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Disposisjon

Hvordan kommer EU og norsk 
kommunesektor i berøring? 

Er EU på dagsorden i kommunestyrer og 
fylkesting?

Deltakelse i programmer



Hvordan kommer EU og norsk kommunesektor i 
berøring?



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



Rettslig berøring

• Lov offentlige anskaffelser
• AnskaffelsesforskriftenAnskaffelsesregelverket

• Forbud mot statsstøtte
• MarkedsinvestorprinsippetOffentlig støtte 

• Krav til miljøløsninger, f eks krav til beste tilgjengelige teknologi, støybegrensninger, luftkvalitet
• KonsekvensutredningsdirektivenePlanlegging

• Byggvareforordningen med krav til brannsikkerhet, stabilitet, bærekraftighet
• Bygningsdirektivets bestemmelser om energikrav og energimerkeordning for bygningBygg

•Rammedirektivet for vann, direktivet om luftkvalitet og renere luft
•MiljøansvarsdirektivetMiljø, klima og energi

• Avløpsdirektivet gjennomfør i forurensningsforskriftenVann, avløp og renovasjon

• Tunnelsikkerhetsforskriften, veisikkerhetsforskriften
• Tilgjengelighetskrav for bybusser i kjøretøyforskriftenSamferdsel og transport

• HMS, likebehandling av menn og kvinner, regelverket om informasjon og drøfting
• Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelseArbeidsgiver

• Brann- og beredskapsarbeid, landbruksforvaltning
• IKT og personvernAnnet



Politisk berøring

• KS medlem i den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen for offentlig tilknyttede virksomheter CEEPArbeidsgiverrollen

• Følger det generelle arbeidet, benytter felles benchmarks, slutter seg til satsinger og arbeid på områder 
som anses som relevant. Eksempel: Nasjonal digital agendaEuropa 2020

• Samarbeider med WHO, EU-landene og EU om implementeringen av charteret «Health in All Policies»Folkehelse

• Programmene under Interreg
• EU Urban Agenda Kommunal og regional planlegging og utvikling

• Samarbeider med EU om en avtale for reduksjon av utslipp i ikke-kvotepliktig sektorMiljø, klima og energi

• Følger EUs arbeid for sysselsetting og fattigdomsbekjempelse,  bruk av felles indikatorer og statistikk
• EaSI-programmet for å bekjempe utenforskapSosialpolitikk/sosial inkludering

• Benytter EUs  benchmarks f eks andel elever med manglende ferdigheter, frafall i skolen
• Utdanningsprogrammet Erasmus +Skole og utdanning



Sikre adgangen til at konkurranse forbeholdes ideelle





Høring om avfallsmeldingen



Lavutslippssamfunnet – ikke-kvotepliktig sektor

Av Wikimalte - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61626896





Agendametoden

• Gjennomgang av agendapunktene fra et representativt utvalg kommunestyre- og fylkestingmøter, 
og vurdere om hvert agendapunkt er politisk og/eller rettslig berørt av EU/EØS

• Rettslig berøring = tilfeller der EUs forordninger og direktiver regulerer og setter rammer for 
kommunenes og fylkeskommunenes oppgaveløsning. 

• Politisk berøring = en ambisjon, intensjon eller ikke-rettslig forpliktelse forankret på politisk nivå, om 
å samarbeide eller jobbe for en målsetting eller aktivitet. 



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 



Fylkestingsaker
Rettslig                                                          Politisk

• Samferdselssaker
• Regional planlegging 
• Klima og miljø
• Kultur
• Folkehelse

Samferdsel: 
- Regelverket for offentlig støtte
- Veginfrastrukturdirektivet, tunelldirektivet, bompengedirektivet



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 
gjennom agendametoden. 

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. 



Hvilke muligheter er det i EU-
programmene?



EU-programmet LIFE
Norske kommuner og fylkeskommuner berøres i stor grad både rettslig og 
politisk av EUs miljø- og klimapolitikk. Det gjelder saker innen kommunal og 
regional planlegging, samferdsel, vannforsyning og avfallshåndtering, samt by-
og regional utvikling
Over tid har LIFE, EUs miljø- og klimaprogram, blitt mer relevant for norsk 
kommunesektor, gjennom forsterket innsats mot klimaendringer og økt fokus 
på integrert miljøstyring og -forvaltning, 
Prosjektdeltakelsen i LIFE viser ulike resultater, som miljøtiltak og investering i 
anlegg/utstyr, økt lederforankring (politisk og administrativt), bedre 
koordinering, etablering av interkommunale samarbeid



EU-programmet Europe for Citizens
Programmet Europe for Citizens er foreslått videreført i et større program for Rights 
and Values. Det nye programmet skal fortsette å støtte aktiviteter for å fremme 
europeisk identitetsbygging, den europeiske kulturarven, og demokratisk oppslutning 
og medvirkning i EUs politiske prosesser.
Det kan stilles spørsmål ved EØS-relevansen ved denne politiske delen ved 
programmet
Det nye Rights and Values-programmet vil antakelig også støtte aktiviteter om sosial 
inkludering og anti-diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk 
opprinnelse og alder. Også bekjempelse av vold vil stå sentralt
Dette er aktiviteter som har en tverrsektoriell relevans for norsk kommunesektor: i 
arbeidet med ungdom, sosialpolitikken, kultur, helse og omsorg.  



Kommunesektoren og EØS-midlene
• EØS-midler finansierer prosjekter i flere områder som er relevante for norsk 

kommunesektor, som for eksempel miljø og klima, arbeidsliv, innovasjon, helse, 
kultur mm.

• Deltakelse i prosjekter gir mulighet til å 
 utveksle erfaringer med utenlandske kolleger
 bygge kompetanse på områder som er viktige for lokal og regional utvikling
 gi nye perspektiver



Hva gjør KS?
KS jobber med utvikling og koordinering av programmer finansiert av EØS-midler, og bistår sine 
medlemmer i prosjekter som de er engasjert i.

Programmer der KS er Donor Program Partner i 2014-2021:
o Local Development and Poverty Reduction i Bulgaria
o Local Development, Poverty Reduction and Enhanced Roma Inclusion i Romania
o Local Development i Polen og i Latvia

o Social Dialogue & Decent Work – fond tilgjengelig i alle mottakerland

Nye utlysninger kommer i høst, ta gjerne kontakt med elita.cakule@ks.no for mer 
informasjon. 

mailto:elita.cakule@ks.no




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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