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1.0 Det svenske formannskapet i EU  
 

Sverige tok over formannskapet i Rådet for den europeiske union 01.01.23 og vil ha det i første 

halvår 2023. Det svenske formannskapet 

har fire hovedprioriteringer: 

• Sikkerhet  

• Konkurransekraft 

• Omstilling – grønn og energi 

• Demokratiske verdier og 

rettsstatsprinsipper 

 

 

 

Sikkerhet  

Det svenske formannskapet vil fortsatt prioritere økonomisk og militær støtte til Ukraina og støtte 

Ukrainas fremtidige EU-medlemskap. EUs raske og besluttsomme respons på invasjonen av Ukraina 

viste felles styrke. 

Arbeidet mot grenseoverskridende organisert kriminalitet vil bli videreført for å respondere på 

borgernes behov for trygge samfunn. 

Konkurransekraft  

Det er behov for fokus på tiltak som fremmer økonomisk vekst. Europeisk styrke, motstandskraft og 

globale posisjon er nært knyttet opp mot økonomisk aktivitet som igjen er nært knyttet til det indre 

marked og muligheter til handel globalt. Næringslivsaktører har fordel av å kunne være del av 

verdens største marked og å kunne konkurrere på verdensmarkedet. EU må fortsette å legge det 

beste mulige grunnlaget for en åpen økonomi basert på 

frihandel, private investeringer og digitalisering. 

Omstilling – grønn og energi  

Det svenske formannskapet vil se på tiltak rettet mot de høye 

og flukturene energiprisene samtidig som man arbeider med 

langsiktige reformer av energimarkedet. Europa må lede an i 

klimaarbeidet. De vil følge opp arbeidet med Fit for 55. Videre 

arbeide for uavhengighet fra fossile energikilder. 

Demokratiske verdier og rettsstatsprinsipper. 

EU er basert på demokratiske verdier som legger grunnlaget 

for samhørighet, individuelle friheter, ikke-diskriminering, 

økonomisk vekst og innflytelse globalt. Opprettholdelse av 

rettsstaten (upholding the principle of rule of law) og    

grunnleggende rettigheter er en essensiell del av det svenske 

formannskapet - slik det er for alle formannskap. 

Lenke til det svenske formannskapets prioriteringer og program finns her.  

Kommisjonens ankomst til Kiruna i januari 2023.  

Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of 

Sweden. Kilde: Det svenske formannskapet 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/ntkerqpw/the-swedish-presidency-programme.pdf
https://www.flickr.com/photos/sweden2023eu/52622562907/in/album-72177720305181457/
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2.0  EUs regionalpolitikk og Ukraina - 530 millioner Euro til Interreg-

samarbeidet med Ukraina  
 

Kommisjonen har godkjent ytterlige 4 nye Interreg programmer hvor Ukraina og Moldova og 10 

medlemsstater deltar.  Den økonomiske rammen er på Euro 533 mill. og gjelder for programperioden 

2021 - 2027. De skal gå til grenseregionalt og transnasjonalt samarbeide for å fremme det grønne 

skifte, helse og utdanning. Euro 26,2 mill. tiltenkt Russland og Belarus er overført til disse 

programmene.  

Det er 1 transnasjonalt og 3 grenseregionale programmer som er blitt godkjent. Euro 215 mill. vil gå 

til det transnasjonale Interreg Danube Region programmet som blant annet støtter innovasjon og 

fornybar energi. Euro 187 mill. vil gå til grenseregionalt samarbeid mellom Polen og Ukraina på 

områder som bevaring av naturen, helse og grensesamarbeid (border management). Euro 54 mill. vil 

gå til grenseregionalt samarbeid mellom Romania og Ukraina på områder som utdannelse, helse og å 

bevare naturen. Euro 77 mill. vil gå til grenseregionalt samarbeid mellom Romania og Moldova på 

områder som utdannelse, helse og 

bevaring av naturen. Programmet mellom 

Ungarn, Slovakia, Romania og Ukraina er 

allerede godkjent. 

