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EU er lovgiver for Norge på en rekke områder, og mange 
av disse områdene er av sentral betydning for det regionale 
og lokale forvaltningsnivået. En FoU-rapport fra 2018, 
hvor NIBR på oppdrag fra KS så på 1175 saker i nesten 
100 møter i 43 kommuner og 5 fylkeskommuner, viser at 
om lag 50 prosent av sakene i norske kommunestyrer og 
fylkesting berøres av EU eller EØS.

Europakommisjonen la 30. januar 2019 fram sin 
strategi for EUs videre arbeid med Agenda 2030, «Mot 
et bærekraftig Europa i 2030». Bærekraftsmålene skal 
være førende for EUs arbeid for et samstemt, sterkt og 
demokratisk Europa, og de vil dermed ha konsekvenser for 
våre medlemmer og for KS. 

EØS-politikk betinger rammevilkårene for og saksfeltet i 
det norske lokaldemokratiet. Hva og hvordan EU velger, 
berører oss. Mangt og mye av interessepolitisk karakter er 
lagt fram i «Mot et bærekraftig Europa i 2030».

I denne publikasjonen belyser vi viktige EU-saker som i 
2019 har betydning for kommuner, fylkeskommuner og 
deres selskap. Nytt av året er at vi kobler temaene som 
omtales, til bærekraftsmålene og tydeliggjør hvilket mål 
i Agenda 2030 politikkområdet berører. Hele 12 av de 17 

bærekraftsmålene er berørt av politikkområdene  
som drøftes.

KS etterstreber gjennom deltakelse i europeiske fora og 
interesseorganisasjoner for Europas kommunesektor og 
samarbeid med norske myndigheter å påvirke EU-saker 
som setter premisser for våre medlemmers handlingsrom 
og myndighetsutøvelse. I 2019 er det særlig viktig å sikre 
fylkeskommunenes og kommunenes tilgang til relevante 
EU-programmer for perioden 2021–2027, særlig Horizon 
Europe, Erasmus, Interreg og byprogrammet European 
Urban Initiative. 

God lesning!

Lasse Hansen

administrerende direktør

EU og EØS  
berører kommunesektoren bredt
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1. 
«TILSTANDSRAPPORT»
I EU OG EØS

2019 fortsetter der 2018 slapp for EUs del, med store 
utfordringer, avgjørende valg og vanskelige beslutninger 
som skal fattes. 

Det lovgivende arbeidet i Europaparlamentet stoppet 
18. april. 23.–26. mai 2019 valgte innbyggerne i EUs 
medlemsland 751 representanter for de neste fem årene. 
Valgene til Europaparlamentet foregår ved direkte valg i 
hvert enkelt medlemsland. Et forslag om overnasjonale 
lister ble forkastet av Europaparlamentet. 

Høsten 2019 skal det utpekes ny EU-kommisjon og ny 
ledelse i EU-rådet og i Den europeiske sentralbanken. Det 
politiske landskapet i Europa, med mange svake og ustabile 
regjeringer, kan gjøre det mer krevende enn vanlig å bli 
enige. I tillegg skal landene vedta et nytt langtidsbudsjett 
for perioden 2021–2027, der et hull etter Storbritannia 
skal fylles om og hvis britene trer ut av EU. 

Kommisjonen har i denne perioden løftet sosiale 
prioriteringer og arbeidsmarkedsspørsmål høyt på den 
europeiske dagsordenen. Under overskriften «Den sosiale 
pilaren» er det gjennomført 25 av 27 foreslåtte initiativer 
i perioden. Dette gjelder blant annet utestasjonerte 
arbeidstakeres rettigheter, bedre muligheter for å 

kombinere arbeid og familieliv, bedre forutsigbarhet 
i arbeidskontrakter og etableringen av et europeisk 
arbeidsmarkedsbyrå.

Klimapolitikken og digitalisering er også løftet høyt på den 
europeiske dagsordenen i perioden. Under overskriften 
«Sirkulær økonomi-pakken» er det satt i verk 54 tiltak, 
blant annet revidert avfallspolitikk og forbud mot visse 
engangsprodukter av plast. Strategien for det digitale 
indre markedet inneholder 35 initiativer, blant annet 
e-forvaltning.

1. januar 2019 overtok Romania formannskapet i EUs råd. 
Det er første gang Romania leder arbeidet i unionen siden 
landet ble medlem i 2007. Under mottoet «Samhold, en 
felles europeisk verdi» vil formannskapslandet prioritere 
et tryggere, sikrere og mer samlet Europa. Finland overtar 
stafettpinnen 1. juli 2019 og leder det europeiske arbeidet 
ut året.

EUs arbeidsprogram 2019
Europakommisjonen la i oktober 2018 fram 
arbeidsprogrammet for 2019. En bærekraftig europeisk 
framtid er et sentralt tema som skal nås gjennom å 
fullføre arbeidet med det digitale indre markedet, 



Mer informasjon: 
• https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

- Regjeringens prioriteringer for samarbeidet med 
EU 2019, https://www.regjeringen.no/no/doku-
menter/arbeidsprogram_eu2019/id2631053/

• - Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 
2018-2021, regjeringens samarbeid med EU 2019

• - Europakommisjonens arbeidsprogram 2019 
(dansk), https://ec.europa.eu/info/publicati-
ons/2019-commission-work-programme-key-docu-
ments_da

Åse Erdal
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KS PÅ GANG I EØS 98 

Tverrpolitisk samarbeid og temapolitisk samråd med 
styrket samspill mellom berørte parter som kommuner, 
fylkeskommuner og organisasjoner vektlegges.

Når det gjelder temaer som berører strategien, vil KS særlig 
prioritere å
• synliggjøre betydningen av lokaldemokratiet i 

utvikling av et Europa som er nærmere innbyggerne, 
overfor regjeringen og gjennom den europeiske 
kommuneorganisasjonen CEMR

• sikre kommuner og fylkeskommuner tilgang 
til relevante EU-programmer for den nye 
programperioden fra 2021

• bidra i arbeid med utforming av europeisk politikk på 
digitaliseringsområdet

• videreutvikle Europapolitisk forum slik at norske 
regionale og lokale interesser ivaretas bedre i nasjonale 
posisjoner på viktige politikkområder i EU

• tydeliggjøre handlingsrommet i støtteregelverket 
og sikre handlefrihet for å løse oppgaver gjennom 
interkommunalt samarbeid

• bidra til at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har 
god kunnskap om og forståelse av kommunenes og 
fylkeskommunenes tjenesteproduksjon.

Regjeringens arbeidsprogram for 
samarbeidet med EU 2019
Regjeringen la 3. mars fram arbeidsprogrammet for 
samarbeidet med EU inneværende år. Et viktig mål er å øke 
bevisstheten om EØS-avtalen og bidra til en faktabasert 
og opplyst debatt. Regjeringen mener at samarbeidet 
med EU om å verne og fremme felles internasjonale 
spilleregler er viktig. Det pekes på at felles utfordringer 
som klima, irregulær migrasjon og grenseoverskridende 
arbeidslivkriminalitet bare kan løses gjennom 
felleseuropeiske løsninger. 

Regjeringen vil i 2019 blant annet følge arbeidet med å 
revidere EUs støtteregelverk, inkludert regionalstøtte 
og gruppeunntak, med mål om at ordningen med 
investeringsstøtte rettet mot distrikter og ordningen 

med differensiert arbeidsgiveravgift kan videreføres. 
Regjeringen vil også arbeide for at nytt og oppdatert 
regelverk i EUs sosiale søyle om like muligheter og 
lik adgang til arbeidsmarkedet, gode og rettferdige 
arbeidsvilkår, sosial trygghet og inkludering er forenelig 
med det norske trepartssamarbeidet og velferdsmodellen.

Regjeringen vil i 2019 også følge og delta aktivt i arbeidet 
med å utforme regelverket og programmene for Interreg, 
og framhever at norsk deltakelse i Interreg er en viktig 
arena for å løse regionalpolitiske utfordringer som krever 
grenseoverskridende samarbeid i Europa.

Regjeringens samarbeid med EU 2019 omtales også under 
de tematiske kapitlene i heftet.

gjennomføre Paris-avtalen, fullføre energiunionen og sette 
energieffektivitetsmål. Det vil også kreve mer effektiv 
lovgivning for det indre markedet – for eksempel på 
skatteområdet og i sosial- og arbeidslivspolitikken.

EØS 25 år
I 2019 er det 25 år siden EØS-avtalen ble inngått. Gjennom 
avtalen fikk norske bedrifter full tilgang til markedet i alle 
31 landene avtalen omfatter. Norske borgere kan bo, reise 
og studere i hele EØS-området. Avtalen berører kommuner 
og fylkeskommuner rettslig og politisk. En rapport KS har 
fått laget, viser at halvparten av sakene på dagsordenen 
i kommunestyrer og fylkesting berøres av EU-lovgivning 
gjennom EØS-avtalen.

Storbritannias framtidige forhold  
til EU
Det er ennå ikke kjent hvordan Storbritannias forhold til 
EU vil bli. I skrivende stund har det britiske parlamentet 
forkastet alle forslag til utmeldingsavtale som statsminister 
Theresa Mays har lagt fram. Det er derfor fortsatt uklart 
hvordan og på hvilke premisser landet skal tre ut av EU. 
Et sentralt spørsmål er grensen mellom Nord-Irland og 
Irland, som blir EUs yttergrense ved en britisk uttredelse 
av EU. Den britiske regjeringens ambisjoner later til å være 
at en åpen grense mot Nord-Irland skal la seg gjennomføre 
uten grensekontroll mellom Nord-Irland og resten av 
Storbritannia. 

Storbritannia skulle etter planen tre ut av EU 29. mars 
2019. Fristen ble forlenget til 12. april da det ikke 
var enighet i Underhuset om uttredelsesavtalen. Det 
europeiske råd (stats- og regjeringssjefene i EU-landene) 
vedtok 10. april å gi Storbritannia ytterligere utsettelse til 
å forlate EU, til inntil 31. oktober 2019. Det innebærer at 
Storbritannia skal velge medlemmer til Europaparlamentet 
i slutten av mai.

De 27 gjenværende medlemslandene i EU har på sin side 
slått ring om EU-samarbeidet og vært relativt samstemte 
overfor Storbritannia. Den smitteeffekten på andre EU-

land av brexit som enkelte håpet på og andre fryktet, har 
uteblitt.

Norske myndigheter forbereder seg på en situasjon der 
Storbritannia forlater EU uten avtale. Regjeringen ba 
8. februar Stortinget om samtykke til avtale mellom 
EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av 
borgernes rettigheter, hvis Storbritannia trer ut av EU 
uten utmeldingsavtale. Kunnskapsdepartementet mener at 
denne utsikkerheten påvirker høstens studieopptak så mye 
at studenter bør vurdere andre land enn Storbritannia. 

I en høringsuttalelse til Justis- og 
beredskapsdepartementets arbeid høsten 2018 med 
lov- og forskriftsendringer som er nødvendige når 
Storbritannia går ut av EU, pekte KS på at bestemmelsene 
om yrkeskvalifikasjoner, offentlige anskaffelser og 
helsetjenester mottatt i Storbritannia er viktige områder 
for kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneorganisasjonen for England og Wales, Local 
Government Association, arbeider med å få oversikt 
over hvilke virkninger utmeldelsen vil ha for engelsk og 
walisisk kommunesektor. Det er gitt garantier fra den 
britiske regjeringen for EU-prosjekter ut 2020 selv om 
Storbritannia forlater EU uten avtale. Men EU-regelverk 
dekker i dag politikkområder av stor betydning for britiske 
kommuner på områder som miljø, luftkvalitet, energi, 
avfall, arbeidsrett, sysselsetting, offentlige anskaffelser, 
regionalpolitikk, moms og personvern.

