
 

Sted: Norway House, Rue Archimède 17 

Moderator: Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor 
 

 

FORELØPIG PROGRAM: 

Onsdag 25. januar   

08.30 – 09.00  

VELKOMSTKAFFE 

 
 

09.00 – 09.15 

VELKOMMEN  
 

09.15 – 10.15 

INTRODUKSJON 

Del 1: Norges rolle i Europa - sett fra Brussel 

Hvordan fungerer samarbeidet mellom Norge og EU – og hvor viktig er egentlig Norge? 

Hvilket handlingsrom har vi i dag, og kan vi utnytte EØS-avtalen bedre? 

Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til EU 

Del 2: Hvilken rolle spiller regionene i dagens Europa? 
 

10.15 – 10.30 

PAUSE 

 

10.30 – 11.00 

EU PÅ 1-2-3 

EUs institusjoner og roller – en kort innføring 

Nord-Norges Europakontor 

 

 



 

 

11.00 – 12.00 

ENERGI - EN KILDE TIL SPENNING OG SÅRBARHET I EUROPA 

Energisituasjonen i Europa og Norges rolle 

Ragnar Semundseth, Spesialutsending for energi ved Norges delegasjon til EU 

 

12:00 – 13:00 

LUNSJ 
 

13.00 – 14.00 

GREEN DEAL GOING LOCAL 

Hvordan bidrar regionene til å gjennomføre EUs grønne giv? 

14.00 – 14.20 

PAUSE 
 

14.20 –14.30 

DELTAKERNE GÅR TIL SIN PARALELLSESJON 
 

14.30 – 15.45 

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER I DAGENS EUROPA 

Parallelle kursøkter: 

I de parallelle øktene vil vi fokusere på to tematiske områder som er dagsaktuelle i både norsk  

og europeisk kontekst. Hver økt inkluderer en introduksjon til EUs arbeid på området,  

etterfulgt av en diskusjon om felles utfordringer og utveksling av erfaringer. 

Parallellsesjon 1:  
Sirkulærøkonomi, bygg og nærmiljø: Hvordan utfordres vi av EUs grønne giv? 

EUs grønne giv inneholder en rekke nye initiativ. I denne økten vil vi se på to områder som vil 

utfordre oss på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå: Sirkulærøkonomi og nye regler for 

offentlige bygg. Vi skal også innom den nye storsatsningen New European Bauhaus (NEB),  

som skal gi en kulturell og kreativ dimensjon til EUs grønne giv. 

Heather Bergsland, teknologi- og innovasjonsselskapet Veni   
Kristin Kværneland, smartbyavedelingen i Stavanger kommune 

 

Parallellsesjon 2: 
Hvordan jobber Norge og EU for å løse kompetanse-  

og rekrutteringsutfordringene? 

Kompetanse og rekrutteringsutfordringer har lenge stått høyt på agendaen i EU, og er utfordringer 

regioner i Norge også står overfor. I 2023 vil dette bli gitt et ekstra løft gjennom «European Year of 

Skills». Vi vil se nærmere på de mest sentrale satsingene under temaåret. I tillegg vil vi illustrere 

hvordan norske kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk Erasmus+-programmet  

som et verktøy for å løse disse utfordringene. 

Mads Gravås, Spesialutsending for utdanning ved Norges delegasjon til EU 

 

15.45 – 16.00 

Felles oppsummering av de parallelle kursøktene 
 

16.00 – 17.00 

Uformell mottakelse med norske aktører i Brussel 

 

19.30 

Felles middag  



 

 

Torsdag 26. januar 

 
08.30 – 09.00 

VELKOMSTKAFFE 
 

09.00 – 10.00 

BRUSSEL SOM SAMARBEIDSARENA 

Brussel er en viktig samarbeidsarena for regionale interesser og lokal utvikling. Hvilke 

europeiske verktøy kan vi bruke i kommunalt og regionalt utviklingsarbeid? 

KS og Osloregionens Europakontor 

 

10.00 – 10.30 

PAUSE 

 

10.30 – 11.30 

EØS PÅ 1-2-3 

Hva er EØS-avtalen og hvordan fungerer den i dag? 

2022 markerte 30 år siden undertegnelsen av EØS-avtalen. Avtalen blir beskrevet som  

dynamisk da den oppdateres og utvides fortløpende. Hvordan fungerer den i dag,  

og hvilke muligheter har vi for tidlig påvirkning? 

Marit C. Schage Andria, direktør for Indre Markedsdivisjon, EFTA-sekretariatet 

 

11.30 – 12.30 

LUNSJ 

 

 