Interreg NEXT programmene, som er en 

del av EUs støtte til samarbeid over 

grensene, har fokus på samarbeid på EUs 

yttergrenser. Interreg NEXT har en ramme 

på Euro 1.1 mrd.  Det finansieres fra Det 

europeiske regionale utviklingsfond 

(ERDF), NDICI (Neighbourhood, 

Development, and International 

Cooperation Instrument) og IPA 

(Instrument for Pre-Accession). I 

programperioden 2021 – 207 vil det bli 

allokert ca. Euro 665 mill. til 6 Interreg-

program med deltakelse fra Ukraina og  

Moldova.  

3.0  Godkjenning av partnerskapsavtaler og programmer  
Partnerskapsavtalene lages av hvert medlemsland og er ment å legge strategiske føringer på 

programutarbeidelsen og bruken av midlene fra de forskjellige fondene. Det vil også være grunnlaget 

for forhandlingene mellom kommisjonen og det enkelte medlemsland. Partnerskapsavtalene vil 

inneholde opplysninger om valg av målsettinger, forventede resultater, oversikt over planlagte 

programmer og tildelingen til disse fra de forskjellige fondene.  

Alle 27 partnerskapsavtaler med medlemslandene med der tilhørende programmer ble godkjent 
innen utgangen av 2022. Det var viktig å få gjort dette før utgangen av 2022 ellers ville det vært en 
mulighet for at midler ville måtte tilbakeføres. Den siste avtalen som ble godkjent var Ungarns. 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/12-02-2022-eu-cohesion-policy-over-eur530-million-for-territorial-cooperation-including-ukraine-and-moldova-in-2021-2027_en
https://www.interreg-danube.eu/
https://www.pbu2020.eu/en/pagesnews/519
https://www.ro-ua.net/en/
https://ro-md.net/en/
https://tesim-enicbc.eu/programmes/hungary-slovakia-romania-ukraine/
https://tesim-enicbc.eu/news/looking-forward-interreg-next/
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3.1  Partnerskapsavtalen med Ungarn godkjent men midler holdes 

tilbake 
 

Torsdag den 22.12.22 godkjente kommisjonen partnerskapsavtalen med Ungarn med et detaljert 

«veikart» for å forbedre Ungarns administrative kapasitet og adressere utfordringer i tilknytning til 

transparens, (konkurranse i) offentlige innkjøp, bekjempelse av korrupsjon og interessekonflikt. 

«Veikartet» har nære bånd til gjeninnhentingsplan-en (Recovery and Resilience Plan) og 

kondisjonalitetsforordningen (Rule of Law Conditionality process) ifølge pressemeldingen.  

Partnerskapsavtalen med Ungarn har en ramme på Euro 22 mrd. Euro 6.7 mrd. fra Det europeiske 

utviklingsfond (ERDF) vil 

gå til 

energieffektivisering i 

offentlige og private 

bygg og fornybar 

energi. Euro 4,3 mrd. er 

ment å fremme 

økonomisk 

konkurransekraft ved 

blant annet å støtte 

regional IKT 

tilgjengelighet og 

teknologisk utvikling av 

SMBer, Euro 1,5 med vil 

gå til forskning og 

innovasjon og Euro 670 

mill. til digital omstilling 

og innovasjon i SMBer. 

Euro 5,3 mrd. fra Det europeiske sosialfond Plus (ESF +) vil gå til arbeidsmarkedstiltak.  

Grunnleggende betingelser (enabling conditions) 
Programmer under samhørighetspolitikken må oppfylle enkelte forhåndsbetingelser eller 
grunnleggende forutsetninger såkalte «enabling conditions». I forbindelse med Ungarn pekes det på 
Europeiske Charter for grunnleggende rettigheter. Det berører blant annet likestilling og ikke-
diskriminering basert på seksuell legning.  

Når det gjelder uavhengigheten til rettsvesenet (judical independence) så er kommisjonen av den 
mening, ifølge pressemeldingen, at dette blir adressert på en tilstrekkelig måte i forbindelse med 
reformene som er forslått i tilknytning til gjeninnhentingsplanen for Ungarn.  

De peker imidlertid på at den ungarske barnebeskyttelsesloven (child protection law), manglende 
akademisk frihet og rett til asyl har en direkte effekt på overholdelsen av charteret og 
implementeringen av deler av tre samhørighetsprogram og Asyl-, migrasjon- og integrasjonsfondet. 
For de berørte delene i disse programmene er ikke Charteret for grunnleggende rettigheter oppfylt.  

