikk for offentlige anskaffelser – mot et mer effektivt 

Europeisk marked for anskaffelser”, stiller 114 konkrete spørsmål som Kommisjonen ønsket 

diskutert. 

 

Parallelt og supplerende med høringsprosessen foretar Kommisjonen omfattende evalueringer 

av regelverkets kostnadseffektivitet og hensiktsmessighet. Resultatene av evalueringene og 

høringen skal oppsummeres på en konferanse 30. juni 2011 i Brussel. Alle bidragene vil 

deretter bli vurdert med tanke på fremtidig lovgivning. Kommisjonen har ambisjoner om å 

fremlegge nytt forslag til direktiv ved årsskifte 2011-2012. 

 

Bakgrunnen for at regelverket gås etter i sømmene, er at stramme budsjetter i mange land 

øker behovet for ytterligere effektivisering i bruken av offentlige midler. Dette krever 

fleksible og brukervennlige verktøy som gjør det enkelt å inngå kontrakter, samtidig som 

kravene til innsyn og konkurranse ivaretas. En annen målsetning er at offentlige anskaffelser 

http://www.efta.int/advisory-bodies/advisory-bodies-news/2010-11-26-eea-efta-forum-meeting-brussels.aspx
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_en.pdf
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skal støtte opp under andre politiske mål, så som innovative tiltak, bekjempelse av 

klimaendringer og sosial eksklusjon. Det er imidlertid viktig for kommunesektoren at slik 

strategisk bruk av anskaffelser ikke gjør regelverket mer komplekst ved å pålegge krav til 

innkjøper, men at slik bruk av regelverket er frivillig.  

 

KS har både gitt innspill til FAD i den nasjonale høringen om grønnboken og direkte til 

Europakommisjonen. Videre har KS bidratt i utformingen av innspillet fra CEMR på vegne 

av europeisk kommunesektor. Saken har også vært drøftet i Europapolitisk Forum og i EØS 

EFTA Forum. 

 

Samfunnsansvar og sosiale hensyn i anskaffelser  
Europakommisjonens offentliggjorde i januar en veileder som belyser på hvilken måte man 

kan ivareta arbeidstakerrettigheter, likestilling, integrering, universell utforming, etisk handel 

og menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser.  

 

Gitt det store omfanget av offentlige anskaffelser er det viktig å sikre god samfunnsutvikling, 

også gjennom anskaffelsesprosessene, samtidig som god konkurranse og åpenhet ivaretas.  

 

Veilederen synliggjør at offentlige anskaffelser kan være et bidrag til samfunnsutvikling og 

inkludering. Gjennom beskrivelse av ulike tiltak og konkrete eksempler er veiledningen et 

godt hjelpemiddel for offentlige innkjøpere. Regelverket for offentlige anskaffelser er 

rammen, og så tas det utgangspunkt i anskaffelsesprosessen steg for steg, fordi ulike sosiale 

hensyn bare kan inkluderes i visse trinn i prosessen. For eksempel kan det vanligvis stilles 

krav til arbeidstakerrettigheter først ved kontraktsinngåelse med oppdragstaker/leverandør. I 

Norge gjelder det en egen forskrift om at oppdragsgiver skal ta inn en klausul om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

 

Revitalisering av det indre marked 
Europakommisjonen vedtok i april en 12-punkts handlingsplan for utviklingen av det indre 

marked: Single Market Act. Flere av tiltakene er relevante for norske kommuner, 

fylkeskommuner og bedrifter som leverer tjenester til det offentlige.  

 

Dette gjelder blant annet modernisering av regelverk for offentlige anskaffelser som beskrevet 

over. Videre vil Kommisjonen legge fram et nytt lovforslag for å styrke anvendelsen av 

utestasjoneringsdirektivet for å ivareta bedre den sosiale dimensjonen. Målsettingen er å 

forhindre og sanksjonere misbruk og omgåelse av reglene. Forslaget søker også å klargjøre 

anvendelsen av fundamentale sosiale rettigheter når retten til fri etablering benyttes, dvs. at 

retten til etablering og retten til å tilby en tjeneste samtidig må ivareta fundamentale sosiale 

rettigheter, inkludert retten til kollektive aksjoner. Kommisjonen tar også sikte på å oppdatere 

regelverket for offentlig støtte til tjenester av allmenn økonomisk interesse. 

 

Kommisjonen varsler også at det vil komme forslag til regelverk for tildeling av 

tjenestekonsesjoner i form av et eget direktiv som supplement til de eksisterende 

anskaffelsesdirektivene.  

 

KS følger saken gjennom deltakelse i arbeidsgrupper i CEMR og CEEP. CEMR sendte inn 

innspill i høringen om Single Market Act. CEMR påpekte behovet for at det må etableres 

http://www.ipex.eu/ipex/webdav/site/myjahiasite/groups/CentralSupport/public/2010/SEC_2010_1258/COM_SEC(2010)1258_EN.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
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mekanismer som bedre tar høyde for de ulike kulturer, tradisjoner og verdier som eksisterer i 

de ulike landene. Dette er særlig viktig for lokale og regionale myndigheter. Deres 

selvstendige rolle er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i meldingen, påpekes det. Hvis det 

tvinges igjennom én felles økonomisk og sosial modell, vil støtten for EU falle, mener 

CEMR.  

