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Disposisjon

Hvordan kommer EU og norsk 
kommunesektor i berøring? 

Er EU på dagsorden i kommunestyrer og 
fylkesting?

Deltakelse i programmer



EØS
Schengen 

(grensekontroll)

Dublin

(asyl og 
innvandring)

Europol
(politisamarbeid)

Interreg 
(regionalpolitikk

• Iverksetting av regelverk vedtatt av EU og gjennomført i norsk 
rett gjennom EØS-avtalen

Rettslig

• Politisk, interessebasert (myk) samordning av politiske mål og 
strategier

Politisk

• Deltakelse i programaktiviteter og finansieringsmuligheter 
som Interreg, Erasmus +, Horisont 2020, EØS-midlene osv

Programdeltakelse
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1175 saker fra 10 fylkestingsmøter og 86 kommunestyremøter 

Troms, Sør-Trøndelag, Rogaland, Østfold, Vest-Agder





Kommunestyresaker
Rettslig                                                           Politisk

Plan og bygg: 
- Hyppig på sakskartet
- To konsekvensutredningsdirektiver

Miljø og klima: 
- I plan- og byggesaker 
- Byvekstavtalene 



Flere hovedfunn fra NIBR

o EU-regelverket berører ikke bare innholdet i politikken (krav, standarder, politiske mål). I stor grad 
setter regelverket som berører kommunesektoren rammer for hvordan arbeidet skal organiseres: 
saksbehandling, medvirkning, organisering av arbeidsprosess, bruken av ekspertvurdering m.m.

o Fylkeskommunene har flere politiske berøringspunkter enn kommunene. De politiske 
berøringspunktene viser at kommunesektoren setter arbeidet med egne saker inn i en europeisk 
sammenheng, og begrunner behov, valg og mål med politikk og prioriteringer i EU. 

o Det er noe overraskende at kommunesektorens arbeid med, og deltakelse i EU-prosjekter i svært 
liten grad gjenspeiles i agendapunktene. Spesielt hadde vi forventet at fylkeskommunens Interreg-
arbeid gjaldt flere agendapunkter.

o Dette indikerer at den politiske berøringen er mer omfattende, og at ikke alt arbeid blir fanget opp i 
undersøkelsen. 

o Den politiske berøringen varierer med kommunestørrelse og andel frie midler. De største 
kommunene og de med høyest andel frie midler har flere politisk berørte agendapunkter. 



Oppdraget i valgperioden

«Fremme selvstyret og kommunesektorens 
interesser i Europa og internasjonalt».

«Spre kunnskap og stimulere til utvikling og 
kvalitet ved informasjon om mulighetene i EU-
programmer».



Nibrs rapport



Trøndelag  UT i Europa!
(vedtak fra Fylkesstyremøte 25.10.2017)

Fylkesstyret i Nord- og Sør-Trøndelag gir følgende innspill til plan 2018 på området 
internasjonalt arbeid:

• KS ønsker å bidra til økt kompetanse innen EU/EØS spørsmål hos medlemmene i 
Trøndelag 

• KS ønsker å bidra til at flere kommuner benytter seg av muligheten som ligger i 
deltagelse i ulike EU/EØS programmer.

• KS ser behovet for en internasjonal strategi for Trøndelag og ønsker å bidra i 
prosessen



Søkerseminar EU-programmer for oppvekstsektoren i Trøndelag

• Deltagere fra barnehage, grunnskole, 
videregående skole og UH

• Mål: økt kompetanse om programmer, 
søknadsskriving, erfaringsdeling

• Parallelle sesjoner etter kompetanse, behov og 
tidligere erfaring

• Etablere årshjul sammen med FK, FM og KS

med ulike aktiviteter, seminarer etc.

Felles søkerseminar årlig.



Trøndelag ut i Europa !

Studieturer til Brussel 2018 
Ordførere 11. til 13. september 

Oppvekstsjefer 6. og 7. desember

«25 ordførere og 26 oppvekstsjefer fra Trøndelag har 
fått mer kunnskap om EU/EØS  og har nå et bedre 
grunnlag for å ta i bruk mulighetene som ligger i 
EU/EØS programmene.»



Programmene - toveis berøring 

Økende grad blitt virkemiddel i å 
realisere behov og målsettinger

Økende ambisjon om å påvirke 
«implementation on the ground»
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Kommunesektorens internasjonale dag 5. mars, Oslo

Hvordan kan FNs bærekraftmål brukes som verktøy i 
lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

Hvilke EU-programmer bør norske kommuner og 
fylkeskommuner ha tilgang til?