Regjeringens strategi for samarbeid 
med EU 2018–2021
Regjeringen la 9. mai 2018 fram sin strategi for samarbeid 
mellom Norge og EU 2018–2021. Strategien har to 
hovedbudskap: Samarbeidet skal, for det første, bidra 
til å virkeliggjøre regjeringens visjoner om et trygt, fritt 
og økonomisk sterkt Europa som tar felles ansvar for 
felles utfordringer. Strategien skal, for det andre, bidra 
til å gjennomføre en effektiv europapolitikk med økt 
engasjement og nye måter å jobbe på. Det understrekes at 
fagstatsrådene har ansvar for EU-saker på egne områder. 

mailto:aase.erdal@ks.no


2. OFFENTLIGE

ANSKAFFELSER OG STØTTE
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Offentlige støtte
Det ventes ingen vesentlige regelendringer om offentlig 
støtte i 2019. Kommisjonen har imidlertid sendt ut 
noen forslag til forlengelse av en del sentrale regler om 
statsstøtte. For disse var det en åpen periode for innspill 
fram til 7. mars 2019. Kommisjonen tar sikte på å gjøre 
vedtak i fjerde kvartal. Disse vedtakene vil i etterkant, etter 
vanlig praksis, også bli gjort gjeldende for EØS. To særlig 
praktisk viktige vedtak er nevnt nedenfor.  

To års forlengelse av det generelle gruppeunntaket

Det kreves vanligvis godkjenning av EU for at de enkelte 
land kan gi økonomiske fordeler til innenlandske 
produsenter av varer og tjenester som kan vri 
konkurransen overfor andre virksomheter i EU. I 
2014 introduserte EU et forenklet system – det såkalte 
alminnelige gruppeunntaket – som utvidet mulighetene til 
å gi subsidier som ikke krever slik godkjenning fra EU. 

Funksjonstiden for disse reglene utløper i 2020. For å 
sikre tilstrekkelig tid til å vurdere hvordan de har virket og 
vil virke i framtiden, foreslås det å forlenge virkeperioden 
med to år. 

To års forlengelse av «bagatellunntaket»

Som nevnt ovenfor når det gjelder det generelle 
gruppeunntaket, kreves det vanligvis godkjenning fra EU 
for at det kan gis økonomiske fordeler til innenlandske 
virksomheter hvor det kan gi dem en urettferdig fordel 
i konkurransen med andre aktører i EU-området. Det 
såkalte bagatellunntaket (de minimis Regulation) unntar 
små støttebeløp fra dette, fordi slike små beløp ikke anses 
å vri konkurransen. Disse reglene utløper i 2020. For å gi 
tilstrekkelig tid til å evaluere hvordan reglene har virket, og 
hvordan de bør virke i framtiden, er det foreslått å forlenge 
funksjonstiden med to år. 



Mer informasjon:
• Kommisjonens nettside: https://ec.europa.eu/info/

law/better-regulation/initiatives/ares-2019-727146

• https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/
forskning-og-utvikling/nyhetssaker/konkurranse-
pa-like-vilkar.pdf

• https://www.regjeringen.no/contentassets/
c4385fca210a430ca1d7b4035dbb2c48/nyhetssak-
nye-terskelverdier-i-norske-kroner-2018-2019.pdf
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Offentlige anskaffelser – justering  
av terskelverdiene 
Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der 
beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. 
Det norske anskaffelsesregelverket skiller mellom 
nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som 
angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt, eller når 
det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området. EØS-
terskelverdiene justeres annethvert år av EU-kommisjonen 
som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og 
fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i 
Norge. Terskelverdiene ble endret 6. april 2018 og gjelder 
to år.

For kommunesektoren økte EØS-terskelverdien for 
kjøp av varer og tjenester fra 1,75 til 2 millioner kroner. 
Nasjonal terskelverdi ble tilsvarende justert opp fra 1,1 til 
1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. 
Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å 
forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Det betyr at 
alle statlige innkjøp av varer og tjenester over 1,3 millioner 
kroner må følge EØS-reglene. 

EØS-terskelverdien for kjøp av bygge- og anleggsarbeid 
ble oppjustert fra 44 til 51 millioner kroner. Denne 
gjelder uavhengig av om det er en kommunal eller statlig 
innkjøper. 

Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige 
innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-
terskelverdiene. Det gjelder for eksempel forskrift om krav 
til å bruke lærlinger i offentlige kontrakter og forskrift om 
krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Se 
lenke til nye terskelverdier under mer informasjon.

Like konkurransevilkår for  
offentlige og private aktører
En forsknings- og utredningsrapport som var 
utarbeidet for KS og ble offentliggjort i desember 
2018, viser at totalt sett vil innføring av de foreslåtte 
reglene i Hjelmeng-utvalget være samfunnsøkonomisk 

ulønnsomt. FoU-rapporten «Konkurranse på like 
vilkår – hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser 
har dette for kommunesektoren» viser at tiltakene det 
regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget foreslår, ikke vil 
føre til like konkurransevilkår mellom private og offentlige 
aktører. Offentlige aktører vil i all hovedsak bli underlagt 
et strengere regelverk og får mindre handlingsrom enn 
private aktører.

Hjelmeng-utvalget ble nedsatt av regjeringen sommeren 
2016 for å vurdere konkurranseforholdene mellom 
offentlige og private virksomheter etter at EFTAs 
overvåkingsorgan, ESA, åpnet sak mot Norge. Hjelmeng-
utvalgets flertall foreslo tiltak som ikke er påkrevd etter 
EØS-avtalen: 

• Innføre separate regnskap og skatteplikt for 
økonomisk aktivitet

• Innføre et generelt markedsaktørprinsipp om at all 
økonomisk aktivitet i det offentliges regi skal drives på 
markedsmessige vilkår

• Nasjonalt tilsynsorgan lagt til konkurransetilsynet.

FoU-rapporten viser at innføring av skatteplikt og et 
krav om markedsmessig avkastning vil føre til dyrere 
tjenestetilbud og bortfall av tjenester. Dette gjelder særlig 
der det er snakk om salg av såkalt restkapasitet. Det vil si 
blant annet utleie av kommunale bygg på kveldstid, adgang 
for publikum til å benytte kommunale svømmebasseng og 
kinoer. Se lenke til rapporten under mer informasjon. 

mailto:Kristine.Vigander@ks.no
mailto:Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no


3. ARBEIDSLIV
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Europeisk arbeidsmarkedsbyrå
Forslaget om et nytt arbeidsmarkedsbyrå, European 
Labour Authority (ELA), ble ferdigforhandlet mellom det 
rumenske formannskapet og Europaparlament i februar 
2019. Senere i vår skal den endelige direktivteksten 
vedtas i Det europeiske råd og i Parlamentet. Formålet 
med direktivet er å støtte medlemslandene i arbeidet 
med arbeidskraftmobilitet og trygdespørsmål. Det 
skal være frivillig for medlemslandene å delta i ELA. 
Medlemslandene skal ikke avgi myndighet til ELA, slik 
man opprinnelig diskuterte.

Arbeidsmarkedsbyrået skal
• bidra til informasjonstilgang om rettigheter og 

plikter for grenseoverskridende arbeidsforhold for 
arbeidstakere, arbeidsgivere og nasjonale myndigheter

• støtte opp om koordinering og samarbeid mellom 
medlemsstatene ved håndhevelse av EU-lovgivning, 
inkludert felles inspeksjoner

• støtte samarbeid mellom medlemsstatene for å 
bekjempe svart arbeid

• støtte medlemsstatens myndigheter i grensekryssende 
konflikter knyttet til arbeidsmarkedsregelverket

En frivillig meklingsordning etableres. Et 
arbeidsmarkedsbyrå vil sikre bedre kobling mellom 
flere eksisterende EU-organ som den felles europeiske 
arbeidsformidlingen EURES, ulike komiteer knyttet til fri 
bevegelse av arbeidskraft og den europeiske plattformen 
mot svart arbeid. 

Forutsigbare arbeidsforhold
Det ble i februar 2019 oppnådd enighet mellom 
Kommisjonen, Rådet og Europarlamentet om nytt direktiv 
om åpenhet og forutsigbarhet i arbeidsforhold. EU-
kommisær for arbeidslivssaker, Marianne Thyssen, sa i 
den forbindelse at det med dagens økonomiske situasjon 
er behov for fleksible arbeidskontrakter, men at disse må 
kombineres med et minimum av beskyttelse. Gjennom 
forslaget vil de som er i fleksible arbeidsforhold, sikres 
mer åpenhet og forutsigbarhet. I dag arbeider opp mot 
tre millioner i såkalte nye former for arbeidsforhold 
med kontrakter uten fast timetall og med for eksempel 
arbeidstakere i private hjem. 

Direktivet stiller minimumskrav til informasjon om 
arbeidsvilkår, prøvetid, kompensasjon der et jobboppdrag 
ikke blir noe av, og retten til å jobbe for flere arbeidsgivere 
samtidig. Virkeområdet vil være alle arbeidstakere 
som jobber mer enn 12 timer i en 4-ukersperiode. 
Arbeidstakerne vil få klarere regler om minimumsvarsel 
før arbeidsoppdrag.

Da Europaparlamentet hadde det opprinnelige 
direktivforslaget til behandling, ville det blant annet 
innføre et felleseuropeisk arbeidstakerbegrep, men det ble 
enighet i forhandlingene med Rådet og Kommisjonen om 
at definisjonen blir overlatt til medlemslandenes skjønn 
(i tråd med EU-domstolens rettspraksis). Det vil være 
mulig å inngå avvikende tariffavtaler på området. Sverige, 
Danmark og Norge arbeidet for dette under behandlingen 
av direktivforslaget, for å ivareta den nordiske modellen 
med sterkt partssamarbeid. 
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Bedre balanse mellom arbeid og 
privatliv
24. januar 2019 inngikk Parlamentet og Rådet en foreløpig 
avtale om Kommisjonens forslag til et nytt direktiv om 
balanse mellom arbeidsliv og privatliv for foreldre og 
omsorgspersoner. 

Kvinner er sterkt underrepresentert i det europeiske 
arbeidsmarkedet, særlig som følge av ulik fordeling mellom 
kvinner og menn av omsorgs- og arbeidsforpliktelser 
i hjemmet. Den foreløpige avtalen betraktes som godt 
nytt for Europas familier. Den inngår som en del av 
arbeidet med å realisere den europeiske søylen for sosiale 
rettigheter, der målet er å forbedre europeernes hverdag. 
Med de nye reglene om balanse mellom arbeid og privatliv 
tilpasset dagens forhold kan menn og kvinner dele 
omsorgen mer likt for barn og pårørende. I dagens avtale 
fastsettes en europeisk minimumsstandard på 10 dagers 
permisjon for fedre etter barnets fødsel, til samme sats som 
satsen for sykepenger. Avtalen styrker den eksisterende 
rett til fire måneders foreldrepermisjon. To måneder av 
permisjonen kan ikke overføres foreldrene imellom, og det 
innføres en kompensasjon for disse to måneder på et nivå 
som fastsettes av medlemsstatene. Det er videre enighet 
om EU-bestemmelser om permisjon for omsorgspersoner 
med fem dager per arbeidstaker i året. De nye regler gir 
også foreldre og omsorgspersoner rett til å be om fleksible 
arbeidstidsordninger. 

Bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv handler ikke 
bare om å styrke individets rettigheter. Med nytt regelverk 
vil virksomheter bedre kunne tiltrekke seg og beholde 
talentfulle kvinner og menn. Bedre balanse mellom 
arbeidsliv og privatliv for både kvinner og menn er både 
en rettferdig og god løsning. Direktiv om balanse mellom 
arbeidsliv og privatliv for foreldre og omsorgspersoner skal 
vedtas i Parlamentet og Rådet.

Vern av varslere 
Et nytt direktiv om vern av varslere er til behandling 
i Rådet og Europaparlamentet våren 2019. I dag er 
det bare 10 EU-land som har egen lovgivning om 
vern av varslere. Europakommisjonen foreslo i april 
2018 et eget direktiv med minimumsstandarder for 
beskyttelse av de som varsler om brudd på EU-regelverk i 
arbeidsrelaterte forhold. Forslaget gjaldt brudd på enkelte 
rettsområder som anskaffelsesregelverket, finansielle 
tjenester, folkehelse, miljø og personvern. Brudd på 
arbeidsmiljøbestemmelser og -betingelser var ikke dekket 
av direktivforslaget fordi Europakommisjonen mente 
varsel om slike brudd er dekket gjennom arbeidsmiljø- og 
HMS-lovgivningen. 