 

Offentlig støtte 
ESA godkjente i slutten av januar 2011 en støtteordning for innovasjonsklynger i distrikts-

Norge. Hovedhensikten med ordningen er å øke samarbeid, innovasjon, vekst og 

konkurransedyktighet i virksomheter som er lokalisert i samme område.  

 

Aktivitetene skal være basert på samarbeid mellom selskaper, forskningsmiljøer eller 

utdanningsinstitusjoner og relevante offentlige institusjoner. ESA anser at den norske 

ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte, med referanse 

til retningslinjene om støtte til forskning, utvikling og innovasjon.  

 

Kommisjonen lanserte i april en høring om retningslinjer for offentlig støtte til bredbånd, som 

løper til ultimo august 2011. Kommisjonen viser til at den teknologiske utviklingen går så 

raskt, at den eksisterende lovgivningen bør revideres. Kommisjonen ønsker derfor innspill på 

hvordan høyhastighets bredbåndsteknologi kan utvikles. Videre bes det om innspill på 

hvordan en kan sikre tilgang til subsidierte, neste generasjons bredbånd. Eventuell forslag til 

oppdatering av retningslinjene fremlegges tidlig i 2012. 

 

Tjenester av allmenn interesse 
 

Kommisjonen har publisert en ny guide for tolkning av anskaffelses- og støttereglene for 

sosiale tjenester. Guiden søker å klargjøre spørsmål ved reglene for offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte knyttet til organisering og finansiering av tjenester av allmenn interesse. 

Hensikten med Europakommisjonens dokument er å hjelpe myndighetene, spesielt på lokalt 

og regionalt nivå, til å tilby effektive tjenester av høy kvalitet i samsvar med EUs regelverk.   

 

Kommisjonen presiserer at guiden er et arbeidsdokument og derfor ikke er bindende. 

Kommunale, regionale og statlige myndigheter over hele Europa har de siste årene stilt en 

rekke spørsmål til Kommisjonen om hvordan regelverket skal forstås. I tillegg har det vært 

mye rettsutvikling på området i EU-domstolen. Målsettingen med guiden er å gi en 

statusoppdatering på feltet. Guiden er skrevet i form av svar på en rekke konkrete spørsmål.  

 

Kapittel 3: Arbeidsliv og helse 

Arbeidstidsdirektivet i nye forhandlinger 
Arbeidslivets parter på europeisk nivå er blitt enige om å forhandle om en revisjon av 

arbeidstidsdirektivet. CEEP, som er KS paraplyorganisasjon, skal delta i forhandlingene 

sammen med BUSINESSEUROPE (NHO), UAPME (Små og mellomstore bedrifter) og 

ETUC som representerer arbeidstakersiden (LO, UNIO, YS).  

 

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/documentation/com/2011/sec_1545_2010_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:DA:PDF
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Allerede i 2004 foreslo Kommisjonen endringer i direktivet, men det lyktes ikke Rådet og 

Parlamentet å komme til enighet da forslagene var til behandling i 2009. EU-domstolens 

rettspraksis har skapt uklarheter og problemer, særlig i forhold til hvordan arbeidstiden for 

hvilende vakt skal beregnes. Det samme gjelder kravet til kompensasjon ved brudd på daglig 

eller ukentlig hviletid. KS vil bidra i arbeidet med CEEPs mandat for forhandlingene.  

 

Vikarbyrådirektivet 
Vikarbyrådirektivet har som formål å sikre likebehandling, slik at en ansatt i et 

bemanningsfirma/vikarbyrå skal få samme arbeids- og ansettelsesbetingelser som om 

vedkommende var ansatt hos oppdragsgiver. Gjennom innføring av direktivet skal 

vikarbyråene også i større grad anerkjennes som arbeidsgivere. Vikarbyrådirektivet skal være 

implementert i EU-landene innen 5. desember 2011.  

 

Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det er derfor ikke klart når det blir gjort 

gjeldende i norsk rett. I Norge har det vært diskutert om reglene som likestiller innleie av 

arbeidskraft med midlertidig ansettelse (aml § 14-12) kan opprettholdes dersom direktivet 

innføres. Videre må det avklares hvordan det best mulig kan fastsettes hva som er “like 

arbeids- og ansettelsesbetingelser”. KS har gitt innspill i den norske høringen om hvordan 

Vikarbyrådirektivet kan implementeres i norsk rett. 

 

Beskyttelse mot skader ved bruk av skarpe gjenstander 
Direktivet gjennomfører rammeavtale inngått i 2009 mellom HOSPEEM (arbeidsgiversiden) 

og EPSU (arbeidstakersiden) om beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i sykehus og 

helsetjenestesektoren. Formålet er å hindre blodbåren smitte. Det er besluttet å ta direktivet 

inn i EØS-avtalen med gjennomføringsfrist 11. mai 2013, som er tilsvarende frist som i EU.  

 

Direktivet tar utgangspunkt i generelle krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø og oppstiller i 

tillegg detaljerte krav til risikovurdering og –reduksjon, opplæring, informasjon og 

bevisstgjøring. Det stilles særlige krav til gjennomføring av sikkerhetsrutiner for bruk og 

håndtering av skarpt medisinsk utstyr, og forbud mot såkalt "re-capping"; å sette tilbake 

plastbeskyttelse etter bruk av kanyle/sprøyte, som medfører økt fare for å stikke seg. Det antas 

at direktivet innføres i norsk rett gjennom en ny forskrift i arbeidsmiljøloven. 

