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Dette får du lære mer om: 

•  EU/EØS og lokaldemokratiet

•  EØS-avtalens konsekvenser for kommunalt      

 handlingsrom

•  EFTA og EU-institusjonene

•  EUs regionalpolitikk – betydning for Norge 

•  EU/EØS-regelverk i kommunal hverdag:  

 Offentlig støtte og offentlige anskaffelser

• Europeiske samarbeidsprogrammer         

 tilgjengelige for kommunesektoren

•  Norsk kommunesektor og europeisk flernivåstyring

•  Forvaltning og implementering av EØS-avtalen i    

 norsk politikk 

 

Programmet er utviklet i samarbeid med Høgskolen i 

Lillehammer og kan lede til eksamen med 15 studie-

poeng som kan brukes som et ledd i master- 

utdanning for den som ønsker det.

Ved fullført program vil du: 

•  Kjenne til EUs utviklingshistorie og forstå integrasjons- 

 prosessen som ligger til grunn for EU

•  Forstå hvordan EU/EØS legger føringer  

 for kommunal politikk og forvaltning  

 og kjenne til handlingsrom og begrensninger dette gir

•  Kjenne til muligheter og eksempler i EU-programmene og   

 EØS-midlene

•  Ha kunnskap om hvordan EØS-regelverket blir implementert  

 i norsk regelverk og praksis, samt ha innsikt i EØS-avtalens  

 funksjon i en  flernivåforståelse av politikkutformingen i  

 kommunal og fylkeskommunal forvaltning

•  Kjenne til de ulike EU og EFTA-institusjoners funksjon  

 og forstå relasjonene mellom dem 

Målgruppe er folkevalgte og administrativt ansatte i  

kommunene, fylkeskommunene og i kommunale bedrifter. 

Kompetanseprogrammet tilbys også til andre offentlige  

virksomheter og organisasjoner som ønsker å utvikle 

kompetanse på dette området. 

NORSK KOMMUNESEKTOR  
OG EU/EØS  
I TEORI OG PRAKSIS
Europeisk flernivåstyring og forvaltning  

innenfor rammen av EU/EØS

 

 
 

Elektronisk påmelding: http://ksk.event123.no/KompetanseprogramomEU20142015/
Påmeldingsfrist: 20. juni 2014 
Kontaktperson: Kari-Anne.Hamre@ks.no eller Inger.Oddrun.Sverkmo@ks.no
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Lillehammer by sine  
regionale vekstimpulser 
– ByR Lillehammer

   Kaupanger, Ringebu 
   28.08.2014 
   kl. 10.00 – 15.00
«Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om 
samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.»

• Hva kan Lillehammer gjøre for Gudbrandsdalen?
• Hva kan Gudbrandsdalen gjøre for Lillehammer?
• Hvordan kan Lillehammer og Gudbrandsdalen  
   bidra til å løfte innlandet?



Program

Møteleder: Ordfører Erik Odlo, Ringebu kommune

1000-1200 Velkomst og orientering om Byregionprogrammet
  Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer kommune

  Ferske fakta om samspill og samhandling i og mellom  
  Gudbrandsdalen og Lillehammer
  • Samspill by og omland
  • Utvikling i befolkning, arbeidsplasser og interaksjon
  • Hva samarbeider vi om og hvordan?
  Østlandsforskning v/ Torhild Andersen, Katrine Gløtvold Solbu og  
  Maria Røhnebæk

  Hvordan kan Lillehammer og Gudbrandsdalen bidra til et  
  næringsmessig løft for Innlandet?
  Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet 

  Lillehammer og Gudbrandsdalen - Innlandets DNA? 
  Hallvard Grotli, politisk redaktør GD 

  Reiselivet - mer enn tomme senger!  
  Regionssjef Ole Aasaaren, Nord-Gudbrandsdal Regionråd

  Kommentarer og innspill i plenum.

1200-1300   Lunch fra Anni`s pølsemakeri

1300-1500   Samarbeidsutfordringer i Gudbrandsdalen og Lillehammer
  Per Morset, daglig leder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

  Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen  
  – utfordringer og muligheter
  Audun Løhre, daglig leder Gausdal Land

  Diskusjon og innspill i plenum og grupper
  • Hvordan kan Lillehammer styrke Gudbrandsdalen?
  • Hvordan kan Gudbrandsdalen styrke Lillehammer?
  • Hvordan kan byen og dalen bidra til å styrke innlandet?
  • Hvilke samfunnsområder kan bidra til videre utvikling, og hvordan?
  Prosessledere:  Britt Åse Høyesveen, Ringebu kommune og Torhild  
  Andersen, Østlandsforskning

Påmelding innen 25.8.2014 kl. 12.00, via www.lillehammer.kommune.no/ringebu 
eller på telefon til Lillehammer kommunes Servicetorg tlf 61050500.  Deltagelse er 
gratis, men påmeldingen er bindende.

Med prosjektet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser, er Lillehammer og 
Gudbrandsdalen tatt opp i utviklingsprogram for byregioner, ByR.  Med programmet 
ønsker kommunal- og moderniseringdepartementet å legge til rette for positiv 
utvikling i byregioner i hele landet.  33 byregioner ble tatt opp i programmets fase 1 
som varer ut 2014.  

Lillehammer kommune samarbeider i prosjektet med Østlandsforskning, Høgskolen i 
Lillehammer, fylkeskommunen og de 12 øvrige kommunene i Gudbrandsdal, samt 
NHO, KS og LO.  

Påmelding