I de innledende diskusjonene i Rådet og Parlamentet er 
det særlig to forhold som har vært diskutert. Det ene er 
hvorvidt reglene om varsling også skal gjelde brudd på 
arbeidsmiljøregler og arbeidsvilkår, for å tydeliggjøre 
varslervernet i disse sakene. Det andre er framgangsmåten 
i en varslingssak. Forslaget legger opp til en 
tretrinnsprosess der det først må varsles internt. Dersom 
det ikke fører fram, kan man varsle til offentlig myndighet, 
og så om nødvendig til allmennheten. I gjeldende norske 
varslingsregler i arbeidsmiljøloven kan det alltid varsles 
til offentlig myndighet uten krav om forutgående intern 
varsling. 

Forhandlingene mellom Rådet, Europakommisjonen og 
Europaparlamentet har resultert i enighet om en tekst 
som antas å bli endelig vedtatt i Parlamentet og Rådet 
i april 2019. Det er ennå ikke avklart om direktivet er 
EØS-relevant og dermed vil bli en del av EØS-avtalen, 
blant annet fordi det uttrykkelig omhandler brudd på EU-
regler. Forslaget er likevel interessant for den pågående 
vurderingen av de norske varslingsreglene og generelt for 
vern av varslere i kommunesektoren. Forumet for lokalt 
og regionalt folkevalgte, som er et rådgivende organ i 
EFTA, uttalte seg derfor om direktivforslaget i sitt møte 
i desember 2018. Se lenke til uttalelsen under «Mer 
informasjon».

Mer informasjon:
• Pressemelding om enighet om europeisk arbeids-

markedsbyrå 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2019/02/14/european-labour-aut-
hority-romanian-presidency-reaches-provisio-
nal-agreement-with-the-european-parliament/

• Presse melding om nytt direktiv om åpenhet i 
arbeidsforhold 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2019/02/07/more-transparen-
cy-and-predictability-at-work-provisional-agree-
ment-reached-between-the-romanian-presiden-
cy-of-the-council-and-the-european-parliament/

• Informasjon om forslag til direktiv om vern av 
varslere på europalov.no 
https://www.europalov.no/rettsakt/vern-av-vars-
lere/id-25572

• Efta forum for lokalt og regionalt folkevalgtes ut-
talelse om forslag til direktiv om vern av varslere 
https://www.efta.int/sites/default/files/
documents/advisory-bodies/eea-efta-for-
um/18-4680%20Eighteenth%20meeting%20
of%20the%20EEA%20EFTA%20Forum%20-%20
Opinion%20on%20Whistle-blower%20protection.
pdf
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Klimaavtale med EU
Norge, Island og EU ble i desember 2018 enige om å 
starte den formelle prosessen for felles oppfyllelse av 
klimamål for 2030. Enigheten ble oppnådd under et 
møte mellom EUs klima- og energikommissær Miguel 
Arias Cañete, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og 
Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson i 
forbindelse med FNs klimatoppmøte i Katowice. En avtale 
om felles oppfyllelse vil legge grunnleggende føringer for 
norsk klimapolitikk fram til 2030. Samtidig vil Norge 
bestemme innholdet i politikken som skal til for å oppfylle 
målene, skriver Klima- og miljødepartementet i en 
pressemelding.

Neste steg mot en avtale er at Norge og Island formelt 
sender utkast til endelig avtaletekst til Kommisjonen. 
Dette utkastet vil bygge på EØS-avtalens protokoll 31, som 

innebærer at samarbeidet om klimamålet for 2030 ikke 
blir en del av EØS-avtalen. Endelig avtale må godkjennes 
av Rådet, Stortinget og Alltinget før den kan tre i kraft.

Nytt klimarammeverk i EU
I 2018 fikk EU på plass et klima- og energipolitisk 
rammeverk for perioden 2021 til 2030 med mål om 40 
prosent kutt i klimagassene, 32 prosent fornybarandel 
og 32,5 prosent energieffektivisering. Nås fornybar- og 
energieffektiviseringsmålene, vil det faktiske kuttet i 
klimagassene være på 45 prosent.

Som en oppfølging av FNs klimapanels spesialrapport 
om 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen, vedtok 
Europaparlamentet i fjor høst en ikke-bindende resolusjon 
om raskere kutt i klimagassutslippene med et mål om 
utslippskutt på 55 prosent innen 2030.
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Norske klimamål
Dette er på norsk side fulgt opp i Granavoldplattformen, 
hvor regjeringen slår fast at den vil arbeide for at EUs 
samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent. Samtidig sier 
regjeringen at den vil melde inn et forsterket klimamål til 
FN i tråd med EUs ambisjoner. I Granavoldplattformen 
fastslås det videre at Norges ikke-kvotepliktige utslipp 
skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet 
med utslippene i 2005. Regjeringens mål er at dette skal 
oppnås gjennom innenlandske tiltak. Likevel heter det i 
plattformen at «Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i 
EUs rammeverk benyttes».

Dette klimaregelverket består av tre pilarer:

• kvotehandelssystemet, hvor Norge har deltatt 
siden 2008. For Norges del omfatter dette først 
og fremst utslipp fra olje- og gassvirksomheten og 
prosessindustri.

• innsatsfordelingsforordningen, som først og fremst 
omfatter utslipp fra transport, bygg, jordbruk og 
avfall. Forordningens regelverk åpner for kjøp og salg 
mellom land av forpliktelser for utslippskutt.

• regelverket for bokføring av skog- og arealbruk. Det 
fastslår hvordan opptak og utslipp skal beregnes. 
Samlede utslipp fra skog- og arealbruk skal ikke 
overstige opptaket av klimagasser.

 Jørn Inge Dørum 
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Klimatilpassing
EU-kommisjonen evaluerte i 2018 strategien om 
klimatilpassing fra 2013. Rådet for kommuner og regioner 
i Europa (CEMR) deltok i høringen av strategien, og KS 
bidro også med eksempler. En rapport fra Kommisjonen 
til Parlamentet og Rådet om innføring av klimatilpassing 
forelå i november 2018 til videre behandling. En eventuell 
revisjon av strategien vil først foreligge etter 2019. 

Klimatilpassingsstrategien bygger på hovedelementene 
i EUs hvitebok om klimatilpassingsstrategi fra 2009. 
Hovedformålet med strategien er å bidra til et mer 
klimarobust Europa. Det innebærer å øke kapasiteten til 
å håndtere konsekvensene av klimaendringer og styrke 
koordineringen av arbeidet. Strategien hadde intensjon om 
å fremme medlemslandenes arbeid med klimatilpassing, 
bidra til bedre informerte beslutninger og fremme 
klimatilpassing i de mest utsatte sektorene. Strategien gir 
en kortfattet oversikt på klimaendringene i Europa, status 
for EUs arbeid med klimatilpassing og peker ut de viktigste 
arbeidsområdene framover.

Rapporten slår fast at skadekostnadene fra ekstremvær 
og andre klimarelaterte hendelser i Europa for perioden 
1980–2016 er på over 4360 milliarder kroner. Tyskland, 
Italia, Frankrike, Storbritannia og Spania har størst 
skadeomfang. 

Dagens skadekostnader som følge av klimaendringer på 
kritisk infrastruktur beløper seg til 34 milliarder kroner 
årlig. Dersom utslippene fortsetter på dagens nivå, er 
kostnadene mot slutten av århundret beregnet til å 
øke årlig til om lag 340 milliarder kroner i året, altså ti 
ganger høyere enn i dag. Tapene vil bli høyest i industri-, 
transport- og energisektorene. Omfanget av skader vil bli 
ulikt fordelt i Europa, men det største skadepotensialet 
vil oppstå i middelhavsområdet (varme- og tørkerelaterte 
skader) og i andre kystområder (flom, stormflo, erosjon 
m.m).

Rapporten synliggjør også at strategien fra 2013 i liten 
grad har tatt innover seg konsekvensene av klimaendringer 

i andre land og hvilken påvirkning dette vil ha for EUs 
bruttonasjonalprodukt. Kommisjonen har gjort en analyse 
av tap i årlig bruttonasjonalprodukt i EU som følge av 
klimaendringer i andre land fordelt på to utslippsscenarier: 
et ved to grader og et ved fortsatt høyt utslipp. Analysen 
er foretatt på områdene produktivitet (arbeid), landbruk, 
energi og elveflom. Den gir en pekepinn på hvordan 
klimaendringer i andre land vil kunne påvirke veksten i 
EU. Analysen viser at EU vil bli mest berørt av hendelser 
som følge av klimaendringer i Nord- og Sør-Amerika og 
den sørlige delen av Asia (se figur). 

Impacts on annual EU GDP (billion Euros) due 
to climate impacts in the rest of the world, via 
international trade (imports and exports)  

På et overordnet nivå har strategien innfridd målene 
om å være relevant, få fram ny kunnskap, skape 
oppmerksomhet og å se dette området i sammenheng med 
andre samfunnsområder som beskyttelse og beredskap, 
infrastruktur og transport. Antall land i EU med nasjonal 
strategi for klimatilpasning har i perioden 2013–2018 gått 
opp fra 15 til 25. 

Strategien har vært

• relevant, men nye behov har dukket opp – blant 
annet som følge av Paris-avtalen, ny kunnskap om 
klimaendringene (FNs rapport om 1,5 grader) og 
hyppigere og mer intenst ekstremvær

• effektiv, men mest i betydningen av å få 
medlemslandene til å sette klimatilpasning på 

dagsordenen og i mindre grad når det gjelder 
gjennomføring og rapportering om utviklingen. Noen 
beregninger er gjort på overordnete kostnader som 
følge av klimaendringene.

• samlende innenfor EU og på nasjonalstatsnivå, men i 
mindre grad for regionalt og lokalt nivå 

Samtidig viser evalueringen basert på høringsinnspillene 
at det ved revisjon av strategien vil være behov for

• mer kunnskap om klimaendringene, men at det blir 
viktig å flytte oppmerksomheten over mot beslutninger 
under usikkerhet

• mer forebygging og motstandsdyktig infrastruktur

• oppfølging av nasjonale strategier med relevante 
handlingsplaner og budsjett

• bedre teknisk assistanse til regionale og lokale 
myndigheter ved utarbeiding av strategier og 
handlingsplaner, og finansiering av tiltak for 
klimatilpassing

• større satsing på utvikling av strategier og 
handlingsplaner på regionalt og lokalt nivå

• bedre samhandling mellom beredskap, 
krisehåndtering og klimatilpassing

• bedre integrering av klimatilpassing i EUs hav- og 
fiskeripolitikk

• utvikling av verktøy og metoder for investorer 
og forsikringsnæringen for bedre integrering av 
klimaendringer i risikohåndtering 

• styrking av sammenhengene mellom folkehelse og 
klimatilpassing

Rapporter om evaluering og innføring av 
klimatilpassingsstrategien i EU lenken finner du under 
mer informasjon.
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Mer informasjon:
• https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/

what_en#tav-0-1

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52018DC0738&from=EN 

• Kommisjonens arbeidsdokument – evaluering av 
EUs strategi for klimatilpassing 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52018SC0461&from=EN

Vinterpakke og grønn transport
Europeiske kraftselskap skal reguleres strengere, men EU 
åpner for at selskapene får bidra til grønn transport. Dette 
er en av de store nyhetene i den endelige vinterpakken.

Nylig ble EU-institusjonenes forhandlinger om 
markedsdesign for kraftmarkedet sluttført etter 
langvarig tautrekking. I lovtekstene tegnes det kart 
over roller og mekanismer i kraftmarkedet. Disse 
tekstene inngår i vinterpakken, som inneholder en 
rekke grep for et klimamessig og økonomisk bærekraftig 
europeisk energisystem. Transport, desentralisering av 
energiproduksjon og effektivisering er blant tiltakene. 
Teksten om markedsdesign berører spesielt norske 
interesser innenfor transport og desentralisering av energi. 

Ladeinfrastruktur
Hva må komme først av elbiler og ladeinfrastruktur? Fra 
2025 skal nybilsalget i Norge være utslippsfritt. Det haster 
derfor med å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner 
i distrikts-Norge. Men nettselskapene vil fra 2021 ikke 
kunne delta i markedsrelatert virksomhet og investerer 
i ladestasjoner. Dette vil gi utfordringer i tynt befolkede 
områder hvor kommersielle aktører ikke er interessert i å 
etablere infrastruktur. 