 

Pasientrettighetsdirektivet 
Direktivet ble vedtatt av EU-parlamentet og rådet i januar/februar 2011. Hensikten med 

direktivet er å lette adgangen for enkeltpersoner til trygge grenseoverskridende helsetjenester 

av høy kvalitet. Pasienter som benytter seg av helsetjenester i et annet land har rett til å få 

refundert kostnader inntil det behandlingen/tjenesten ville ha kostet i hjemlandet. 

Sykehusinnleggelse krever forhåndsgodkjenning i hjemlandet. Pleie- og omsorgstjenester 

omfattes ikke av direktivet.  

 

Direktivet skaper ingen nye rettigheter, men bygger på praksis fra EU-domstolen. Direktivet 

skal gjennomføres i EU innen 25. 10.2013. Direktivet omfatter fri bevegelse av tjenester som 

omfattes av reglene for det indre marked, og direktivet skal derfor på sikt tas inn i EØS-

avtalen. KS vil følge implementeringsprosessen nøye, særlig i forhold til eventuelle 

konsekvenser for kommunehelsetjenesten.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:0014:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A134%3A0066%3A0072%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
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Kapittel 4: Miljø, klima, energi og transport 
 

Et mer ressurseffektivt Europa 
Miljø er et område som er i rask utvikling i EU og som har stor innvirkning på norske 

kommuners og fylkeskommuners hverdag. Flaggskipsinitiativet “Et ressurseffektivt Europa” 

gir de overordnede føringene for EUs miljøpolitikk fremover, samtidig som tiltak igangsettes i 

løpet av våren 2011. Mer effektiv bruk av ressurser er veien EU vil gå for å møte klima- og 

miljøutfordringene. Europakommisjonen vil sette krav til alle sektorer for å redusere og 

effektivisere ressursbruken.  

 

Initiativet bygger opp under EUs målsetninger om 20 % mer fornybar energi, 20 % 

energieffektivisering og 20 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2020. Gjennom satsingen ønsker 

EU å etablere en bedre politikk for energi, transport, industri, landbruk, fiskeri, biologisk 

mangfold og for råvarehandel.  

 

Tiltakene som lanseres vil få konsekvenser for norske kommuner og fylkeskommuner 

gjennom EØS-avtalen. Dette gjelder spesielt innen avfall, energi og vann. Under redegjøres 

for noen av tiltakene som er igangsatt siste halvår.  

 

Energieffektivisering 
Europakommisjonen vedtok en handlingsplan for energieffektivisering i mars i år. Blant 

tiltakene som fremmes er blant annet krav til offentlige myndigheter om å renovere 3 % av 

bygningsmassen årlig for å minske energiforbruket. Videre settes det høye standarder for 

energieffektivitet ved offentlige innkjøp av varer, tjenester og bygningsarbeid, og regler for  

energieffektivitet i bygg som offentlige myndigheter kjøper eller leier. Utvidet bruk av energy 

performance contracting ventes også. 

 

Forslagene som ligger i handlingsplanen forventes å gjøres juridisk bindende i et forslag om 

direktiv om energieffektivisering høsten 2011. Ved implementering av et slikt direktiv 

nasjonalt, vil dagens krav til kommunesektoren om energisertifisering av nybygg gjøres 

gjeldende også ved renovering av bygg med mer. KS følger utviklingen av regelverk gjennom 

arbeidsgruppen for miljø i CEMR, som vil gi innspill til høring om regelverket.  

 

Også krav til vanneffektivisering? 
I første halvår 2011 har Europakommisjonen satt i gang videre utredninger om behovet for et 

regelverk på europeisk nivå for vanneffektivisering av offentlige bygg. I begynnelsen av 2012 

kan dette ende opp med forslag til et nytt direktiv som vil sette standarder og krav til nybygg,  

til vanneffektivisering av offentlige bygg med tilhørende sertifiseringsordninger og til 

merking av offentlige bygg, ikke ulikt vår ordning med energimerking. Det vil også være 

naturlig at deler av satsingen vil rette seg mot den tekniske standarden på rør og annen 

infrastruktur. 

 

Regionkomiteen i EU ønsker en politikk for å redusere sløseriet av vann og sike rent vann for 

alle. Et viktig perspektiv for Europas kommuner og regioner er likevel at ordningen ikke blir 

for byråkratisk, og at prinsippet om nærhet til bruker i beslutningene legges til grunn. KS vil 

følge utvikling av Kommisjonens arbeid med direktivforslaget. 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0109:EN:HTML:NOT
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EUs nye strategi for transportsektoren 
Europakommisjonen la frem en hvitbok om fremtidens transportsektor i Europa den 28. mars. 

Hvitboken, med tittel ”Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a 

competitive and resource efficient transport system”, er Kommisjonens strategi for et bedre, 

mer ressursbesparende og konkurransepreget transportsystem i Europa, som skal øke 

mobiliteten og gjøre Europa mindre avhengig av fossilt brennstoff.  Hvitboken inneholder 

politiske mål og en rekke tiltak, hvorav flere er relevant for norsk kommunesektor.  

 

Blant tiltakene som skal lede til 60 prosent utslippsreduksjon i transportsektoren innen 2050, 

er blant annet at det ikke lenger skal være konvensjonelle bensin- eller dieselbiler i byer, og at 

50 prosent av passasjerreiser mellom byer og på mellomlange distanser skal flyttes fra vei til 

jernbane eller vannveier. 

