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KS styres av medlemmene 

• Kommuner og fylkeskommuner er politisk styrt og velger derfor politikere til styrende organ i KS.

• Bedrifter er administrativt styrt og er administrativt representert i styrende organer i KS Bedrift.

• Styremedlemmene i KS er folkevalgte i sine kommuner og fylkeskommuner.

• 422 kommuner

• 18 fylkeskommuner

som har 

• 450 000 ansatte

• 11 000 politikere 

• 489 milliarder kroner

5,2 millioner innbyggere får gode tjenester fra vugge til grav
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KS Europakontor i Brussel

Åse Erdal, leder

Overordnet EU/EØS-politikk, 
internasjonal handelspolitikk 

Stig Bang-Andersen, rådgiver

Miljø, klima, energi, 
transport, innovasjon

Hanne Ingerslev, hospitant 

(januar-april 2018) 
Avd. Helse og velferd

Lise Spikkeland, hospitant

(april-juni 2017)

Avd. lokaldemokrati
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• Representerer norsk kommunesektor i 
Brussel 

• Kanaliserer norske erfaringer og interesser 
inn i europeisk samarbeid

• Lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS
• EU/EØS-informasjon til KS og medlemmene; 

«På gang i EØS»
• Faglig kontakt med CEMR og CEEP
• Samarbeid med søsterorganisasjonene
• Kompetanseutvikling: 

• «EU/EØS for kommunesektoren»
• Delegasjonsbesøk/studieturer/kurs

KS Europakontor i Brussel



Hva er EU/EØS..?



Hva skal EU være?

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgg47fheXTAhVIiiwKHSppBFAQjRwIBw&url=http://www.independent.co.uk/voices/theresa-may-prime-minister-andrea-leadsom-policies-voting-record-human-rights-what-did-she-mean-a7130961.html&psig=AFQjCNFsHMGM4q_b1oOsA2niXHKyEpEG8Q&ust=1494496008210968
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• Eurokrise
• Flyktningkrise
• Terror
•Geopolitikk
•Brexit
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Den europeiske union 2017: 

500 millioner mennesker

fra 6 til 28 (til 27) medlemsland



Utenfor og innenfor…
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(Kosovo)

Belarus

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3ZetxMHQAhVC2RoKHeehBcsQjRwIBw&url=http://findicons.com/icon/56758/flag_of_kosovo&psig=AFQjCNHIhfU7zYvxDqcARMeq_yKWeeWy8w&ust=1480081754679034
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4ZS6xcHQAhWB0hoKHY-SCfMQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/belarus/glossy_round_icon/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEmVbrmG4L10ZNPqsO1GteoPzNCOA&ust=1480082050667691
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EUs institusjoner og lovkompetanse

Lovgivning + 

Budsjett

Monetær 

stabilitet

Utøvende

Lovgivning + 

Budsjett

Strategiske 

retningslinjer

RevisjonDømmende



Det europeiske råd («toppmøte») og Ministerrådet («rådet»)

• EU-landenes stemme. 

– Ministerrådet = lovgivende 
(ledes av rullerende 
formannskap)

– Toppmøte = politiske 
strategier

Justus-Lipsius-bygningen - Brussel

Donald Tusk



Parlamentet (omtrent som Stortinget)

• Folkets stemme 

• 500 mil. innbyggere

• 751 medlemmer fra 28 
medlemsland

Hemicycle - Strasbourg

Antonio Tajani



Kommisjonen (likner på vår regjering- men ikke helt)

• Felles EU-stemme (skal ikke 
motta instrukser fra 
medlemslandene) 

• Fremmer lovforslag, 
gjennomfører EUs politikk, 
håndhever EUs lover 

• En kommisær for hvert 
medlemsland, mange 
byråkrater Berlaymontbygningen - Brussel

Jean-Claude Juncker

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO27nDjOXTAhWmF5oKHVLvCdwQjRwIBw&url=http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref%3D028021&psig=AFQjCNETZZIPfTpDUAlDtBfO5DisbQt6Jw&ust=1494497857334100
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Regionkomiteen

• 350 medlemmer fra lokalt 
og regionalt nivå i EU

• Vokter av 
subsidiaritetsprinsippet

• Gir uttalelser til lovforslag 
som er til behandling i EU

Bâtiment Jacques Delors, Brussel

Karl-Heinz Lambertz

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEkIOYjeXTAhXDJJoKHYADB4EQjRwIBw&url=http://cor.europa.eu/en/about/&psig=AFQjCNHLH9wPq5rqEOeH3fmCRaorFUy9kQ&ust=1494498027793488


Budsjett 2018: 160,1 mrd. € (=ca. et norsk statsbudsjett) 

EUs vedtatte budsjett for 2018 fordelt på hovedkategorier :
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Smart and inclusive 
growth

33 %

Competitiveness for 
growth and jobs

9 %

Economic, social and 
territorial cohesion

23 %

Sustainable growth: 
natural resources

25 %

Security and 
citizenship

2 %

Global Europe
4 %

Administration
4 %

Special instruments
0 %
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26 nøkkelinitiativer i 2018 for de 10 politiske hovedprioriteringer samt 12 nye REFIT-forslag
(REFIT = gjennomgang for forbedret kvalitet av gjeldende EU-lovgivning, sikre at reglene er 

egnet til formålet)
samt 66 forslag som er til behandling

Noen initiativ er merket med «2025-perspektiv»