EU erkjenner at dersom monopollovgivning skal 
håndheves strengt, vil det bli lite ladestrøm i områder 
med lav kommersiell interesse. Det er derfor inngått 
et kompromiss om at nettselskap kan etablere, 
eie og drifte ladeinfrastruktur dersom det først er 
gjennomført en anbudsprosess uten respons. Men nye 
markedstester må gjennomføres hvert femte år. Dersom 
kommersielle interesser melder seg, må nettselskapet 
gi fra seg ladeinfrastrukturen mot kompensasjon. 
Tilsvarende regler innføres rundt eierskap til batterier. 
Vinterpakkekompromisset sier at nettselskapene ikke kan 
eie eller drifte energilagringsløsninger med mindre disse 
er fullt integrerte nettverkskomponenter som ikke påvirker 
energimarkedet. Det må i forkant lyses ut anbud som 
konkluderer med at kommersiell interesse ikke finnes.

Kraftlag
Vinterpakken inneholder forordninger om kraftlag. 
Dette er kraftproduksjon, distribusjon og salg eid av 
sammenslutninger av innbyggere innen et definert 
område. Eierskapet kan være organisert som samvirkelag, 
partnerskap eller en organisasjon som ikke søker 
profitt. Det er særlig interessant at disse ikke skal «møte 
regulatoriske restriksjoner hvis de bruker eksisterende 
eller framtidig IKT-teknologi for å dele elektrisitet 
produsert innenfor samfunnet mellom medlemmer eller 
medeiere basert på markedsprinsipper, for eksempel ved 
å kompensere energikomponenten til medlemmer som 
bruker produksjonen tilgjengelig i samfunnet, selv over 
det offentlige nettverket, forutsatt at begge målepunkter 
tilhører fellesskapet». De kan også «være aktiv[e] i 
elektrisitetsproduksjon, distribusjon og omsetning […] 
lagring […] ladeløsninger for elektriske biler». Det er 
foreløpig uklart om den norske kraftlagsmodellen inngår i 
denne forordningen, og det finnes tolkningsrom som kan 
være interessant ved utbygging av ladeinfrastruktur i tynt 
befolkede områder.
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Mer informasjon:
• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/enig-

het-om-direktiv-som-skal-redusere-negative-miljo-
effekter-fra-plastprodukter/id2626241/

• https://www.regjeringen.no/contentassets/ 
36cf0e328008474bb2c77e1e3ce66f03/prioriter-
te_eu_eos_saker_2019_kld.pdf

KS PÅ GANG I EØS 2524 

Behandling av elektronisk avfall © European Union

Håndfast sirkulær økonomi
EU fikk først på plass en politikk om sirkulær økonomi. 
Dernest ble det enighet om en plaststrategi, og i desember 
2018 ble forhandlingene om tiltak mot engangsartikler i 
plast avsluttet. I Norge har det vært jobbet parallelt med 
dette – med ett øye til prosessene i EU og ett øye til den 
norske virkeligheten. Nå jobber regjeringen med flere 
prosesser som springer ut fra EUs arbeid med sirkulær 
økonomi generelt og plast spesielt.

Tiltak mot engangsartikler i plast
Tiltak og reguleringer på EU-nivå som bidrar til sirkulær 
økonomi og redusert forsøpling og mindre mikroplast i 
havet, vil ha størst miljøeffekt fordi de omfatter et større 
område og gir like vilkår for næringslivet i Europa. 
EU ble enige i 2018 om et regelverk for å redusere 
miljøkonsekvensene av engangsartikler av plast og 
fiskeriutstyr i plast. Norge jobber for krav i EU som skal 
redusere utslipp av mikroplast fra blant annet kosmetikk 
og tekstiler. Det pågår arbeid for å øke kunnskapen 
om forsøpling av havet og spredning av mikroplast. 
Kommisjonen skal i 2019 legge fram en rapport om 
sirkulær økonomi med anbefalinger for videre arbeid i 
produktpolitikken og for plast.

Den norske plaststrategien skal gi mer bærekraftig 
produksjon, design og bruk av plast, økt 
materialgjenvinning, redusert bruk av engangsplastartikler 
og mindre utslipp av mikroplast. Norge vil levere innspill 
til EUs initiativer på dette området.

Materialgjenvinning og ombruk
EU besluttet i 2018 nye mål for materialgjenvinning og 
gjenbruk av husholdningsavfall med 55 prosent i 2025, 60 
prosent i 2030 og 65 prosent i 2035. I Meld. St. 45 (2016–
2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær 
økonomi blir det slått fast at det i Norge må legges til rette 
for mer materialgjenvinning. Et forslag til forskrift fra 
Miljødirektoratet om utsortering av mat og plast for å sikre 
at ressursene brukes om igjen, legges ut på høring i år. 

Norge må gjenvinne mer. Det vil kreve store investeringer 
i anlegg og teknologi, utvikling av kvalitetskriterier, 
velfungerende markeder for utsortert materiale og en 
vurdering av avfallsstrømmene.

Strategi for sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi handler ikke bare om avfall. Overgang 
fra lineær til sirkulær økonomi vil gi grønn vekst og mange 
nye arbeidsplasser i hele Europa. Kommunesektoren har 
lenge etterspurt en tydelig rolle og etterlyst en klar retning 
for avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Meld. St. 45 
(2016–2017) ber om en nasjonal strategi for den sirkulære 
økonomien og forbedret avfallsstatistikk. KS og KS Bedrift 
mener dette best kan gjøres ved å samle avfallsstrømmene 
for husholdning og liknende avfall fra næringslivet.

mailto:Marianne.Haugland@ks.no
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Mobilitetspakken 
EU-kommisjonens mobilitetspakke «Europe on the Move» 
består av et sett med tiltak som skal gjøre transporten 
tryggere, oppfordre til smart veiprising, redusere CO2-
utslipp, luftforurensning og kø, fjerne barrierer for 
næringsutvikling, bekjempe arbeidskriminalitet og sikre 
gode arbeidsvilkår for arbeidere. Gjennom pakken ønsker 
EU-kommisjonen blant annet å klargjøre, forenkle og legge 
til rette for effektiv kontroll av veitransport – inkludert 
problemer med postboksselskaper, kabotasje, kjøre- og 
hviletid – og smarte fartsskrivere. Dette er et viktig arbeid 
som vil kunne legge til rette for likere konkurransevilkår 
mellom transportalternativene og økt forståelse for 
samfunnskostnadene ved veitransport.

Innstramming i kabotasjereglene
Mobilitetspakken har vært gjenstand for flere runder 
mellom Kommisjonen og Parlamentet. 

Parlamentets transportkomite behandlet i januar 2019 
tre viktige rapporter i forbindelse med mobilitetspakken, 
om henholdsvis postboksselskaper, kabotasje og kjøre- og 
hviletid. 

To rapporter ble avvist, mens det var enighet om 
innstramming i kabotasjereglene. 

Kabotasje er transport hvor en transportør fra en stat 
driver transport mellom to punkter på territoriet til en 
annen stat. Det er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. 
EØS-transportører kan likevel under gitte forutsetninger 
utføre kabotasje etter gjeldende EØS-regelverk. Dagens 
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Mer informasjon:
• https://www.regjeringen.no/no/tema/trans-

port-og-kommunikasjon/ytransport/internasjo-
nal-transport-og-kabotasje/id485244/
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kabotasjeregler åpner for at utenlandske vogntog som 
kommer med last til Norge, kan ha tre oppdrag innenlands 
i løpet av en uke før de må ut av landet igjen. Forslaget det 
ble enighet om i transportkomiteen tillater tre dager med 
oppdrag. Deretter er det en karanteneperiode på 60 timer 
hvor vogntoget må ut av landet før det kan utføres nye 
kabotasjeoppdrag. Det stilles også krav om at vogntog må 
returnere til landet hvor bedriften er registrert, hver fjerde 
uke.

En innstramming i kabotasjereglene kan bidra til å styrke 
sjøtransportens konkurranseevne. Veien fra vedtak i EU-
parlamentets transportkomité til EØS-regelverk er lang. 
Transportkomiteens forslag må vedtas av Parlamentet, 
så må det videre til Rådet for endelig vedtak. Etter vedtak 
i EU skal EØS vurdere EØS-relevans og innlemming. 
Det er grunn til å tro at eventuelle innstramminger i 
kabotasjeregelverket vil bli vurdert som EØS-relevant. 
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Digitalt indre marked
Realiseringen av det digitale indre marked (Digital Single 
Market, DSM) har vært en av kommisjonens ti politiske 
prioriteringer siden 2015. Kommisjonen har lagt fram 35 
ulike lovforslag og politiske initiativ siden 2015, knyttet 
til målene i strategien for DSM. Strategien er bygd på tre 
pilarer:

• tilgjengelighet – bedre tilgjengelighet for innbyggere 
og næringsliv på digitale varer og tjenester på tvers av 
Europa

• miljø – legge til rette for at digitale nettverk og 
innovative tjenester skal blomstre

• økonomi og samfunn – maksimere vekstpotensialet til 
den digitale økonomien

Flere av initiativene retter seg også mot offentlig 
sektor, selv om hovedmålet er å realisere et digitalt 
indre marked. Blant milepælene til DSM er fjerningen 
av roamingavgiftene i EU, opphør av geoblokking av 
medieinnhold i EU, nye personvernregler og en egen lov 

for nettverkssikkerhet. For kommunal sektor i Norge er 
det særlig det nye personvernregelverket som har fått 
betydning.

I 2017 ble det gjennomført en midtveisevaluering av DSM. 
I oppsummeringen av denne signaliserte Kommisjonen at 
den framover vil legge fram forslag knyttet til blant annet 
dataøkonomien, nettverkssikkerhet og nettplattformer.

E-forvaltning 2016–2020
Som en del av arbeidet med det digitale indre markedet har 
Kommisjonen lagt fram en egen handlingsplan for offentlig 
sektor i EU. Handlingsplanen skal bidra til å modernisere 
offentlig administrasjon, oppnå et digital indre marked 
og en tettere dialog med innbyggere og næringsliv for å 
levere tjenester av høy kvalitet. Handlingsplanen støtter 
koordineringen og samarbeidet på europeisk nivå.

Det er i hovedsak opp til medlemslandene å gjennomføre 
tiltak for å oppnå målene i handlingsplanen, men det vil 
være mulig å få støtte fra EU-programmene.
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forbrukerrettigheter. Kommuner og fylkeskommuner 
leverer flere av disse tjenestene og vil måtte bidra med 
informasjon til en slik portal.

13 utvalgte administrative prosedyrer skal være 
tilgjengelige for brukeren via portalen, blant annet det 
å søke om studiestipend, melde flytting og registrere en 
bedrift. To av disse tretten prosedyrene er ikke digitalisert i 
Norge, ifølge regjeringens EØS-notat.

Portalen vil ha et felles grensesnitt og videresender 
brukeren til relevante nasjonale sider. Det skal utpekes en 
nasjonal myndighet som har ansvaret for å følge opp den 
nasjonale delen av portalen. 

Tallinnerklæringen
Alle medlemsland i EØS og EU signerte en uttalelse 
om e-forvaltning høsten 2017. Dette skjedde under 
et ministermøte i Tallinn, og derfor fikk den navnet 
Tallinnerklæringen. Uttalelsen trekker fram noen 
grunnleggende prinsipper for digitaliseringen av offentlig 
forvaltning fram mot 2023:

• digitalt førstevalg, inkludering og tilgjengelighet

• bare én gang

• pålitelighet og sikkerhet

• åpenhet og transparens

• interoperabilitet som standard

Ifølge uttalelsen skal det årlig gjøres opp status for hva 
medlemslandene har gjort for å etterleve prinsippene. 

Endring i viderebruksdirektivet
EU-kommisjonen la fram forslag til endringer i 
viderebruksdirektivet (også omtalt som Public Serctor 
Information, PSI-direktivet) våren 2018. Formålet er 
å fremme viderebruk og gjenbruk av offentlige data. 
Rådet og Kommisjonen ble enige om et kompromiss 
22. januar 2019 som blant annet medfører en utvidelse 
av anvendelsesområdet, inkludert opprettelsen av en 
liste med høyverdige datasett og krav om å tilby datasett 
gjennom API (Application Programming Interface). 
For kommunal sektor er det API-kravet og listen over 
høyverdige datasett som er mest interessant. Førstnevnte 
kan bli kostbart om innføringen blir gjort for raskt og 
ikke i takt med at gamle systemer blir byttet ut. Listen 
over høyverdige datasett er også aktuell fordi kommunal 
sektor i dag vedlikeholder kartdata med pengene man 
får for å selge dem i blant annet meglerpakker. Hvilke 
datasett som inkluderes på listen, vil bli avgjort gjennom 
forhandlinger mellom Kommisjonen og Rådet i etterkant 
av at endringsforslagene er vedtatt.