 

EUs hvitbok og innvirkningen på norsk samferdselspolitikk ble drøftet i Europapolitisk 

Forum i slutten av mai 2011.  

 

Nytt program for grønn byutvikling 
Europakommisjonen la frem et nytt forslag til program om “Smarte byer og tettsteder” våren 

2011. Første prosjektutlysningen ventes i 19. juli.  ”Smarte byer og tettsteder” skal bidra til 

innovative teknologiløsninger innen energi, transport og IKT i lokalsamfunn. Det er først og 

fremst snakk om bedre og mer integrerte energiløsninger i byer, nyvinninger innen 

energisystemer og data, energieffektivisering i og isolering av bygg, bedre offentlig 

kommunikasjon og transport, økt andel ikke-motorisert transport, utvikling av 

lavkarbontransport, samt nyvinninger innen IKT relatert til energi.  

 

Initiativet retter seg først og fremst til større byer, og det er en fordel om byen deltar i 

Ordførerpakten (Covenant of Mayors) hvor en rekke kommuner i Europa, deriblant 11 norske, 

har gått sammen om å gå lengre enn EUs mål om CO2 reduksjon. Programmet kan være av 

interesse for enkelte byer i Norge. Det er foreslått at første utlysning skal finansieres av 

rammeprogrammet for forskning (FP7) som Norge deltar i.  

 

Håndtering av elektrisk og elektronisk avfall 
Det går mot et strengere regelverk for håndtering av elektrisk og elektronisk avfall i EU. Både 

EU-parlamentet og Rådet har behandlet forslaget til revisjon av WEEE-direktivet (elektrisk 

og elektronisk avfall). Begge organene vil gå lenger enn det eksisterende direktivet, men det 

er fremdeles uenighet om ambisjonsnivået. Det reviderte regelverket vil uansett bli strengere 

enn dagens regelverk og styrke produsentenes ansvar for egne produkter fra produksjon til 

gjenbruk. Produsentene skal også betale kostnadene ved avfallshåndteringen.  

 

KS og KS Bedrift har fulgt utviklingen av regelverket gjennom arbeidsgrupper i CEMR og 

CEEP. Den foreløpige analysen av mulige konsekvenser av revisjonen for norsk 

kommunesektor og bedrifter, er at det norske regelverket går lenger enn det forslagene fra EU 

gjør. Det er like fullt vesentlig at alle EUs organer understreker de samme prinsippene om at 

forurenser skal betale, og at kostnadene til avfallshåndteringen dermed skal dekkes av 

produsentene. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20110513_smart_cities_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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Kapittel 5: Regionalpolitikk 
 

Differensiert arbeidsgiveravgift 
Prosessen med revisjon av retningslinjer for den nasjonale regionalstøtten er i gang i EU. I 

mars arrangerte Europakommisjonen en workshop om revisjonsprosessen der EUs 

medlemsland, samt Norge, Island og Liechtenstein deltok. Fremover vil Norge og EUs 

medlemsland gi skriftlige innspill om sine erfaringer til Kommisjonen. Kommisjonen vil 

sammenfatte dette sammen med egne utredninger og legge frem et første utkast til nye 

retningslinjer høsten 2011, hvorpå et nytt møte vil bli avholdt. Revisjonsprosessen vil gå frem 

til utgangen av 2012, når endelige retningslinjer skal foreligge. Arbeidet med retningslinjene 

for støtten er delegert til Kommisjonen og er ikke gjenstand for behandling av Rådet og 

Parlamentet.  

 

De vedtatte retningslinjene i EU vil bli lagt til grunn av EFTAs overvåkningsorgan, ESA, når 

notifikasjonsprosessen og det nye regionalstøttekartet skal tegnes opp i løpet av 2013. Ny 

virkeperiode blir 2014-2020. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som leder arbeidet 

for Norges del. KRDs posisjon er at ordningen bør videreføres. KS følger utvikling både 

nasjonalt og i Brussel, og har oppfordret KRD til å ha en god dialog med kommunesektoren 

om utviklingen. 

 

Regionalpolitikken mye diskutert 
Samhørighetspolitikken er EUs hovedbidrag for å oppnå sosial, økonomisk og territoriell 

utjevning i Europa. Denne politikken kommer først og fremst til syne gjennom 

Strukturfondene, som utgjør om lag en tredjedel av EUs budsjett i inneværende 

budsjettperiode. Størrelsen på fondene og innretningen av politikken har blitt diskutert mye 

dette halvåret. Det er enighet om at politikken skal gavne alle regioner i Europa, men det 

ventes hardere prioriteringer av hva midlene skal brukes til for at politikken i størst mulig 

grad skal bygge opp under målene i Europa 2020 strategien.  

 

Med Lisboastrategien har territoriell samhørighet kommet til som et eget mål, i tillegg til 

sosial og økonomisk samhørighet.  Dette betyr blant annet at det skal tas særlige hensyn til 

regioner med spesielle utfordringer, for eksempel fjellregioner, øyer og de nordlige spredt 

befolkede områdene.  