Foto kilde: ©EP Multimedia centre 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
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Konsekvensene av dette er at 

aktuelle utgifter ikke kan refunderes 

så lenge dette er tilfellet, men 

arbeidet med å iverksette 

programmene er ikke stoppet. 

Utgifter til teknisk assistanse 

(administrativ støtte) og til å oppfylle 

de grunnleggende betingelsene vil 

kunne refunderes. Videre vil 

forhåndsfinansering (prefinancing) 

bli utbetalt. Hjemmel for dette finnes 

felles bestemmelsene (Common 

Provisions Regulation) som dekker 

de berørte fondene. 

Lenke til pressemelding vedrørende 

godkjenning av partnerskapsavtalen 

med Ungarn her. 

Andre tiltak i tilknytning til rettsstat 

Kondisjonalitetsforordningen  

Rådet ga i desember sin tilslutning til kommisjonens forslag om å holde tilbake midler fra 

samhørighetsbudsjettet med bakgrunn i kommisjonens vurdering at det er fortsatt høy risiko for 

korrupsjon og mislighold av EU-midler. Rådet vil derfor holde tilbake 55 % av utbetalingene fra 3 

programmer under samhørighetspolitikken på til sammen Euro 6,3 mrd. Rådet fulgte dermed 

Kommisjonens anbefaling, basert på en vurdering av at Ungarns gjennomføring av 17 lovendringer og 

endring av praktiseringen av flere lovverk ikke i tilstrekkelig grad har fjernet risikoen for forvaltningen 

av EUs midler. Rådets beslutning innebærer imidlertid tilbakeholdelse av en lavere prosentsats av 

midlene, 55 %, Kommisjonen hadde foreslått tilbakeholdelse av 65 %.   

Vedtaket ble truffet med hjemmel i kondisjonalitetsforordningen, som åpner for tilbakeholdelse av 

EU-midler fra medlemslandene når brudd på rettsstatsprinsippet eller risiko for korrupsjon anses å 

utgjøre en risiko for forvaltningen av EUs midler. 

Lenke til pressemelding fra Rådet her. 

Gjeninnhentingsplanen (RFF) 

Rådet har godkjent Ungarns nasjonale planer for bruk av RFF, støttepakken etter helsekrisen, i tråd 

med anbefalingene fra Kommisjonen. Kommisjonen anbefalte at planene godkjennes, men at 

pengene utbetales etter at Ungarn har oppfylt visse milepælskrav. De 27 milepelskravene er 

hovedsakelig knyttet til uavhengigheten til justissektoren og anti-korrupsjon. Ungarns andel av disse 

midlene er Euro 5,8 mrd. (tilskudd) .      

Lenke til nærmere informasjon om Ungarns RFF her. 

Basert på bidrag fra ambassaderåd Gry Karen Waage. 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7801
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/rule-of-law-conditionality-mechanism/
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-hungary_en
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4.0 Bypolitikk  

4.1  Hva gjør innbyggerne fornøyde med livet i byene 

 

DG Regio har offentligjort et arbeidsnotat som ser på hvilke faktorer som påvirker hvor fornøyde 

innbyggerne er med livet i byene What makes people in Europe satisfied with the city where they 

live? 83 byer i fra EU, EFTA og Storbritannia har deltatt i undersøkelsen, inkludert Oslo. Flere enn 

58 000 enkeltindivider har deltatt i undersøkelsen med representativ deltakelse fra enkelt by. 

Undersøkelsen ble gjennomført i 

2019. 

Undersøkelsen fokuserer på 

hvordan livskvaliteten vurderes 

(perceived quality of life) i byene. 

Den ønsker å vise hvor fornøyd 

innbyggerne er med forskjellige 

sider av livet i byene, som 

sysselsettingsmuligheter, offentlig 

transport, den offentlige 

forvaltningen, sikkerhet og 

inkludering.  