Digital Europe Programme
I den nye programperioden (2021–2027) vil digitalisering 
for første gang ha sitt eget program i EU, Digital Europe 
Program (DEP). Dagens programmer hvor Norge 
deltar – Connecting Europe Facility (CEF), Telecom og 
Interoperability solutions for public administrations, 
businesses and citizens (ISA)2) – vil bli videreført i DEP. 
Rammen for programmet er på totalt 9,2 milliarder euro 
fordelt på fem hovedområder: 

• bygge opp og styrke EUs kapasitet på høytytende 
databehandling (High Performance Computing, HPC) 
(2,7 milliarder euro)

• kunstig intelligens (2,5 milliarder euro)

• cybersikkerhet og tillit (2,0 milliarder euro)

• digitale ferdigheter og digital kompetanse (0,7 
milliarder euro)

• digital transformasjon og interoperabilitet (1,3 
milliarder euro)

I et EØS-notat vurderer departementet det som «naturlig 
å vurdere norsk deltakelse i DEP» på grunn av norsk 
deltakelse i tidligere programmer som blir videreført her.

Digital portal for informasjon om det 
indre markedet
EU vedtok høsten 2018 en forordning om etablering av en 
digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og 
problemløsningstjenester, kalt Digital Single Gateway. Det 
overordnede målet er å gjøre det enklere for borgere og 
bedrifter å få tilgang til relevant informasjon når de ønsker 
å benytte sine rettigheter i det indre markedet til å forflytte 
seg over landegrensene. Rettsakten er nå under vurdering i 
EØS/EFTA-statene.

Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon 
om rettigheter, plikter og regler som angår det indre 
markedet. Dette inkluderer blant annet informasjon 
relatert til arbeid, reise, utdanning, helsetjenester og 

Mer informasjon:
• (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/signer-

te-eu-deklarasjon-om-e-forvaltning-i-tallinn/
id2573788/)

• (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-
ropean-egovernment-action-plan-2016-2020)

• Europalov: https://europalov.no/rettsakt/vide-
rebruksdirektivet-om-gjenbruk-av-opplysnin-
ger-fra-offentlige-sektor-revisjon/id-25573

• EØS-notat: https://www.regjeringen.no/no/
sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/digi-
tal-portal-for-informasjon-om-det-indre-marked/
id2553748/
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Et europeisk utdanningsområde 
Høsten 2017 fremmet EU-kommisjonen en melding 
om å styrke europeisk identitet gjennom utdanning og 
kultur. En hovedtanke er at utdanning og kultur kan være 
drivkrefter i å skape nye jobber, økonomisk vekst og sosial 
rettferdighet. Meldingen er nær knyttet til diskusjonen om 
EUs framtid. Kommisjonen foreslo å starte arbeidet med å 
etablere et europeisk område for utdanning i Europa innen 
2025 og presenterte flere tiltak for å nå dette målet. Mye 
skal utarbeides, og mange av de varslede tiltak skal komme 
innen 2020. 

Et europeisk utdanningsområde skal ifølge EU-
kommisjonen være basert på tillit, gjensidig anerkjennelse, 
samarbeid og utveksling av god praksis, mobilitet og 
vekst. Tiltakene i arbeidet med å etablere et europeisk 
utdanningsområde innen 2025 kan grupperes under ti 
ulike områder:

• reelle muligheter for mobilitet for alle

• gjensidig anerkjennelse av vitnemål og 
eksamensbeviser

• mer samarbeid om læreplaner

• bedre fremmedspråkopplæring

• fremming av livslang læring

• integrering av innovasjon og digital opplæring

• støtte til lærere

• etablering av nettverk av europeiske universiteter

• investering i utdanning

• bevaring av kulturarven og fremme europeisk identitet 
og kultur

Utdanningspolitisk toppmøte
EU ønsker i samarbeid med medlemslandene å gjøre 
mer på utdanningsområdet. Rådet har anmodet 
Kommisjonen og medlemsstatene om å undersøke 
hvordan kompetanseutfordringer knyttet til digitalisering, 
cybersikkerhet, mediekunnskap og kunstig intelligens kan 
håndteres. 

EUs første toppmøte om utdanning fant sted i Brussel 
i januar 2018. Hovedtemaet var å legge et grunnlag for 
felles utdanningspolitikk i Europa som er innovativt, 
inkluderende og verdibasert. Utfordringer knyttes til at 
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Mer informasjon:
• Europakommisjonens sider om Education 2020, 

http://goo.gl/BTSv88 
• Partenes forpliktelse om Den europeiske lærlingeal-

liansen, 
http://goo.gl/g6EW5R 

• OECD om global kompetanse, https://goo.gl/
oCrtN8 

• EUs kompetansepolitikk, 
https://goo.gl/gVH6Af 

• EUs rammeverk for nøkkelkompetanser, 
https://goo.gl/Q4m7mi
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faglig svake elever ikke løftes nok, og til radikalisering og 
svak inkludering av marginaliserte unge. Temaene som ble 
drøftet, var blant annet 

• bedre håndtering av ulikhet i utdanning

• nytte av en framtidig felles utdanningspolitikk

• formidling av felles verdier

• framtidige kompetansebehov

EU-kommisjonens nye utdanningspakke, som ble lagt 
fram i mai 2018, inneholdt tre satsinger:

• automatisk gjensidig anerkjennelse av 
eksamensbeviser fra videregående opplæring og 
høyere utdanning

• dagtilbud og barnehager

• fremmedspråkundervisning 

Europeisk utdanningsdialog
KS er fra 2018 medlem av arbeidsgiverorganisasjonen 
EFEE (European Federation of Education Employers) og 
deltar nå i den europeiske utdanningsdialogen sammen 
med andre europeiske arbeidsgiverorganisasjoner og 
fagforeninger. EU-kommisjonen inviteres inn i dialogen 
for å drøfte viktige utdanningspolitiske spørsmål. Det 
nye utdanningsområdet er alltid på dagsordenen, og i 
november 2018 var lærerrekruttering temaet. EU løftet da 
fram behov for å utvikle bedre og mer inkluderende skoler, 
nødvendigheten av å støtte lærere og skoleledere, og bedre 
styring av utdanningssystemet. Få land har systemer 
for å forutse lærermangel. ETUCE (fagforeningenes 
europeiske organisasjon) og EFEE ble enige om at 
arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene skal 
jobbe sammen for å finne gode løsninger for å forutse 
lærermangel og arbeide for at læreryrket skal bli mer 
attraktivt.

Kompetanseutvikling gjennom  
Erasmus+
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett. Med et budsjett på 14,7 milliarder 
euro for perioden 2014–2020 er programmet verdens 
største av sitt slag. Norske aktører kan delta i Erasmus+ 
på lik linje med aktører fra EUs medlemsland. Erasmus+ 
støtter mobilitet i og utenfor Europa blant elever, 
studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- 
og opplæringsinstitusjoner. Det mulig å søke om 
aktiviteter som fremmer institusjonelt samarbeid – for 
eksempel strategiske partnerskap, kunnskapsallianser 
og kapasitetsbyggingsprosjekter. Programmet bygger 
på prioriteringene i EUs tiårige strategi for vekst og 
sysselsetting (Europa 2020) og skal bidra til at flere unge, 
gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider 
seg kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Erasmus+ 
skal fremme kvalitet i undervisning og opplæring, 
innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Internasjonalisering av utdanning
Kommuner og fylkeskommuner, ungdom og de som 
jobber med ungdom, idrettslag, studenter og høyere 
utdanningsinstitusjoner, kan delta i Erasmus+. I 2018 
fikk nærmere 250 prosjekter fra Norge støtte, med 215 
millioner kroner. Neste program skal styrkes, utvides 
og bli mer inkluderende og vil omfatte aktiviteter som 
fremmer kunnskap og bevissthet om EU, muligheter i 
fremtidsorienterte kunnskapsområder, for eksempel 
klimaendringer, robotikk og bedre inkludering av 
mennesker med færre muligheter. Nye Erasmus skal 
gjennom tre hovedtiltak gi 12 millioner mennesker 
lærings- og mobilitetsmuligheter. KS støttet, i sitt 
innspill til utformingen av det nye programmet, et mer 
inkluderende europeisk samfunn med lavere terskel for 
at utsatte grupper og individer i ulike livssituasjoner kan 
delta. 

Norske aktører kan søke direkte til Direktoratet for 
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
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Mer informasjon:
• Kommisjonens sider om Erasmus+0 https://goo.

gl/rjFS6r 

• Dikus sider om Erasmus+ https://goo.gl/5jW8tL 

• Dikus statistikkbank https://goo.gl/R34pnX 

• Erasmus-forordningen på regjeringens sider: 
https://goo.gl/aSArW2 

• EU-kommisjonens forslag til Erasmus 2021-2027: 
https://goo.gl/RLYQVU 

• Eksempel Erasmus+ prosjekt Otta ungdomsskole: 
https://goo.gl/AR9VDN 
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EUs ungdomsstrategi
Kommisjonen foreslår en ny ungdomsstrategi for perioden 
2019–2027. Strategien skal styrke ungdoms egne krefter og 
demokratideltakelsen deres gjennom samarbeid på tvers av 
sektorer. Den vektlegger
• engasjement – ved å støtte opp under unge 

menneskers deltakelse i det sivile samfunn og i 
formelle demokratiske prosesser 

• samarbeid – ved å fremme frivillig arbeid, 
læringsmuligheter i andre land, solidaritet og 
forståelse mellom kulturer

• myndiggjøring – ved å støtte ungdoms livsmestring 
gjennom god kvalitet på og anerkjennelse av arbeid 
med ungdom

Konkret foreslås det å opprette en koordinatorfunksjon i 
kommisjonen som også skal være et kontaktpunkt mellom 
EU og ungdom. Dialogen med ungdom skal fornyes for å ta 
hensyn til det unge mennesker er opptatt av. Vanskeligstilt 
ungdom skal inkluderes bedre i ungdomsarbeidet, og 
ungdomsarbeidet skal forbedres ved bruk av midler 
fra Erasmus+. Det skal også legges til rette for større 
fleksibilitet når prioriteringer gjort på europeisk nivå skal 
tilpasses nasjonale kontekster.

EUs solidaritetskorps
Det europeiske solidaritetskorps (ECS) er fra 2018 et 
nytt virkemiddel i EUs ungdomsstrategi. Det tidligere 
frivillighetsprogrammet (EVS) som var en del av 
Erasmus+, og hvor Norge deltok, ble samtidig nedlagt. 
Begge programmene støtter ungdom som gjør en frivillig 
innsats for andre på tvers av Europa. Det nye programmet 
åpner for at ungdom kan delta i solidaritetsarbeid i eget 
land. Solidaritetskorpset er for alle EØS-landene, men 
Norge deltar ikke. Norge har likevel status som partnerland 
ut 2020, og norske organisasjoner kan delta som partner i 
prosjekter. De kan ikke selv søke om midler. 
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Mer informasjon:
• Evaluering av ungdomsstrategien per juli 2017 

https://goo.gl/AuTHGC 

• Midtveisevaluering av Erasmus+ 
https://goo.gl/7vpnSM 

• Omtale av midtveisevalueringen av Erasmus+ på 
SIUs nettsider 
https://goo.gl/JUo3MR 

• https://www.aktivungdom.eu/noregs-delta-
king-i-det-europeiske-solidaritetskorpset/

 
EUs rolle

Ungdomspolitikk er et nasjonalt ansvar. EUs 
ungdomsstrategi vil derfor være støttende 
og komplementær til medlemslandenes eget 
arbeid, og hovedsakelig bli implementert 
gjennom å informere, oppmuntre og trigge til 
politikkutforming og reformer på medlemstatsnivå.

Nesten alle medlemslandene har i dag en nasjonal 
ungdomsstrategi som ligger tett opp til den 
europeiske.