 

For norske kommuner og fylkeskommuner har debatten først og fremst konsekvenser for 

Interreg programmene etter 2013, og for regioner med særskilte utfordringer, sett i forhold til 

det regionale virkemiddelapparatet. Dette kan også få konsekvenser for de såkalte 

makroregionale strategiene som EU har begynt å utvikle for å få felles strategier og 

handlingsplaner i et større geografisk område. Østersjøregionen er en pilot der Norge har 

interesser, og det arbeides med en mulig makroregional strategi for Nordsjøen.  
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Kapittel 6: Utdanning 

Politisk trykk på utdanning i EU 
Utdanning står helt sentralt i EUs nye vekststrategi Europa 2020. To av de fem målene i 

strategien angår utdanning: frafallet skal reduseres til under 10 % innen 2020 og 40 % av 

befolkningen skal ha høyere utdanning.  

 

Ungdom på vei er EUs nye satsning på ungdom, som ble lagt frem på slutten av 2010. 

Initiativet skal bidra til lavere frafall i skole og høyere utdanning, bedre ungdoms mulighet til 

å få arbeid ved å øke ungdoms mobilitet gjennom utdanningsløpet, og bedre kvaliteten og 

omdømme til fag- og yrkesopplæringen. 

 

Frafallet skal bekjempes 
Som første del av dette arbeidet la Europakommisjonen frem forslag til tiltaksplan for 

hvordan antallet som faller fra i utdanningsløpet kan reduseres. EU ser på frafallsforebygging 

som et svært viktig bidrag for å få unge i arbeid og hindre utstøting og fattigdom. 

Frafallsproblematikken i Europa har de siste årene blitt ytterligere aktualisert av den 

økonomiske krisen, som førte til at om lag syv millioner jobber gikk tapt. I tiden fremover vil 

jobbskapingen i all hovedsak skje i kunnskapsintensive yrker.  

 

Frafallsgjennomsnittet i Europa er i dag på 14,7 %, men skal reduseres til under 10 % innen 

2020. I Norge regnes snittet til 17,6 %. EUs definisjon av frafall i skolen er ungdommer i 

alderen 18 til 24 år som bare har utdannelse tilsvarende ungdomsskolen og som ikke lenger er 

under utdanning eller i praksis.  

 

EUs bidrag til frafallsforebygging er først og fremst gjennom anbefalinger til medlemslandene 

sammen med enkelte egne initiativ. Norge deltar i EUs utdanningssamarbeid og måles på lik 

linje med EUs medlemsland.  

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 
Direktivet gjelder regulerte yrker og kommer til anvendelse for alle statsborgere i et EØS-land 

som ønsker å praktisere yrket i et annet EØS-land enn det de har kvalifisert seg i. 

Kommisjonen har startet en evaluering av gjeldende direktiv og gjennomførte i vinter en åpen 

høring.  Basert på høringen vil Kommisjonen legge frem en grønnbok høsten 2011, og ventes 

å komme med et forslag til modernisering av direktivet i 2012. Direktivet skal gjøre 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mer fleksibel og enhetlig for hele EØS-området, og 

derigjennom bidra til et mer fleksibelt arbeids- og tjenestemarked.  

 

I EU/EØS finnes det i dag ca. 4600 regulerte yrker, i Norge er det ca. 170 regulerte yrker. 

Direktivet virker på to måter: Én ordning som omfatter syv harmoniserte yrker (lege, 

tannlege, farmasøyt, sykepleier, jordmor, veterinær og arkitekt). Disse yrkene har krav på 

automatisk godkjenning. Den andre ordningen er generell og omfatter alle andre regulerte 

yrker. Arbeidsinnvandring fra tredjeland (dvs. land utenfor EU/EØS- området) og 

godkjennelse av disses utdannelsene behandles ikke. KS’ paraplyorganisasjon CEEP tar sikte 

på å gi en uttalelse om grønnboken.  

http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:da:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm
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Kapittel 7: IKT 
 

Digital Agenda Europe 
 

Smart bruk og utvikling av IKT er et svært viktig virkemiddel for å opprettholde dagens 

velferdsnivå og legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk vekst. EU har derfor 

utarbeidet “Digital Agenda Europe”, EUs IKT-strategi for de neste ti årene, som ble lansert i 

fjor.  

 

I gjennomføringen av Digital Agenda Europe har EU innsett behovet for å samarbeide med 

lokal forvaltning, og har opprettet kontakt med CEMR gjennom satsningen “DAE goes local”. 

Gjennom dialog, workshops og konferanser får EU innspill om behovene lokalt og eksempler 

på gode løsninger. eKommune-strategien, KS’ rådmannsnettverk og IKT-

samarbeidsprosjektet mellom FAD, KS og KRD er eksempler på norske prosjekter som har 

fått oppmerksomhet. I likhet med flere EU-land, deriblant Sverige og Finland, har FAD startet 

prosessen med å lage en norsk strategi.  

 

Handlingsplan for eForvaltning 
EU-kommisjonen har vedtatt en europeisk handlingsplan for eForvaltning for årene 2011 – 

2015. Målsetningen med handlingsplanen er å oppmuntre offentlige virksomheter i Europa til 

å utnytte det potensialet som ligger i bruk av IKT.   