Resultatene fra undersøkelsen 

viser at 9 av 10 er fornøyde med 

livet i byene. For EU var de som 

bodde i  Nord- eller i Vest-Europa 

(94 pst. og 92 pst.) gjennomgående 

mer fornøyde enn de som bodde i 

sørlige medlemsland (83 pst.). Byer 

som ikke er hovedsteder gjør det 

bedre enn hovedsteder 91 pst. vs. 

87 pst. Flere undersøkelser viser at 

i mer utviklede land er de som bor 

i mindre byer mer fornøyd enn de 

som bor i større byer. 

Av de 83 byene som deltok i 

undersøkelsen ligger København 

og Stockholm øverst med 98 pst. Fulgt tett av Zürich, Gdansk, Braga og Oslo med 97 pst. På den 

andre enden finner vi byer som Beograd, Palermo, Athens and Istanbul hvor færre enn 67 pst er 

fornøyde. Se illustrasjon s. 7.  

Rapporten peker på følgende tre faktorer som viktige for tilfredsheten med livet i byene. Den første 

faktoren det pekes på er tilbudet i en by (amenities) i form av adgang til offentlig tjenester som 

offentlig transport, helsetilbud og kulturtilbud, men også til grønt områder og offentlig plasser og 

fotgjengersoner og hvor rent det er. Den andre faktoren er sikkerhet og tillitt dvs. hvor trygg en by 

oppleves. Den tredje faktoren var hvor inkluderende en by er i forhold til for eksempel innvandrere. 

Sosioøkonomiske faktorer, med unntak av om man er i arbeid eller ikke, synes å være mindre viktige.   

Lenke til rapporten her.  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/work/2022_05_satis_cities.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/work/2022_05_satis_cities.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/working-papers/2022/what-makes-people-in-europe-satisfied-with-the-city-where-they-live-evidence-from-the-2019-european-commission-perception-survey-on-the-quality-of-life-in-european-cities_en
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Illustrasjon fra rapporten What makes people in Europe satisfied with the city where they live? EC, DG Regio ©European Union, 2022 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/work/2022_05_satis_cities.pdf
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4.2  European Urban Initiative (EUI) 

European Urban Initiative (EUI) er nå etablert. Det er ment å være et verktøy for byer av alle 

størrelser i å utvikle kunnskap og kapasitet, støtte innovasjon og å utvikle overførbare og 

oppskalerbare løsninger på urbane utfordringer. EUI er underlagt DG Regio, men de har delegert 

ansvaret til Hauts-de-France Region hvor det er etablert et sekretariat. EUI vil bli offisielt lansert 

under Cities Forum 2023 16. til 17. mars. 

Her finns nærmere informasjon om European Urban Initiative (EUI) og Cities Forum 2023. 

5.0  Territoriell utvikling - Håndbok i territorielle og lokale 

utviklingsstrategier  
DG Regio har sammen med Joint 

Research Centre (JRC) laget en 

håndbok i territorielle og lokale 

utviklingsstrategier: 

Handbook of territorial and local 

development strategies. Håndboken 

formidler informasjon om hvordan 

utforme og gjennomføre integrerte 

utviklingsstrategier utenfor urbane 

områder. Den er ment å hjelpe 

forvaltningsmyndigheter, «eiere» av 

lokale strategier og andre aktører 

involvert i disse prosessene. 

 

Bakgrunn for håndboken 

Bakgrunn for håndboken ligger til 

dels i traktatene (Treaty on the 

Functioning of the European Union) og 

målsettingene om å fremme sosial, 

økonomisk og territoriell 

samhørighet jmfr. art 174 og til dels 

Territorial Agenda 2030 som ble 

vedtatt på et uformelt ministermøte 

for territoriell samhørighet under det 

tyske formannskapet høsten 2020. 

Den presenterer en visjon for den 

https://www.urban-initiative.eu/
https://www.urban-initiative.eu/news/euis-official-launch-cities-forum-2023-together-green-and-just-cities
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46266067-6955-11ed-b14f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46266067-6955-11ed-b14f-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://territorialagenda.eu/
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territorielle og regionale utviklingen i EU og vektlegger blant annet stedsbaserte løsninger.  

