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Norge i Europa
Regjeringens strategi for
samarbeidet med EU 2018–2021
• UD og KMD vil videreutvikle
Europapolitisk forum

• UD viderføre Tidlig-varsling-gruppen, som
består av partene i arbeidslivet og norske
regioners representasjonskontorer i Brussel.
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Fra regionalt Europapolitiske Forum
EPF, 7. juni i Kristiansand



Fylkene - mobiliseringsansvar i egen region.
Fylkeskommunen- spre informasjon muligheter.

 IFN- brukes som
samtalegruppe for bedre
samarbeid mellom
fylkeskommunene,
 Oppdrag: UD (i samspill med KMD)
ser på hvordan IFN kan brukes inn
mot EU/EØS-arbeidet.
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Hva betyr det i praksis?
Utvikle momenter for dette?

Hvordan spre de gode eksemplene
og hvordan kan IFN bidra?
• Fra EPF, KMDs verksted, Nordic Edge, Nordland fylkeskommune,
kommunene; Stavanger, Trondheim, Time, Indre Fosen og Oslo,
og andre?
• Hvordan følge opp dette både via
– sentrale møteplasser (i UD, KMD, KLD og via Nordisk
Ministerråd),
– regionale nettverk som via KS, Forskningsrådet,
Innovasjon Norge, NHO, mv.
• Hvordan bruke nettverk som fylkesordfører, fylkesrådmenn,
nærings- og plansjefer, samt regionale nettverk, herunder mulig
rolle for smartbynettverk?

• Hvordan kan IFN og regionkontorene
bidra?
• Og mer generelt, hele Brusselmiljøet?
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Hva - dele info?
• Time kommune/ Indre Fosen kommune
– Hvordan kan IFN spre det?
– Hvilke møteplasser har fylkeskommunen med
kommunene?
– Hvordan kan
• KS
• KMD og
• UD bidra?
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• Gode regionale nettverk – hvordan
• Kompetanseprogram Vestfold/Østfold
– Mulig rolle for SiU?
• Trekke kommunene med - Hordaland
• Smart spesialisering: Nordland FK –forenkle
språk og mulig brosjyre

Hva - dele info? – Virtuell møteplass?
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Hva dele info?
• Regionale nyhetsbrev – hvilken rolle
spiller de?
– Besøk og aktivitet
– Opplæring og kunnskap – ‘hands on’
– Engasjement og eksemplifisere
 Grønn) Omstilling og EØS i praksis
 Glad info inn i Regjeringens
nyhetsbrev? Og i så fall hva?
Hvordan?
– Hvordan brukes besøk til Brusse?
– Open Days , Besøk
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Hva dele info?
• EPF: Neste møte 15. november – hvordan
trekkes de unge med og får informasjon om
EU/EØS.
– Hvordan kan IFN bidra i forhold til info til de
unge? Hente eksempler?
• KMDs Verksted 24. – 25. september; hvilket
innspill til dialogen med fylkeskommuner og
kommuner åpnes her?
– Eksempler som bør opp der fra IFN?
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Fra regionalt Europapolitiske Forum
EPF, 7. juni i Kristiansand





Fylkene - mobiliseringsansvar i egen region.
Fylkeskommunen- gode modeller for å spre
informasjon om internasjonale muligheter.
IFN- et samarbeidsforum for bedre samarbeid
mellom fylkeskommunene, UD/KMD inn mot EU.
Oppdrag: UD (i samspill med KMD) ser på
hvordan IFN kan brukes for å betre samarbeidet
mellom fylkeskommunene og UD/KMD i EU/EØSarbeidet.

Hva betyr det i praksis?
Hva gjør vi nå?
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Hva er de viktigste saken i de neste
årene sette kommer?
• Deltakelse i EUs programmer 2021-2027
• Hva betyr norsk deltakelse i et program for en
region?
 Høringsprosedyrer- innspill
 Hvordan bør høringen legges opp??
• Hvordan skape forståelse for regionenes rolle til å
møte de forpliktelser Norge påtar seg.
• Regelverk
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