  

I dag er det ofte slik at innbyggere må kontakte eller reise til offentlige virksomheter i 

utlandet for å levere eller skaffe seg informasjon eller dokumenter de trenger for å jobbe, 

studere eller reise innen EU. Dette gjelder også bedrifter. Handlingsplanen skal bidra til at det 

blir mulig å utveksle informasjon mellom offentlige virksomheter i EU/EØS slik at 

innbyggere og næringsliv kan dra full nytte av EUs indre marked. KS deltar i uformelle 

ekspertgrupper i CEMR som følger saken. 

 

E-handel 
PEPPOL er et stort europeisk pilotprosjekt innen e-handel som skal gjøre det like enkelt for 

leverandører å levere tilbud og drive handel med offentlige oppdragsgivere i andre EU-land 

som i sitt eget hjemland. Dette prosjektet ledes av Norge (Difi).  

 

PEPPOL-prosjektet gjør det mulig for offentlige oppdragsgivere å utvide sitt 

leverandørmarked, og skaper mulighet for bedre anskaffelser både i pris og kvalitet. For små 

og mellomstore bedrifter vil PEPPOL gi adgang til et stort marked med flere potensielle 

offentlige kunder. I tillegg vil investeringer for å knytte seg til den norske offentlige  

e-handelsplattformen gi automatisk tilgang til hele Europa, med forenklet prosess. 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/programme/index_en.htm
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Vedlegg 1: Forkortelser og ordforklaringer  

 
Anbefaling 
Se forklaring under “rettsakter”. 
 
Beslutning 
Se forklaring under “rettsakter”. 
 
CEEP 
CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) er en 
paraplyorganisasjon for både offentlige og private bedrifter og arbeidsgiverorganisasjoner fra hele 
Europa. CEEP er en av tre tverrsektorielle parter i arbeidslivet på europeisk nivå. KS er medlem. 
 
CEMR 
CEMR er KS’ europeiske paraplyorganisasjon. Drøyt 50 KS-organisasjoner fra 39 europeiske land er 
medlem i CEMR. CEMR skal ivareta kommuner og regioners interesser i Europa og tilrettelegge for 
samarbeid og erfaringsutveksling. 
 
Den europeiske unionens råd  
Den europeiske unionens råd er uformelt kjent som ”ministerrådet” eller bare “rådet”. Rådet består av 
ministre fra medlemslandene.  
 
Det europeiske råd (toppmøte) 
Det europeiske råd består av rådets leder, for tiden Hermann Van Rompoy, og EUs stats- og 
regjeringssjefer, samt Europakommisjonens leder. Hovedoppgaven til Det europeiske råd er å trekke opp 
politiske retningslinjer for EUs utvikling.  
 
Direktiv 
Se forklaring under “rettsakter”. 
 
EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte 
EFTAs faste komité vedtok i desember 2009 opprettelsen av et Forum for lokalt og regionalt folkevalgte i 
de tre EFTA-landene som deltar i EØS. Forumet er et rådgivende organ i EFTA på EØS-saker som angår 
kommunesektoren. 
 
EFTA 
Det europeiske frihandelsforbund, EFTA (European Free Trade Association), ble etablert 4. januar 1960.   
Formålet var å fjerne barrierer for handelen mellom medlemslandene. EFTA har siden vært et rammeverk 
for frihandelsavtaler med tredjeland.  
 
EFTA-domstolen 
EFTA-domstolen håndhever og løser tvister angående tolking av EØS-avtalen mellom Norge, Island og 
Liechtenstein. Den har en lignende funksjon som Europadomstolen for EUs medlemsland. 
 
EFTAs faste komité 
Den viktigste oppgaven til EFTAs faste komité er å være et samordningsorgan for EFTA-statene før møtet i 
EØS-komiteen eller i EØS-rådet. I EFTAs faste komité møter EFTA landenes EU-ambassadører i Brussel.  
 
EFTAs konsultative komité 
EFTAs konsultative komité er en rådgivende komité i EFTA som består av representanter for partene i 
arbeidslivet, hvor også KS deltar. 
 
EFTAs overvåkingsorgan, ESA 
EFTAs overvåkingsorgan har i oppgave å se til at EFTA-landene følger EØS-avtalens bestemmelser.  
 
EFTAs parlamentarikerkomité 
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EFTAs parlamentarikerkomité har i oppgave å diskutere utviklingen i EFTA-samarbeidet og EØS-avtalen 
og har også en rådgivende funksjon.  
 
Europadomstolen 
Domstolen tolker EU-retten. Den dømmer i saker mellom medlemsstatene, mellom EUs institusjoner, 
mellom EU og medlemsstatene og mellom EU og borgerne. Domstolens avgjørelse er bindende. 
 
Europakommisjonen (Kommisjonen) 
Representerer og forsvarer den Europeiske Unionens interesser. Europakommisjonen har enerett på å 
legge fram forslag til nytt regelverk og handlingsprogrammer. Kommisjonen har også ansvar for at Rådets 
og Europaparlamentets beslutninger gjennomføres.  
 
Europaparlamentet (Parlamentet) 
Europaparlamentet er EUs eneste direkte folkevalgte institusjon og deler sin lovgivende makt med Rådet. 
Europaparlamentet vedtar lover, EUs budsjett og har også en kontrollfunksjon.  
 
EØS-avtalen 
EØS-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, er en folkerettslig avtale som omfatter 
de 27 EU landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge og trådte i kraft fra 1994. Hovedformål 
med avtalen er å utvide EUs indre marked til også å omfatte EFTA-statene.  
 