EUs samhørighetspolitikk eller regionalpolitikk har fem målsetninger for programperioden 2021 – 

2027. Den femte målsetningen heter «Europa nærmere borgerne» (Europe closer to citizens). Den 

har fokus på territoriell og lokal utvikling og bruken av forskjellig typer utviklingsstrategier. Videre 

kommer initiativ som Langtidsvisjonen for distriktene. Det er tidligere utarbeidet en håndbok for 

byområder: Handbook of Sustainable Urban Development Strategies. 

 

Nærmere om håndboken 

I forordet fremheves det at integrerte territorielle utviklingsstrategier er viktig for å styrke robusthet 

(resilience) og fremme velstand i alle regioner. De bidrar til koordinering av lokal- og regionalutvikling 

og fremmer lokal demokratiet gjennom inkluderende deltakelse.   

Områdene håndboken er ment å dekke er forskjellige. Det inkluderer fjell, øyer og kystområder, 

spredtbodde områder men også områder med urbane trekk. Dette gjør at også utviklingsbehov og 

fortrinn varierer. 

Stedsbaserte utviklingsstrategier kan hjelpe disse områdene med å ta hensyn til utfordringer og å 

utnytte fortrinn. EUs samhørighetspolitikk, for perioden 2021 – 2027, har lagt en ramme for å 

utforme og gjennomføre territorielle og lokale utviklingsstrategier som vektlegger en tversektoriell, 

flernivå og multiaktører tilnærming .     

Håndboken operasjonaliserer sin tilnærming ved å dele den opp i seks bolker.  

1. Strategisk dimensjon. En strategisk tilnærming innebærer blant annet utviklingen av en visjon 

og konsistente tiltak og handlinger for å realisere denne. 

2. Territorielt fokus. Et viktig spørsmål for de som har ansvar for å utvikle territorielle og lokale 

utviklingsstrategier er å ta stilling til relevant geografi.  Dette inkluderer å identifisere det 

aktuelle nivået (spatial scale) og å identifisere eller avgrense geografien. 

3. Styring. Effektiv styring av territorielle utviklingsstrategier fordrer evne til å koordinere 

mellom de forskjellige forvaltningsnivåene og å kunne involvere privat sektor, NGOer og 

organisasjoner i det aktuelle området. 

4. Tverrsektoriell tilnærming. En tverrsektoriell tilnærming er avgjørende for gjennomføringen 

av territorielle utviklingsstrategier 

5. Finansiering. Kunnskap om mulige finansieringskilder er viktig, men også valg og oppføling av 

tiltak i tråd med gjeldene regelverk. 

6. Resultatoppfølging (monitoring). God oppfølging av territorielle og lokale utviklingsstrategier 

er viktig for å lykkes. Dette gjør det mulig å følge utviklingen og foreta nødvendige endringer.     

Hvert kapitel følger samme mal.  

 

Fra Handbook of Territorial and Local Development Strategies. Luxembourg: Publications Office of the EU © European Union, 2022. 

file:///C:/Users/u15962/Downloads/HANDBOOK%20OF%20SUSTAINABLE%20URBAN%20DEVELOPMENT%20STRATEGIES%20(1).pdf
file:///C:/Users/u15962/Downloads/HANDBOOK%20OF%20SUSTAINABLE%20URBAN%20DEVELOPMENT%20STRATEGIES%20(1).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118841
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6.0  Langtidsvisjonen for distriktene – Distriktsobservatoriet 
 

Den 30.06.21 la EU-kommisjonen fram en langtidsvisjon for distriktene (rural areas). Det er 

visepresident Dubravka Suica med ansvar for demokrati og demografi som la fram visjonen i 

samarbeid med DG Regio og DG Agri. Bakgrunnen for langtidsvisjonen er blant annet regionale 

forskjeller som følge av strukturelle endringer i næringsliv, digital og grønn omstilling samt 

demografiske endringer. Distriktene står ofte overfor store utfordringer i denne sammenheng, 

inkludert forskjeller på det digitale området men også demografisk. Samtidig er distriktene en viktig 

produsent av varer og tjenester som mat og økosystemtjenester. 