24. oktober 2017: 
Europakommisjonens 
arbeidsprogram 2018

Et veikart for et mer forenet, 
sterkere og mer demokratisk Europa



Internasjonal handelspolitikk
15) Levere på "Handel for alle”-strategien

Justisområdet og arbeidet med indre sikkerhet
16) Fullføre arbeidet med europeisk sikkerhetsunion 

17) EUs sivilbeskyttelsesmekanisme 
18) utvide den nye europeiske påtalemyndighetens 

oppgaver 19) ressikkerhetsinitiativ

Migrasjon og flyktningpolitikk
20) levere på EUs migrasjonsagenda - felles 

standarder for behandling av asylsøkere, regelverk for 
lovlig innvandring

EU som sterkere global aktør
21) levere på den Globale strategien 22) Et troverdig 
utvidelsesperspektiv – strategi for en vellykket EU-

tiltredelse av Serbia og Montenegro 23) mer effektivt 
og konsistent implementering av den felles 

utenrikspolitikken - styrke bruken av kvalifisert  flertall

Demokratiske utfordringer (interinstitusjonelle
spørsmål)

24) kommunisere Europa  
25) gjøre mindre og mer effektivt 

26) et mer effektivt og demokratisk Europa21

Vekst, investeringer og sysselsetting
1) Levere på sirkulær økonomi-handlingsplanen, 

2) finansielt rammeverk, 3) En bærekraftig 
europeisk framtid

Et digitalt indre marked
4) fullføre arbeidert med det digitale indre 

marked

Energi- og klimapolitikken mot 2030
5) fullføre arbeidet med energiunionen 

6) Framtiden for EUs energi- og klimapolitikk 

Ny satsing på det indre marked og en styrket 
industribase

7) mer rettferdig digital selskapsskatt,  8) Sosial 
likhet-pakken 9) EUs matforsyningskjede 10) 

Fullføre EUs kapitalmarkedsunion 11) mer effektiv 
lovgivning i det indre markedet.

Dypere og mer rettferdig økonomisk og 
monetær union

12) fullføre  EUs monetære union 13) fullføre 
bankunionen 14) opprette en permanent og 

ansvarlig europeisk økonomi- og finansminister. 
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FoU prosjekt ”Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning?”

• NIBR på oppdrag fra KS; juli 2008

• Hensikt: Fremme kommunesektorens 
interesser i EØS-arbeidet

• Potensielt 7 av 10 saker i fylkestinget / 
kommunestyret berøres av EØS-avtalen 



På hvilken måte deltar 
kommunesektoren og 
KS?
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KS på den europapolitiske og internasjonale arena

Som medlem av organisasjoner Med formelt oppnevnt representasjon

Europapolitisk 
forum
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Kommuner
Fylkeskommuner

CPMRBSSSC AER
EURO-
CITIES

ICLEI

CEEP

CEMR 
UCLG

EU/
EFTA

CoE-
kongressen

EFTA
forum

EFTA
KK

6 regionkontorer
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Tidlig innsats…



Gjennomføring i norsk rett – hva kan vi bestemme selv?

Hvis forordning – lite

 Er allmenngyldige, 
bindende i alle 
deler

 Medlemslandene 
kan ikke omskrive 
dem 

 Tekstene skal være 
identiske i alle 
landene

 Minner om vanlig 
lovgivning

Hvis direktiv – en god del

 Er bindende for 
medlemslandene mht. sin 
målsetting

 Overlater til nasjonale 
myndigheter å bestemme 
form og midler for 
gjennomføringen

 Direktiver er uvante for en 
norsk jurist

Kilde: Sejersted m.fl. «EØS-rett»
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Varer Tjenester KonsesjonerBygg og anlegg

Helse-, sosial tjenester

1,75 mill.

44 mill.

Norske  reglerEU-regler

Kontrakts-
verdi NOK

Type
anskaffelser

Regler - offentlige anskaffelser pr 1.1.2017

6,3 mill.

Særlige tjenester

100.000

1,1 mill.



Horisont 2020, bl.a. «samfunnsutfordringer»:
En tilgjengelig driver for innovasjon i kommunesektoren

Stavanger utvikler smartby
der mobilitet, energi og IKT 

ses i sammenheng

Oslo prøver ut 
forskningsresultatene for 

utslippsfri bytransport i praksis Bergen får gjennomgått og 
vurdert sin vannforsyning, inkl. 

overflatevann



Apropos programdeltakelse…

INTERREG. Mål: Forbedre effektiviteten i regional politikk og i 
regionalpolitiske virkemidler. Støtte til grenseregionalt, 
transregionalt og interregionalt samarbeid i Europa, bl.a. 
samarbeid i Norden og i Nordsjøregionen. 165 kommuner og 
alle fylkeskommuner. 