Fire friheter 
Fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital er kjernen i EUs indre markedet. Denne firedelte 
bevegelsesfriheten kalles av og til ”de fire frihetene”. 
 
Formannskap 
Formannskapet i rådet er for en 6-måneders periode og går på omgang blant medlemsstatene.  
 
Forordning 
Se forklaring under “rettsakter”. 
 
Grønnbok 
En grønnbok kan sammenlignes med en NOU (Norsk offentlig utredning) i Norge. Det er et dokument som 
Europakommisjonen offentliggjør for å invitere til diskusjon om et bestemt tema.  
 
Hvitbok 
Europakommisjonens hvitbøker er dokumenter med forslag til tiltak på et bestemt område. Hvitbok 
tilsvarer Stortingsmelding i Norge.  
 
Indre marked 
EØS – landenes (EU27+ Norge, Island og Liechtenstein) felles marked for fri bevegelighet over grensene 
for personer, varer, tjenester og kapital, etablert i 1992.  
 
Regionkomiteen 
Regionkomiteen ble opprettet som en rådgivende komité for lokale og regionale myndigheter i 1992 
gjennom Maastrichtavtalen og ble etablert fra 1994.  
 
Rettsakter 
Rettslig dokumenter som EU-institusjonene kan anvende for å gjennomføre sine oppgaver i tråd med 
traktatene og i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet. Følgende typer rettsakter finnes: 
 Forordninger: Bindene i alle ledd og implementeres ordrett som medlemsstatenes lovverk og kan ikke 

omformes i annet nasjonalt lovverk.  
 Direktiv: Bindene for medlemsstatene når det gjelder resultater som skal oppnås. Direktivet må 

tilpasses nasjonalt lovverk og medlemsstatene har rom for å bestemme selv hvordan det skal gjøres. 
 Beslutning: Bindene i alle ledd og retter seg til en spesiell person, virksomhet eller medlemsstat (som 

enkeltvedtak i Norge).  
 Anbefalinger og uttalelser: Ikke rettslig bindende viljeserklæringer. 
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Samhørighetspolitikk 
EUs regionalpolitikk som har til hensikt å minske økonomiske og sosiale forskjeller mellom regionene i 
EU. Tiltakene som settes inn består av egne fond med programmer, såkalte strukturfond. 
 
Sosial agenda 
Er et begrep som brukes for ” EUs sysselsettings og sosialpolitikk” og som har som mål å fremme 
sysselsetting, forbedre levekår og arbeidsvilkår, sikre velferd, bidra til dialog mellom partene i 
arbeidslivet, utvikle menneskelige ressurser for å muliggjøre en varig høy sysselsetting, samt bekjempe 
sosial utestenging. 
 

Vedlegg 2: Lenker 
 
EU 
EUs web -portal: www.europa.eu  
Det europeiske rådet: www.european-council.europa.eu  
Den Europeiske Unionens råd: www.consilium.europa.eu  
Europaparlamentet: www.europar.europa.eu  
Europakommisjonen: www.ec.europa.eu  
Europakommisjonens delegasjon til Norge: www.eudelegasjonen.no  
EU-domstolen: www.curia.europa.eu  
Den europeiske revisjonsretten: www.eca.europa.eu  
Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen: www.eesc.europa.eu  
Regionkomiteen: www.cor.europa.eu  
Den europeiske ombudsmannen: www.ombudsman.europa.eu  
Den europeiske sentralbanken: www.ecb.int 
 
Formannskapet 
Det ungarske formannskapet våren 2011: www.eu2011.hu 
 
EFTA/EØS 
EFTAS hjemmeside: www.efta.int 
ESA (EFTA`s overvåkingsorgan): www.eftasurv.int 
EFTA – domstolen: www.eftacourt.int 
EØS-midlene: www.eeagrants.org 
 
Norske regionkontorer i Brussel 
Nord-Norges Europakontor: www.northnorway.org 
Trøndelags Europakontor: www.mid-norway.no 
Vest-Norges Brusselkontor: www.west-norway.no 
Stavangerregionens Europakontor: www.one-market.org 
Sørlandets Europakontor: www.south-norway.be 
Osloregionens Europakontor: www.osloregion.org 
 
Paraplyorganisasjoner 
CEEP: www.ceep.eu 
CEMR: www.ccre.org 
UCLG: www.cities-localgovernments.org 
 
Annet 
Europe Direct: www.ec.europa.eu/europedirect/  
EUR-Lex, EU-lovgivning: www.eur-lex.europa.eu  
EP Legislative Observatory, følg sakene: www.europarl.europa.eu/oeil/  
Pre Lex, følg EU-saker: www.ec.europa.eu/prelex/  
Kommisjonens høringsside: www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations  
Europarådet, CLRAE: www.coe.int 

http://www.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europar.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.eudelegasjonen.no/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://www.ecb.int/
http://www.eu2011.hu/
http://www.efta.int/
http://www.eftasurv.int/
http://www.eftacourt.int/
http://www.eeagrants.org/
http://www.northnorway.org/
http://www.mid-norway.no/
http://www.west-norway.no/
http://www.one-market.org/
http://www.south-norway.be/
http://www.osloregion.org/
http://www.ceep.eu/
http://www.ccre.org/
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.ec.europa.eu/europedirect/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://www.ec.europa.eu/prelex/
http://www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations
http://www.coe.int/
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Følg utforming av EU/EØS regelverk og implementering i norsk lov, på norsk: www.europalov.no og  
www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO 
Informasjon om europasaker rettet mot norsk kommunesektor: 
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312  
Håndbok i EU/EØS-arbeid: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf 