Langtidsvisjonen følges opp på forskjellige måter inkludert ønske om å  etablere et såkalt 

distriktsobservatorium. Det er nå etablert. EUs distriktsobservatorium er ment å bidra til bedre 

kunnskap om distriktene, herunder bedre data innsamling og informasjonsformidling om utviklingen i 

distriktene. Det inneholder statistikk, indikatorer og analyser hentet inn fra forskjellige datakilder og 

på det mest relevante geografiske nivå. Fokus er på økonomi, miljø og sosiale spørsmål. 

Det skal bidra til en bedre forståelse av utviklingen i distriktene og være en viktig informasjonskilde 

for å vurdere konsekvensene av forskjellige EU-initiativ for distriktene og bidra i utformingen av 

politikk overfor disse områdene.   

Informasjon som er tilgjengelig illustreres med Ostana en kommune i Italia, se nedenfor. For 

nærmere informasjon om Ostana, se Handbook of territorial and local development strategies. 

 

 

Rural Observatory for Ostana viser Flate, total befolkning (innbyggere), landbruk (%), arealbruk (detaljert) (ha) og 

bredbåndshastighet (megabit per sekund (Mbps)). Kilde: observatory.rural-vision.europa.eu.  

  

https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=en&ctx=RUROBS
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46266067-6955-11ed-b14f-01aa75ed71a1/language-en
https://observatory.rural-vision.europa.eu/place?lng=en&ctx=RUROBS&ts=RUROBS&pil=level-indicator&is=Default&tl=7&tu=IT_004156&cl=rural&clc=highlights&fvs=false
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7.0  EUs samhørighetspolitikk – hvor kom den fra og hvor går den 
 

I en artikkel i ECA Journal 1/22 gis det et overblikk over utviklingen til EUs samhørighetspolitikk og 

aktuelle utfordringer.  

Fremme en harmonisk utvikling mellom land og regioner 

EUs samhørighetspolitikk eller regionalpolitikk er en av de eldste i EU med røtter tilbake til 1960-

tallet. Over 3-tiår er en stor andel av EUs budsjett vært dedikert til å fremme økonomisk, sosial og 

territoriell samhørighet, en målsetning som er nedfelt i traktaten. Gjennomføringen skjer via noe 

man har valgt å kalle «shared management» dvs. flerårige programmer utviklet av nasjonale og 

regionale myndigheter, men under tilsyn av kommisjonen, iverksatt via prosjekter som tilfredsstiller 

strategisk mål og kriterier.  

Programmene og prosjektene finansieres fra forskjellige EU-fond. De er for tiden Det europeiske 

regionale utviklingsfond (ERDF), Samhørighetsfondet (CF), Det europeiske sosialfond + (ESF+) og 

Fondet for rettferdig omstilling (JTF). Midlene brukes for å nå målsettinger på områder som fysisk og 

digital infrastruktur,  næringsutvikling, forskning og innovasjon, arbeidsmarkedstiltak, klima og 

bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon.  

I programperioden 2014 – 2020 var det 392 programmer med omtrent 1.5 mill. prosjekter forvaltet 

av omtrent 500 000 mottakere. 

Utviklingen av EUs regionalpolitikk  

Starten på EUs regionalpolitikk går tilbake til etableringen av ERDF i 1975 (ESF var imidlertid virksom 

fra 1965). I utgangspunktet var budsjett lavt og skulle støtte nasjonal regionalpolitikk i 

medlemslandene. Fra 1984 ble programmer i økende grad tatt i bruk.  

Portugals og Spanias inntreden og vedtaket om Enhetsakten førte til et sterkere press for mer 

substansielle tiltak på EU-nivå rettet mot regionale ulikheter. Forventingene om konsekvensene av 

innføringen av det indre markedet var også viktig. Reformen i 1988 etablert samhørighetspoltikken 

som et kjerneområde for EU. Enkelte viktige prinsipper som konsentrasjon (om mindre utviklede 

regioner), programmer (gjennom flerårige strategier), partnerskap (med regionale og lokale 

myndigheter, arbeidslivetsparter og sivilsamfunnet) ble knesatt. 

1990-tallet 

Som følge av økende økonomisk integrasjon i løpet av 1990-tallet ble blant annet CF introdusert med 

fokus på infrastruktur tiltak. Budsjettet økte også.     