Evalueringen av ungdomsstrategien for perioden 
2010 til 2014 viste at strategien var relevant 
mht. å møte ungdoms behov, og få til konkrete 
forandringer på nasjonalt nivå. Det er imidlertid 
fortsatt rom for forbedringer når det gjelder å 
utvikle politikken i samarbeid med de unge selv.

utdanning (Diku), som er det nasjonale kontaktpunktet. 
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet er det nasjonale 
kontaktpunktet for Aktiv Ungdom, som er ungdomsdelen i 
Erasmus+. Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom 
(13–30 år) og med dem som jobber med ungdom.

Diku tilbyr nettbasert statistikk med nøkkeltall for 
kommuner og fylkeskommuner over deltakelse i 
internasjonale utdanningsprosjekter. 
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Norsk økonomi er svært åpen, og eksporten utgjorde 
38 prosent av BNP i de tre første kvartalene av 2018. 
Verdensøkonomien påvirker norsk økonomi gjennom 
mange kanaler. Etterspørselen hos norske handelspartnere 
er viktig for eksporten, og kostnadsutviklingen ute er 
viktig både for norsk eksport og import, og dermed 
aktivitetsutviklingen i Norge. Kjørereglene for 
internasjonal handel og generelt markedsadgangen – 
graden av handelshindre norsk eksport utsettes for, er 
selvsagt viktig og av og til av avgjørende betydning. 

Eksport
Landene i EØS-området er betydelige kjøpere av 
norsk eksportprodukter og mottok i fjor 83 prosent av 
vareeksporten vår. Hvis vi ser bort fra råolje og naturgass, 
synker andelen riktignok, og hvis vi tar bort Storbritannia, 
faller den ytterligere, til om lag 60 prosent. Dermed vil 
EØS-området ganske sikkert også framover motta en helt 
dominerende del av tradisjonell norsk vareeksport. 

Etterspørselen på våre eksportmarkeder vil normalt 

henge nøye sammen med utviklingen i aktivitetsnivå hos 
våre handelspartnere, målt for eksempel i BNP. EU er en 
dominerende del av EØS. For norske eksportører er det 
derfor gunstig med en god generell økonomisk utvikling i 
EU både på kort og lengre sikt, selv om noen markeder er 
mer viktig enn andre for eksporten vår.

EU-landenes økonomiske politikk påvirker aktivitetsnivået 
i europeisk økonomi i betydelig grad, og en optimal 
politikk krever koordinering. EU-landenes økonomi 
er svært sammenvevd. En ekspansiv innretning av 
finanspolitikken i ett land vil ha en positiv virkning 
på aktiviteten i hele EU-området. Et land som har en 
ekspansiv innretning av finanspolitikken, vil oppleve at 
de offentlige finansene forverres, mens den isolert sett 
vil bedres i de andre landene. Veldig svake offentlige 
finanser i enkeltland kan på sin side via finansmarkedene 
få negative konsekvenser for hele unionen på ganske 
kort sikt. På lengre sikt vil motstandsdyktigheten mot 
negative konjunkturimpulser være svekket. En vellykket 
strukturpolitikk i enkeltland, som fører til høyere 
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økonomisk vekst på lengre sikt, vil isolert sett virke 
stimulerende på økonomien i hele området. Den økte 
underliggende veksten vil også danne grunnlag for en 
høyere kontingent til EU og gjennom det ha en gunstig 
virkning på de andre landene. Koordinering bør også 
gjøres i skattepolitikken, slik at man i størst mulig grad 
unngår skattekonkurranse, hvor landene i jakten på 
etablering av multinasjonal virksomhet presser hverandres 
skatteinntekter ned.

Det europeiske semester
Siden 2012 har Det europeiske semester vært en viktig 
ramme rundt samordningen av den økonomiske politikken 
i EU. Det europeiske semester skal sørge for at man har 
kontinuerlig kontroll og sammenlignbare opplysninger om 
landenes budsjettplaner og tilgang til relevant statistikk 
om ulike økonomiske og sosiale forhold. Et viktig tema 
er risiko/størrelsen på makroøkonomiske ubalanser, 
som kan medføre nedgangstider på et senere tidspunkt. 
Kommisjonen kommer med anbefalinger om den 
økonomiske politikken i euroområdet og til enkeltland.

Arbeidsmarkedet
Fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området er et 
stabiliserende element både i EU og i norsk økonomi. Det 
er imidlertid både push- og pull-effekter: I land preget 
av kraftig høykonjunktur vil det være lett å få arbeid, 
lønna vil være relativt høy, og arbeidskraften vil komme 
fra land preget av svakere konjunkturer. Dette kan virke 
stabiliserende på arbeidsmarkedet i begge landene. Sett 
fra en norsk stabiliseringspolitisk synsvinkel er dette 
gunstig. Det at situasjonen «ute» også spiller inn, kan 
imidlertid innebære at man i noen situasjoner ikke får den 
hjelpen man behøver, og det motsatte kan også inntreffe. 
Den økonomiske situasjonen og utvikling i EØS-området 
påvirker altså norsk økonomi gjennom det globaliserte 
arbeidsmarkedet. 

Verdensøkonomien
Verdensøkonomien påvirker norsk økonomi gjennom 
finansmarkedene. Finanskrisen i 2008–2009 viste at de 
internasjonale finansmarkedene var vevd tett sammen, og 
at nær stopp i kredittgivningen fikk store konsekvenser i 
nesten alle land.

•  Valutakurser påvirker direkte både norsk inflasjon 
og den kostnadsmessige konkurranseevnen, og 
derigjennom aktiviteten i norsk økonomi.

• Avkastningen av Statens pensjonsfond utland over tid 
bestemmer i hvilken grad den offentlige pengebruken 
kan stimulere økonomien gjennom handlingsregelen.

• Rentenivået i utlandet og spesielt i euroområdet 
påvirker norske renter.

Velfungerende kredittmarked er et kjennetegn ved og 
en forutsetning for moderne økonomier. Virksomheten 
til Finanstilsynet er ett av flere organer som skal sørge 
for det. Den internasjonalt sammenvevde strukturen 
fordrer et betydelig samarbeid over landegrensene. 
Tilsynssamarbeidet med EU/EØS er spesielt viktig, blant 
annet fordi EUs regelverk på finansområdet som regel 
blir norske regler. Samarbeidet innebærer at det norske 
finanstilsynet har mulighet til å påvirke justeringene 
av gamle og innføringen av nye EU-regler, slik at 
reglene kan bli mest mulig relevante for norsk økonomi. 
Finansinstitusjoner i EØS opererer i utstrakt grad på 
tvers av landegrensene. Det er derfor viktig med god 
samordning mellom nasjonale tilsyn både med den enkelte 
finansinstitusjon og finansmarkedet som helhet.

Til tross for alle disse kanalene og den store graden av 
åpenhet i norsk økonomi følger ikke norske konjunkturer 
alltid utviklingen i utlandet. Den norske oljevirksomheten 
er en viktig kilde til at norsk økonomi til tider kan være 
i en annen konjunkturfase enn våre handelspartnere. 
Nedturen i etterkant av oljeprisfallet 2014 bidro til norsk 
konjunkturnedgang. Aktivitetsveksten hos handelspartnere 
og i euroområdet var da på klar vei opp etter den 

langvarige nedgangen etter finanskrisen som norsk 
økonomi taklet langt bedre enn de fleste andre.

Nå ser vi imidlertid ut til å være tilbake til normalen. 
Aktivitetsveksten både i verdens og norsk økonomi er på et 
relativt høyt nivå selv om veksten ser ut til å gå litt ned de 
fleste steder. Dette gjelder land både i og utenfor OECD og 
er blant annet tilfelle for EU samlet og de fleste europeiske 
land og USA. Arbeidsledigheten har falt i alle land og 
ledighetsnivået har «normalisert» seg i de fleste. Bedring 
i realøkonomien innebærer at rentene vil komme opp. I 
USA er rentenivået kommet langt over nivået i etterkant av 
finanskrisen, mens eurorentene fremdeles er rekordlave, 
men må forventes å stige framover. 

De økonomiske rammevilkårene for norske kommuner 
og fylkeskommuner vil over tid bestemmes i en prosess 
hvor norsk politikk konfronteres med et økonomisk 
handlingsrom som følger av blant annet den underliggende 
veksten i norsk økonomi og størrelsen på Statens 
pensjonsfond utland. På kort sikt vil aktivitetsnivået i 
norsk økonomi (konjunkturene) påvirke kommunenes 
skatteinngang og konjunkturbevegelser som kommer 
overraskende på Finansdepartementet, isolert sett bidra til 
å endre inntektene fra det som ble vedtatt i statsbudsjettet. 
I et kortsiktig tidsperspektiv kan konjunktursituasjonen 
i Norge også ha en kontraintuitiv virkning på stramheten 
i budsjettene gjennom motkonjunkturtiltak. I gode tider 
vil det ikke være behov for å stimulere økonomien, men 
kanskje derimot behov for nedkjøling – og omvendt. 
Kommunene kan spesielt i dårlige tider være en effektiv 
kanal for sentralmyndighetene til å stimulere økonomien 
gjennom økt kjøp av varer og tjenester. Tilsvarende vil 
renta være høyere når det går godt i økonomien, enn når 
det går dårlig. Alle disse forholdene innebærer at det som 
skjer i internasjonal økonomi generelt, og i EU/EØS-
området spesielt, er viktig for kommunesektoren.
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Horisont 2020: Videreføring av mobiliseringsnettverket for  
kommunal sektor 
Horisont 2020 er etter hvert velkjent som verdens største 
forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 
svimlende 80 milliarder euro for perioden 2014–2020. 
De overordnede målene med programmet er å bedre den 
økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. 
Norge er fullverdig medlem i Horisont 2020 og bidrar med 
om lag 18 milliarder kroner i løpet av programperioden. 

KS har siden 2015 deltatt i nettverket FINN-EU, som 
særlig jobber for å øke offentlig sektors deltakelse 
i Horisont 2020. Nettverket videreføres i perioden 
2018–2020. Det består nå av KS, Forskningsinstituttenes 
fellesarena og Universitets- og høgskolerådet. KS leder 
nettverket i den nåværende perioden. 

Horisont 2020 åpner i større grad enn de tidligere EU-
rammeprogrammene for forskning for deltakelse fra 
aktører i offentlig sektor. Det er avsatt midler for å løse 
samfunnsoppgaver som er sentrale for norske kommuner. 
Aldring, energi, transportløsninger, inkluderende, 
innovative og sikre samfunn er alle samfunnsområder som 
er prioritert. 

FINN-EU skal

• bidra til økt motivering av, kvalifisering og 
mobilisering i egne medlemsmasser og økt samarbeid 

mellom aktører fra offentlig sektor, FOI-sektoren og 
næringslivet

• gjennom mobilisering i sine respektive 
medlemsmasser bidra til at det etableres nettverk 
for FOI-samarbeid som fra gang til gang involverer 
medlemmer fra minst to av de tre aktørgruppene

Siden oppstarten i 2015 har nettverket bidratt til en 
rekke arrangementer og rigging av arenaer der ulike 
aktørgrupper kan møtes. 

Målgruppene for mobiliseringsarbeidet er sammenfallende 
med forrige periode, men det er lagt sterkere vekt på 
offentlig sektors behov. Dette kommer til uttrykk ved 
at KS har overtatt prosjektlederrollen i nettverket, noe 
som understreker at kommunesektorens initiativ og 
behov skal være styrende for aktivitetene. I praksis vil 
dette innebære at nettverket mobiliserer medlemmer fra 
næringsliv og FOI-sektoren, avhengig av tema fra gang 
til gang. NHO sentralt er ikke nettverksdeltaker, men har 
sagt seg villig til å bistå med medlemsmobilisering. NHOs 
bransjeorganisasjon Abelia deltar. 

Nettverkets hovedaktivitet i denne perioden er å opprette 
kurs og workshoper med utgangspunkt i offentlig sektors 
behov etter behovskartlegging og råd fra nettverkets 
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By-programmet
I perioden 2014–2020 har det vært flere tiltak og 
initiativer rettet mot byer: 

• Urbact – utveksling og læring for bærekraftige byer

• Urban Innovative Actions (UIA)

• Urban Development Network

• Urban Investment Support (Urbis)

Det nye byprogrammet (European Urban Initiative) slår 
sammen de fleste eksisterende tiltak til ett stort program 
for fortsatt satsing på EUs bypolitikk fra 2021. 