 

Vedlegg 3: Kontakt 

EU/EØS-spørsmål er integrert i de ulike fagenhetene i KS. I hver enhet er det medarbeidere som har 
ansvar for ulike fagfelt der også EU/EØS er et ansvarsområde. Hvis du ønsker å vite mer om EU/EØS 
spørsmål, kan du kontakte følgende personer innenfor de ulike fagfeltene: 

Koordinator: 
Knut Hjorth-Johansen 

 
24136404  

 
knut.hjorth-johansen@ks.no 

 
Arbeidsliv, helse- og sosial: 
Marit Tovsen 

 
24132799  

 
marit.tovsen@ks.no 

Kenneth Erdal 24132600                      kenneth.erdal@ks.no 
Bente Stenberg-Nilsen +32 25501293  bente.stenberg-nilsen@ks.no 
Anna Charlotte Larsen 24137046  anna.charlotte-larsen@ks.no 
 
Klima, energi, miljø og avfall: 
Kjetil Bjørklund (Klima) 

 
 
24137006 

 
 
kjetil.bjorklund@ks.no 

Jørn Inge Dørum (Klima) 24137044 jorn.inge.dorum@ks.no 
Ole Jørgen Grann (Miljø) 24132738 ole-jorgen.grann@ks.no 
Svein Kamfjord (Bedrifter, energi) 24137966 svein.kamfjord@ks.no 
Nicolay Bjørn-Lian (VAR) 24137431 nicolay.bjorn-lian@ks.no 
Marianne Haugland (Avfall) 24132600           marianne.haugland@ks.no 
Pia Farstad (Transport, havn) 24132600           pia.farstad@ks.no 
 
IKT og e-forvaltning: 
Ellen Karin Toft Larsen 

 
 
 24132600           

 
 
ellen.karin.toft.larsen@ks.no 

 
Utdanning og kultur: 
Jorunn Sandsmark 

 
 
24137858 

 
 
jorunn.sandsmark@ks.no 

Kari Anne Osborg 24132785 kari-anne.osborg@ks.no 
Lars Møllerud 24132784 lars.mollerud@ks.no 
 
Offentlige anskaffelser og støtte: 
Nina Ramstad Aatlo (Off. anskaffelser) 

 
 
24132951 

 
 
nina.ramstad.aatlo@ks.no 

Kristine Vigander (off.anskaffelser) 21132662 Kristine.vigander@ks.no 
Jostein Selle (Off. støtte) 24132803 Jostein.selle@ks.no 
   
Økonomi: 
Per Richard Johansen 

 
24136429 

 
per.richard.johansen@ks.no 

 
Boligpolitikk: 
Christian Hellevang 

 
 
24132821 

 
 
christian.hellevang@ks.no 

 
Samferdsel og transport: 
Pia Farstad 

 
 
24132600                     

 
 
pia.farstad@ks.no 

Kjell-Olav Gammelsæter 24136404 kjell-olav.gammelsater@ks.no 
 
Regional utvikling, innovasjon og næringsutvikling: 
Knut Hjorth-Johansen (reg. utvikling) 24136404 knut.hjorth-johansen@ks.no 
Trude Andresen (innovasjon) 24132600                     trude.andresen@ks.no 
Sten Celius (næringsutvikling) 24132600 sten.celius@ks.no 
 
EØS-midlene: 
Elita Cakule 

 
 
24132704  

 
 
elita.cakule@ks.no 

Gunnbjørg Nåvik 24137021 gunnbjorg.naavik@ks.no 

KS i regionene: 

http://www.europalov.no/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen.html?id=522696&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/fylker-og-kommuner.html?id=607312
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/EØS_handboken_27jan.pdf
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Nord-Norge:  
Sylvi Hjelle 

 
24137686  

 
sylvi hjelle@ks.no 

 
Midt-Norge: 
Åse Aspås  24137669 ase.aspaas@ks.no 
 
Vest-Norge: 
Jan Ryste 

 
 
24137659 

 
 
Jan.ryste@ks.no 

 
 
Agder: 
Torbjørn Torblå 24137036 Torbjorn.torblaa@ks.no 
 
Hedmark / Oppland: 
Inger Oddrun Sverkmo   24137612 inger-oddrun.sverkmo@ks.no 
 
Buskerud, Vestfold og Telemark:  
Evy Hillestad 24137619 Evy.hillestad@ks.no 
 
Oslo: 
Anna Charlotte Larsen  24137406 anna.charlotte.larsen@ks.no 
 
Akershus / Østfold: 
Marianne Lindheim 24137022 Marianne.lindheim@ks.no 
 
KS Brusselkontor: 
Åse Erdal (indre markedsspørsmål 
offentlig innkjøp, offentlig støtte, 
tjenester, ikt og e-forvaltning mm) 

+32 255 01 291 aase.erdal@ks.no 

Bente Stenberg-Nilsen (arbeidslivs- 
helse- og sosialpolitikk) 

+32 255 01 293 bente.stenberg-nilsen@ks.no 

Einar Ekern (energi, klima, miljø, 
utdanning og regionalpolitikk) 

+32 255 01 294 einar.ekern@ks.no 
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