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Studieplan 2011/2012

3028 Norsk kommunesektor og EU/EØS (KS-studium)

Norsk kommunesektor og EU/EØS

- et skreddersydd kompetanseprogram for kommuner, fylkeskommuner og
kommunale bedrifter

EØS er Norges mest omfattende internasjonale avtale og berører norsk kommunesektor
hver eneste dag. Et stort antall saker som er til behandling i kommunestyrer og
fylkestingsmøter har en berøring med EU/EØS, men kommunesektoren medvirker i liten
grad i prosessene der EUs politikk utformes (NIBR 2008: 12. Lojal iverksetting eller
målrettet medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen.). KS` opplæringsprogram
gir deg generell kunnskap om EU og EØS systemet og innsikt i de muligheter og
snubletråder som ligger i EUs politikk og regelverk. Målet er å gjøre deltakerne rustet til å
jobbe med EØS-relaterte saker i egen virksomhet.

Kompetanseprogrammet går over fire moduler. Det er et samarbeid mellom Høgskolen på
Lillehammer, KS og KS-Konsulent as, og kan lede til eksamen med 15 studiepoeng på
Masternivå.

Studiestart
18.10.2010

Faglig innhold/læringsutbytte

Kurset går over fire moduler. Følgende tema vil bli tatt opp:

19. - 21. oktober 2010 - Lillehammer

EUs historie og utvikling
EUs økonomiske integrasjon
EUs institusjoner
Hvordan forstå europeisk integrasjon?

30. november - 2. desember 2010 - Tromsø

Nordområdenes betydning i norsk politikk
EU/EØS- virkninger på norske naturressurser
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Europeiske samarbeidsprogrammer og EØS-finansieringsordninger
Norsk forvaltning i europeisk perspektiv

12. - 17. februar 2011 - Brussel

EFTAs institusjoner og virkeområde
EUs institusjoner og virkeområde
Norsk representasjon i Brussel
Europeiske paraplyorganisasjoner for kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter

5. - 7. april 2011 - Oslo

Norsk forvaltning og EØS politikk
EU/EØS-regelverk for offentlig støtte og offentlige anskaffelser
Handel og konkurranse; nors EU-tilpasning
Europeisering og flernivåstyring

Omfang

Kurset består av fire moduler og tas som en helhet. Modulene som gjennomføres i Norge går over tre
hele kursdager. Modulen i Brussel går over fem hele kursdager.

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. For å avlegge
eksamen, må man søke opptak ved Høgskolen i Lillehammer. Deltakerne må altså være tatt opp på
kurset av  før de kan søke opptak til studiet ved Høgskolen i Lillehammer.KS

A) Opptakskrav fra KS – fører til kursbevis

B) Opptakskrav fra Høgskolen i Lillehammer – fører til eksamen (15 studiepoeng)

For å kunne ta eksamen, må en søke om opptak. Rekrutteringsgrunnlaget for studiet er studenter som
har bachleorgrad eller tilsvarende i offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse, statsvitenskap og
planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag, og som ønsker en fordypning i studier av moderne
forvaltning. Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C (eller 2,7 ved tallkarakterer) som
vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget.

eller

Studiet retter seg mot personer med treårig høyere relevant utdanning på bachelornivå og med minst to
års arbeidserfaring fra offentlig sektor, eller yrkeserfaring for øvrig med stor relevans for offentlig
virkesomhet. For denne gruppa representerer studiet en mulighet til å videreutvikle sin realkompetanse

http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/eueos/Oppstart-for-kompetanseprogrammet-Norsk-kommunesektor-og-EUEOS-i-oktober/
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og få formalisert sin kompetanse på et høyere nivå. Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C
(eller 2,7 ved tallkarakterer) som vektet gjennomsnittskarakter for de eksamener som inngår i det
faglige grunnlaget.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingsbasert

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig

 , KS-Konsulent asUne Tangen

Ved HiL, Dag Vågsnes

Heltid/ deltid

Heltid

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2011/2012
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Godkjenningsdato

17.08.2010
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Emneoversikt