Programmets mål er tett knyttet til EUs bypolitikk: 

• byenes bidrag til mål på EU-nivå innenfor klima, 
økonomisk vekst og sosiale utfordringer 

• bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene, bedre 
regulering, bedre finansieringsordninger og bedre og 
mer kunnskap og data

Byprogrammet er et enhetlig verktøy for å møte 
utfordringer i europeiske byer. Programmet legger til 
rette for at byene kan velge innovative løsninger og lære 
av hverandre. Det er i første rekke rettet mot de større 
kommunene. Byer og lokale myndigheter skal være 
hovedaktører i prosjekter. Tematisk skal programmet løse 
oppgaver gjennom lokal forvaltning og tjenesteutvikling i 
byene og bidra til EUs mål innenfor klima, forurensning, 
infrastruktur og sosiale utfordringer. Det er synergi 
mellom byprogrammet og Horizon Europe og Life (miljø-, 
natur- og klimaprogrammet). 

Kommisjonen foreslår at det settes av 500 millioner 
euro til European Urban Initiative. Summen utfyller 
byvekstavtaler finansiert ved 6 prosent øremerking i 
strukturfondene. Den endelige finansieringen vil derfor 
avhenge av størrelsen på strukturfondene. 

Byene vokser i Norge og ellers i Europa. Urbaniseringen 
byr på muligheter og utfordringer. 70 prosent av 
klimagassutslippene i verden kommer fra byer. Det satses 

derfor på byutvikling, og flere norske byer deltar i EU-
prosjekter og europeiske nettverk. Larvik (innovative 
og ansvarlige offentlige anskaffelser), Trondheim 
(klimatilpasning), Stavanger (bærekraftig bruk av arealer 
og naturressurser) og Oslo (sirkulær økonomi) deltar alle i 
Urban Agenda-partnerskap. 

Byene er sentrale for å løse noen av de langsiktige 
utfordringene som er felles for hele Europa. Byprogrammet 
vil være et viktig instrument som gjør det mulig å arbeide 
på tvers av forvaltningsnivå og sektorer. Programmet 
kan bidra til å avdekke flaskehalser og peke på behov for 
endring i lovverk og finansiering. Byprogrammene er en del 
av EUs regionalpolitikken som inngår i EØS-avtalen. Det er 
ikke bestemt om Norge skal delta i programmet.
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Mer informasjon:
• Urban Agenda for the EU, 

https://goo.gl/4qs7HX

• Fra Regjeringen.no, 
https://goo.gl/iyOcbw 
https://goo.gl/1SKTl2
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medlemmer. Møteplassen vil være rettet mot spesifikke 
utlysninger innenfor følgende temaer:

• sirkulær økonomi

• e-helse og velferdsteknologiske muligheter

• smarte byer og tettsteder

Kurs og workshoper kan skje i regi av eller i samarbeid 
med Forskningsrådet. Som ledd i arbeidet med temaet 
smarte byer og tettsteder skal FINN-EU samarbeide med 
Forskningsrådet og Design og arkitektur Norge (DOGA) 
på Nordic Edge i Stavanger i september 2019. Temaet 
sirkulær økonomi tas opp på Avfall Norges årskonferanse 
i Oslo i juni 2019, i tillegg til at FINN-EU planlegger en 
egen workshop om denne tematikken i samarbeid med 
SINTEF og Forskningsrådet i mai 2019. Nettverket vil 
profilere muligheter innen e-helse og velferdsteknologi i en 
digitaliseringsworkshop i Oslo i juni 2019 i samarbeid med 
Osloregionens Europakontor og SINTEF Digital. Du kan 
lese mer om FINN-EU og våre aktiviteter på ks.no.

Forskningsrådet finansierer aktivitetene i FINN-EU med 
inntil 500 000 kroner per år. KS bidrar med et tilsvarende 
årlig beløp.
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EU er ikke selv part i Agenda 2030 og forplikter 
medlemslandene bare på politikkområder som er felles i 
unionen. Klima og grønt skifte, handel, vekst og rettferdig 
konkurranse er i tillegg til sosial trygghet og rettferdighet 
store felles politikkområder som skal legge grunnlaget 
for bærekraftig miljø, økonomi og samfunn. EU mener 
et styresett med flere nivåer er best egnet for å lykkes. 
Regioner og kommuner vies spesielt oppmerksomhet, 
særlig hvordan de kan bruke virkemidlene på ulike 
politikkområder.

Rapporten har en helhetlig tilnærming til alle EUs 
politikkområder og hvordan de bidrar til arbeidet 
for å nå bærekraftsmålene. Den undersøker hvorfor 
bærekraftsmålene er viktige for medlemslandene, for 
EU og for verden. Dokumentet svarer imidlertid ikke på 
om EU må gjøre nye ting, om noe må gjøres annerledes, 
eller om det må gjøres mer av noe for å komme i mål. 
EU står overfor tre strategiske valg ved oppfølging av 
bærekraftsmålene, og må ta stilling til om

• EU og medlemslandenes skal ha en felles 
iverksettingsstrategi

• bærekraftsmålene skal tas inn i all EU-politikk uten 
pålegg om at medlemmene følger opp på områder for 
nasjonal politikk

• EU skal vektlegge innsats for å hjelpe andre å realisere 
målene gjennom unionens utviklingskonsensus, 
dens nye nabolandspolitikk eller gjennom egen 
engasjementspolitikk

Rapporten avsluttes med en vurdering av status. 
Ulikhetene internt i unionen øker (mål 10). På dette 
området går utviklingen i EU i feil retning. Det er moderat 
framgang på mange områder, særlig utrydding av sult (mål 
2), innovasjon og infrastruktur (mål 9) og livet på land 
(mål 15). På områdene god helse (mål 3), god utdanning 
(mål 4) og ren energi for alle (mål 7) har EU gjort store 
framsteg.

Det eksisterende tallmaterialet for rent vann og 
sanitærforhold (mål 6), stoppe klimaendringene (mål 13), 

livet under vann (mål 14) og fred og rettferdighet (mål 16) 
gir ikke godt nok grunnlag til å konkludere om takten i 
utviklingen.

FNs bærekraftmål
I 2015 vedtok FN Agenda 2030 med 17 mål med 169 
delmål for bærekraftig utvikling fram mot 2030.

Samtlige av FNs medlemsland har forpliktet seg til 
å lage nasjonale handlingsplaner for arbeid med 
bærekraftsmålene. Det er frivillig for kommuner og 
regioner å lage slike planer. I et FN-notat anslås det 
at 65 prosent av de 169 delmålene ikke kan bli oppfylt 
uten omfattende deltakelse av eller samordning med 
lokale og regionale myndigheter.  Som bindeleddet 
mellom innbyggerne og beslutningstakerne er lokale 
og regionale myndigheter de mest egnede for å forene 
de globale målene med den lokale virkeligheten. Fordi 
bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling 
i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en 
helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing.

Et økende antall kommuner og fylkeskommuner ønsker 
å bruke bærekraftsmålene som verktøy i sine strategiske 
planer. I møter med medlemmene etterspørres det bistand 
fra KS på tre områder: 

• hjelp til å oversette de globale målene til en lokal 
kontekst

• utvikling av relevante indikatorer for lokal 
resultatmåling

• arenaer for nettverk og erfaringsdeling

For kommuner og fylkeskommuner kan arbeidet med 
bærekraftsmålene være et verktøy og gi mulighet til 
å vurdere nåværende ambisjoner, prioriteringer og 
løsninger i nytt lys. Videre kan bærekraftsmålene være 
et instrument for å koble lokalt utviklingsarbeid, gode 
tjenester til innbyggerne og forpliktelser som arbeidsgiver 
sammen med globale prosesser. Målene kan tjene som en 
internasjonal målestokk for å kommunisere aktiviteter 
og resultater. Gjennom paraplyorganisasjonene på 
henholdsvis globalt og europeisk nivå, UCLG  og CEMR, 
er KS engasjert i arbeidet for å synliggjøre at lokale og 
regionale myndigheter spiller en viktig rolle for å nå 

målene. Som interessepolitisk aktør arbeider CEMR for 
at EU og EUs medlemsland skal etablere mekanismer 
og verktøy som effektivt involverer lokale og regionale 
myndigheter og respektive kommuneorganisasjoner, i 
arbeidet med å gjennomføre Agenda 2030. Det lokale 
og regionale perspektivet må inkluderes i landenes 
rapportering om status for arbeidet med målene. 
Tilsvarende arbeider UCLG for å gi lokale og regionale 
myndigheter en formalisert plass rundt bordet i FN-
systemet. UCLG er deltaker i The Global Taskforce of Local 
and Regional Governments, som er et globalt nettverk og 
talerør i internasjonale beslutningsprosesser.

Mot et bærekraftig Europa 2030
I Europakommisjonens refleksjonsnotat «Towards a 
Sustainable Europe by 2030» (januar 2019) er det tydelig 
understreket at lokale, regionale og statlige myndigheter 
må løfte sammen. EUs bistandsstrategi (European 
Consensus on Development) vies spesiell oppmerksomhet 
og vil være et viktig instrument for å bygge globale 
partnerskap for Agenda 2030. Dokumentet er del av et 
veikart som Kommisjonen startet arbeidet med i 2017. 
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Migrasjon
I juni 2018 fikk EU på plass en avtale om felles innsats for 
å ta hånd om flyktninger og migranter som plukkes opp 
i Middelhavet. Tanken er at EU skal opprette et nettverk 
av såkalte kontrollerte sentre langs middelhavskysten. 
Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og 
migranter som settes i land. I etterkant vil en del av dem 
bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging. 

Arbeidet er frivillig og medlemsland 
kan velge å ikke delta.
Systemet skiller seg fra ordningen med obligatoriske 
kvoter som EU vedtok for å avlaste Hellas og Italia under 
flyktningkrisen i 2015. Bare 34 691 asylsøkere fra den gang 
er omfordelt selv om kvotene omfattet 160 000 asylsøkere. 

EU vurderer nå et samarbeid med FN og nordafrikanske 
land om mottakssentre for flyktninger og migranter 
som plukkes opp i Middelhavet for å føre dem tilbake til 
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afrikansk side før de rekker å nå fram til en europeisk havn. 
Kvoteflyktninger skal hentes ut fra sentrene. Deltakelse vil 
være fullt ut frivillig fra medlemslandenes side. 

Schengen-samarbeidet
Det gjennomføres nytt regelverk med nye systemer 
for å styrke kontrollen med yttergrensene i Schengen-
samarbeidet. Norge deltar i Schengen-samarbeidet, og 
sikkerheten i Norge øker når yttergrensene sikres. Retur av 
personer uten lovlig opphold håndteres av Frontex. Norge 
og øvrige Schengen-land har nå en visumbestemmelse som 
kobler visum med retursamarbeid. Felles returpolitikk gir 
større tyngde og effektivitet.

2655 personer søkte asyl i Norge i 2018. 159 av dem var 
enslige mindreårige. Bosettingsbehovet fortsetter å være 
lavt.

EØS’ finansieringsmekanismer
KS har siden etableringen av EØS’ 
finansieringsmekanismer i 2004 arbeidet aktivt for at 
kommuner og fylkeskommuner – og KS selv på vegne av 
medlemmene – kan inngå som aktører. Vi har arbeidet 
for at lokalt og regionalt nivå i mottakerlandene kommer i 
posisjon som relevante aktører.

Midlene, som for denne perioden (2014–2021) utgjør 
2,8 milliarder euro, skal bidra til sosial og økonomisk 
utjevning i Europa, samt styrke båndene mellom 
giverne og mottakerne. Støtten skal brukes på fem store 
politikkområder i programmer som dekker 23 sektorer. 
Norske lokale myndigheter vil, gjennom samarbeid 
med lokale myndigheter i mottakerlandene etter hvert 
som midler lyses ut, kunne delta. Fondet for anstendig 
arbeidsliv og trepartssamarbeid videreføres. Det er 
opprettet et nytt regionalt fond hvor ikke-berettigede 
tredjeland kan inviteres inn i samarbeid. Her kan 
satsinger for arbeidsledig ungdom i Sør-Europa eller 
grenseoverskridende samarbeid med EUs østlige naboland 
og landene på Vest-Balkan, støttes. 