EØS-MIDLENE. Mål: Redusere sosiale og økonomiske forskjeller i 
EØS-området gjennom samarbeid. Støtte og utvikling i de 13 EU-
landene som ble medlem av EU/EØS i 2004, 2007 og 2013, samt 
Hellas, Spania og Portugal. 28 kommuner og 9 fylkeskommuner. 
Eksempel

SEKTORPROGRAMMENE. Mål: Erfaringsutveksling og samarbeid 
for å realisere EUs politiske mål innenfor ulike samfunnssektorer, 
særlig «Livslang læring» og «Aktiv ungdom» (Erasmus), og noe 
på Horisont 2020 (tidligere 7. rammeprogram for forskning). 151 
kommuner og alle fylkeskommuner. 

https://interreg.no/
https://www.norway.no/en/missions/eu/events2/events2/launch-of-the-fund-for-youth-employment/


Prioriterte saker og 
politikkområder



Kommune/
fylkeskommune

Tjeneste -
produsent

Innkjøper

Eier

Arbeidsgiver

Tilsynsmyndighet

Norske kommuner/ fylkeskommuner og EØS

34

Samfunns-
utvikler
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FoU prosjekt ”Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning?”

• NIBR på oppdrag fra KS; juli 2008

• Hensikt: Fremme kommunesektorens 
interesser i EØS-arbeidet

• Potensielt 7 av 10 saker i fylkestinget / 
kommunestyret berøres av EØS-avtalen



Kompetanse-
politisk agenda

Education & 
Training 2020

Digitale indre 
marked

Bærekraftsmålene

Sirkulær økonomi
Offentlig støtte

Offentlige 
anskaffelser

Horisont 2020

Implementering av 
Paris avtalen

Migrasjon og 
flyktninger

Sosiale pilaren

Informasjon & 
konsultasjoner på 

arbeidsplassen

Sammenheng 
arbeids- og 

privatliv

Energiunionen

Urban 
Agenda

Smarte byer & 
bygder

Håndhevings-
direktivetViktige EU/EØS-saker

Fremtidens 
Europa

Delings-
økonomien
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Energi- og klimapolitikk mot 2030

Oppfølging av COP21 og implementering av allerede vedtatte målsettinger
Byrdefordeling for sektorer som ikke omfattes av kvotehandel-systemet (ink. 
Kommunal sektor)

• Sirkulær økonomi/kretsløpsøkonomien
• Fornying av seks gjeldende avfallsdirektiv
• Økt materialgjenvinning
• Definisjoner

• Energiunion
• Energieffektivisering ; 30 % mindre energibruk innen 2030
• Kommunale fjernvarme/forbrenningsanlegg?

• Transport
• Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
• Maritim arealplanlegging
• Fasiliteter for mottak i havner
• Evaluering av maritim lovgivning
• Evaluering av sjømannsdirektivet

• «Smart Cities»?





Eks. EUs arbeid med avfallspolitikken – sirkulær økonomi



www.ks.no/avfall
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Mer informasjon og 
kunnskap
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• EU/EØS, EFTA og lokaldemokratiet

• EØS-avtalens konsekvenser for kommunalt handlingsrom

• EFTA og EU-institusjonene

• EUs regionalpolitikk – betydning for Norge

• Norsk kommunesektor og europeisk flernivåstyring

• Forvaltning og implementering av EØS-avtalen i norsk politikk

 Neste oppstart oktober 2018 -
http://kurs.ksagenda.no/EUEoSkompetanseprogram20172018

KS Agenda, KS og Høgskolen i Innlandethar skreddersydd et kompetanseprogram som gir 
deg grunnleggende kunnskap om EU/EØS, og som vil gjøre deg rustet til å jobbe med EØS-
relaterte saker i egen virksomhet. Programmet kan lede til eksamen med 15 studiepoeng 
som kan brukes på masternivå for de som ønsker det.

http://kurs.ksagenda.no/EUEoSkompetanseprogram20172018


➢KS – Europapolitikk: www.ks.no/europa
➢På gang i EØS
➢Mer info om kompetanseprogrammet
➢ Følg oss på Twitter - @KSeuropa
➢Motta oppdateringer på e-post

➢ Film om EUs institusjoner: http://youtu.be/d0diZ48_q7U
➢ Filmer om sirkulær økonomi: 
➢ Film om offentlig støtte: http://youtu.be/xQIEvD1UJHo

Videre lesing og nettressurser:

http://www.ks.no/europa
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ks-i-brussel/pa-gang-i-eos/?id=24590
http://kurs.ksagenda.no/EUEoSkompetanseprogram20172018
twitter.com/KSeuropa
http://www.us1.list-manage.com/subscribe?u=cf3e2293fca4e68ebde653336&id=20b7dbaef5
http://youtu.be/d0diZ48_q7U
http://youtu.be/xQIEvD1UJHo


Spørsmål?

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and 

Regional Authorities

Stig Bang-Andersen
Rådgiver, KS Brussel

Telefon: +32 2 5501293
Mobil: +47 45000910
E-post: sba@ks.no

www.ks.no/brussel Twitter: @stigbxl

Takk for oppmerksomheten!

http://www.ks.no/brussel
twitter.com/stigbxl