KS er gitt rollen som programpartner i fem land (Bulgaria, 
Romania, Polen, Latvia og Ungarn). Videre er det alt 
klart at KS blir norsk partner i et antall forhåndsdefinerte 
prosjekter i Bulgaria (to), Romania (ett), Polen (to), 
Latvia (ett), Litauen (ett) og Malta (ett). Flere kan 
komme til. Tematisk spenner KS’ deltakelse i EØS’ 
finansieringsmekanismer vidt, fra regionalutvikling 
(Polen og Latvia) til styrket lokal utvikling og 
fattigdomsbekjempelse med inkludering av marginaliserte 
grupper (Romania og Bulgaria), stedsutvikling (Malta), 
velferdsteknologi (Bulgaria), styrket arbeid mot korrupsjon 
(Romania) og lokal klimatilpassing (Litauen).

Sosial dialog og anstendig arbeid
Fondet for sosial dialog og anstendig arbeid under 
EØS-ordningene er lyst ut, og søknadsfristen utgikk 7. 
februar 2019. KS og Fagforbundet samarbeider gjennom 
en intensjonsavtale og deltar i fem prosjektforslag som 

mailto:Nina.Gran@ks.no


Knut Hjorth-Johansen 

 

Knut.Hjorth-Johansen@ks.no 

950 32 710

Bjørn Rongevær

 

Bjorn.Rongevaer@ks.no

932 05 007

Christian Larsen

 

Christian.Larsen@ks.no

951 20 454

Kiira Keski-Nirva

 

Kiira.Keski-Nirva@ks.no

48 21 85 66

Gunnbjørg Nåvik

 

Gunnbjorg.Navik@ks.no

24132914

Elita Cakule

 

Elita.Cakule@ks.no

905 46 832

Mer informasjon:
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er levert av kommuneorganisasjoner i Estland, Latvia, 
Litauen og Polen. I alle prosjektforslagene er målet å lære 
av det norske partssamarbeidet, særlig om kommunens 
rolle som arbeidsgiver, og hvordan det lokale nivået deltar 
i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte.

Den europeiske naboskapspolitikken
EU-områdets forbindelser og samhandling med de 
nærmeste naboene i øst og sør er regulert gjennom den 
europeiske naboskapspolitikken. Under denne finnes det 
ulike avtaler om overvåkning av økonomisk utvikling, 
økonomisk dialog og bistand, og en koordinert tilnærming 
til de internasjonale finansinstitusjonene.

For hvert enkelt land er det avtalt en handlingsplan 
som fastsetter målene for EUs samarbeid med landet. 
Planene omfatter økonomiske forhold og gir grunnlag for 
drøfting av nødvendige reformer. Tre av landene som er 
dekket av den europeiske naboskapspolitikken – Georgia, 
Moldova og Ukraina – inngikk assosieringsavtaler 
med EU i 2014. Det er under EØS-midlene 2014–2021 
opprettet et nytt regionalt fond hvor ikke-berettigede 
land også kan inviteres inn i samarbeid. Det ble våren 
2018 lyst ut prosjektmidler for grenseoverskridende eller 
transnasjonale tiltak som inkluderer land på Vest-Balkan 
og EUs nærmeste naboer i øst. KS ønsker å delta som 
ekspertorganisasjon i slike samarbeid. Det er ikke avgjort 
hvilke prosjektforslag som tildeles midler. 

Europas framtid
Europakommisjonen satte i 2017 i gang arbeid med et 
veikart for en samstemt, sterkere og mer demokratisk 
union under tittelen «Europas framtid». Dette ble 
lagt fram i et toppmøte 9. mai 2018 hvor stats- og 
regjeringssjefer fornyet tilslutningen til et EU som arbeider 
med oppgaver av stor betydning for innbyggerne. Videre 
veivalg er skissert i seks refleksjonsnotater innenfor 
sentrale strategiske områder som Europas sosiale 
dimensjon, dypere økonomisk integrering, felles sikkerhet, 
finansiering av EU, håndtering av globaliseringen og en 
bærekraftig framtid. Prosessen la til rette for utstrakt 
innbyggermedvirkning og omfattende konsultasjon med 
berørte parter. EØS-politikk betinger rammevilkårene for 
og saksfeltet i det norske lokaldemokratiet. Hva og hvordan 
EU velger, berører oss. Mangt og mye av interessepolitisk 
karakter er lagt fram i disse dokumentene. 9. mai 2019, 
på et toppmøte i Sibiu i Romania, forventes EU-landenes 
ledere å avslutte denne prosessen med fornyet forpliktelse 
til et EU som tar tak i de problemene som virkelig betyr 
noe for mennesker.

Europarådets kommunalkongress
Europarådets kommunalkongress er en paneuropeisk 
politisk forsamling med 324 valgte delegater av lokalt og 
regionalt folkevalgte som har ansvar for at landene følger 
Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret er 
ratifisert av alle Europarådets 47 medlemsland og uttrykker 
et felles syn på lokaldemokratiet. Kommunalkongressen 
arbeider med å overvåke og videreutvikle demokrati 
og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. 
Den har som forvalter av felles europeiske verdier et 
omfattende samarbeid med EUs regionkomité med årlige 
høynivåmøter. Begge institusjonene markerer i 2019 
25-årsjubileer, og det feires med et felles arrangement i 
Brussel i juni.
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Forkortelser og forklaringer

Anbefaling 
Se forklaring under “rettsakter”.
Beslutning 
Se forklaring under “rettsakter”.
CEEP - www.ceep.eu 
CEEP (European Centre of Employers 
and Enterprises providing Public 
services) er en arbeidsgivere i off. 
sektor og bedrifter som leverer 
tjenester til det offentlige. CEEP er 
en av tre parter i den tverrsektorielle 
sosiale dialog på europeisk nivå. KS og 
KS Bedrift er medlem.
CEMR - www.ccre.org 
CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions) er KS’ 
europeiske paraplyorganisasjon hvor 
60 medlemsorganisasjoner, herunder 
KS, fra 41 europeiske land er medlem. 
CEMR skal ivareta kommuner 
og regioners interesser i Europa 
og tilrettelegge for samarbeid og 
erfaringsutveksling.
Den europeiske unionens råd 
 - www. consilium.europa.eu 
Den europeiske unionens råd er 
uformelt kjent som ”ministerrådet” 
eller bare “rådet”. Rådet består av 
ministre fra medlemslandene. 
Det europeiske råd (Toppmøtet) 
www.consilium.europa.eu/
europeancouncil
Det europeiske råd består av rådets 
president, 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 EFTAlandene som deltar i EØS. 

Forumet er et rådgivende organ 
i EFTA på EØS-saker som angår 
kommunesektoren.
EFTA - www.efta.int 
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 - www.eftacourt.int 
EFTA-domstolen håndhever og løser 
tvister angående tolking av EØS-
avtalen mellom Norge, Island og 
Liechtenstein. Den har en lignende 
funksjon som EUdomstolen for EUs 
medlemsland.
EFTAs faste komité Den viktigste 
oppgaven til EFTAs faste komité er å 
være et samordningsorgan for EFTA-
statene før møtet i EØSkomiteen eller i 
EØS-rådet. I EFTAs faste komité møter 
EFTA landenes EUambassadører 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 - 
www.eftasurv.int
EFTAs overvåkingsorgan har i oppgave 
å se til at EFTA-landene følger EØS 
avtalens bestemmelser.
EFTAs parlamentarikerkomité 
EFTAs parlamentarikerkomité har 
i oppgave å diskutere utviklingen i 
EFTAsamarbeidet og EØS-avtalen og 
har også en rådgivende funksjon. 
EPSU 
European Federation of Public Service 
Unions representerer mer enn 270 
fagforeninger og 8 millioner ansatte 
i offentlig tjenesteyting. Norske 
medlemmer er EL & IT Forbundet, 
LO Stat, Norsk Tjenestemannslag, 

Norsk Sykepleierforbund, DELTA, 
Norges Ingeniørorganisasjon -NITO, 
Norsk Arbeidsmandsforbund, 
Fagforbundet, Fellesorganisasjonen 
for Barnevernspedagoger, Sosionomer 
og Vernepleiere, Arbeids- or 
velferdstilsattes yrkesorganisasjon, 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
– Stat.
EU-domstolen - 
www.curia.europa.eu
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)- www.ec.europa.eu
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)-
www.europarl.europa.eu
Europaparlamentet er EUs direkte 
folkevalgte institusjon og deler 
sin lovgivende makt med Rådet. 
Europaparlamentet vedtar lover, 
EUs budsjett og har også en 
kontrollfunksjon.
Europarådet - www.coe.int 
Europarådet har 47 medlemsstater 
med 800 millioner innbyggere. 
Alle europeiske land, med unntak 
av Hviterussland, er medlemmer. 
Kommunalkongressen i Europarådet 
representerer mer enn 200 000 
kommuner og regioner. Norge legges 
stor vekt på samarbeidet i Europarådet. 

Viktige innsatsområder er blant annet 
vern av sentrale menneskerettigheter, 
minoritetsvern, kamp mot rasisme 
og diskriminering, hatefulle ytringer. 
Konflikter både på og i nærheten av 
det europeiske kontinentet har gjort 
Europarådet til en viktig aktør.
EØS-avtalen 
EØS-avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, er 
en folkerettslig avtale som omfatter 
28 EU land 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.
EØS-midlene -  
www.eeagrants.org 
Samlebetegnelsen for ordningene 
som på engelsk heter EEA Grants og 
Norway Grants. Norges, Islands og 
Liechtensteins bidrag for å delta i EUs 
indre marked gjennom EØS-avtalen. 
Går til sosial og økonomisk utjevning i 
Europa. 
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 - 
www.eu2018bg.bg / www.eu2018.at
Formannskapet i Rådet er for en 
seksmåneders 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 
Melding til Stortinget i Norge.
Indre marked 
EØS – landenes (EU28+ Norge, Island 
og Liechtenstein) felles marked for 
fri bevegelighet over grensene for 
personer, varer, tjenester og kapital, 
etablert i 1992.

Kommisjonen 
Se Europakommisjonen
Ministerrådet 
Se forklaring under Den europeiske 
unionens råd
Parlamentet 
Se Europaparlamentet
Regionkomiteen  
– www.cor.europa.eu 
Regionkomiteen ble opprettet som 
en rådgivende komité for lokale og 
regionale folkevalgte i 1992 gjennom 
Maastrichtavtalen og ble etablert fra 
1994.
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.stavangerregion.eu
Sørlandets Europakontor:
www.south-norway.no
Osloregionens Europakontor:
www.osloregion.org
Rettsakter 
Dokumenter som EU-institusjonene 
anvender 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.
Rådet 
Se forklaring under Den europeiske 
unionens råd.
Samhørighetspolitikk EUs 
regionalpolitikk som har til hensikt 
å minske økonomiske, sosiale og 
territorielle 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.
UCLG - 
www.cities-localgovernments.org 
Står for United Cities and 
Local Governments, global 
nettverksorganisasjon som fronter 
lokale myndigheters interesser.
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EUs 28 medlemsland EØS                                          =  31 land 

Europaparlamentet
751 representanter valgt av innbyggerne

Den europeiske unions råd
Ministre på et gitt saksområde. Rullerende formannskap 

Komiteer (som regionkomiteen)
Kommer med innspill/høringer 

Europakommisjonen
28 kommisærer fra hvert av EU-landene. 

Fremmer lov/budsjett og iverksetter politikk.

KS gir innspill i lovprosessen via EFTAs rådgivende komiteer, CEMR,
CEEP, EFEE, regionkomiteen samt gjennom konsultasjon med regjeringen.

EFTA-landene 
Norge, Island og Liechtenstein)

EFTA-sekretariatet 

EØS-komiteen 
Vedtar å innlemme rettsakten i EØS-avtalen

Regjering og fagdepartementet innfører 
- lov og forskrift

Kommuner, fylkeskommuner og 
kommunale bedrifter må forholde seg til 

endret regelverk

Lovgivende

Det europeiske råd  
 EU-landenes stats- /regjeringssjefer gir signaler om strategi/retning

Strategi/retning

Rådgivende

Forvaltning, utøvende

Felles 
beslutning
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