2000-tallet 

På 2000-tallet ble som følge av utvidelsen midler i sterkere grad omdisponert fra Sør-Europa til Øst-

Europa. Reformer førte til at fokuset for samhørighetspolitikken i sterkere grad ble bestemt av 

overordnede prioriteringer for EU (Lisboastrategien og Europe 2020). Det ble gjort gjennom 

strategiske føringer på programmene og krav om minimums allokeringer til viktige målsetninger. 

Samtidig ble politikken kritisert for å være administrativ kompleks og enkelte forenklinger ble 

introdusert. Den ble også kritisert  for økonomiske irregulariteter, noe som førte til en større 

vektlegging av revisjon og kontroll.    

2014 – 2020-perioden 

I forbindelse med 2014 – 20 perioden ble et sterkere resultatfokus introdusert i programmene, 

midler ble holdt tilbake (performance reserve) som skulle fordeles halvveis i perioden og ex-ante 

betingelser ble introdusert for å styrke den institusjonelle, regulatoriske og strategiske rammen for 

bruken av midlene. Makroøkonomisk kondisjonalitet (macro-economic conditionality) ble utvidet fra 

å gjelde kun for CF til å gjelde for alle fondene under samhørighetspolitikken.       
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Forskjellige lokale utviklingsstrategier ble introdusert for å fremme stedsbaserte løsninger. 

 

Brexit, helsekrise og Ukraina 

Brexit utfordret dynamikken i den europeiske integrasjon og fremhevet det som er blitt kalt 

misnøyensgeografi (geography of discontent). Det førte til at EU revurderte interaksjonen med 

vanlige borgere. Et tiltak var å introdusere en ny målsetning i EUs regionalpolitikk, det som er kalt 

«PO5 Europe closer to citizens» eller «Europa nærmere innbyggerne».  

Helsekrisen førte til etableringen av en egen tiltakspakke. Helsekrisen viste også at 

samhørighetspolitikken kunne respondere raskt på kriser.  

Ukraina har ledet til ønsker om støtte til nødhjelp til flyktninger, integrasjon i arbeidsmarkedet og 

assistanse i forbindelse med de høye energiprisene. 
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Illustrasjon fra Cohesion and NextGenerationEU:concord or clash? 

 

Fremtidige utfordringer 

Den siste samhørighetsrapporten peker på enkelte utfordringer. Mindre utviklede regioner, og da 

spesielt i Øst-Europa, har hatt høy vekst noe som har bidratt til utjevning. Andre regioner og da 

spesielt i Sør-Europa er blitt hengende etter. Regionale forskjeller på enkelte områder er fortsatt 

større enn det de var før finanskrisen. Det er videre blandede resultater når det gjelder å redusere 

forskjeller på andre områder som innovasjon og entreprenørskap. Dette peker i retningen av en 

langsiktig politikk med fokus på å fremme konvergens og å redusere forskjeller. På den andre siden er 

samhørighetspolitikken forventet å bidra i forbindelse med kriser. Dette tar oppmerksomhet og 

ressurser bort fra de langsiktige utfordringene.  

De grunnleggende prinsippene som ble knesatt i 1988 gjelder fortsatt, men hvordan de forståes har 

endret seg.  Et annet spørsmål er forholdet mellom samhørighetspolitikken og andre 

politikkområder. I perioden 2021 – 2027 eksiterer det en rekke forskjellige finansieringsordninger. 

Kommisjonen ønsker å styrke koordineringen og utvikle komplementariteter mellom de forskjellige 

ordningene. En annen utfordring er kompleksiteten i å gjennomføre politikken. Dette er en 

problemstilling som går tilbake til 2000-tallet. Det er foretatt flere forsøk på forenklinger.    

Lenke til artikkelen «Cohesion policy – Where has it come from? Where is it going?” fra ECA Journal 

No 1/2022 Cohesion and NextGenerationEU: concord or clash med en nærmere omtale av disse 

spørsmålene her.  

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL22_01/JOURNAL22_01.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/search.aspx?k=concord%20or%20clash
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8.0  Nytt europeisk Bauhaus – første fremdriftsrapport offentliggjort 
 

Den 17.01.23 offentliggjorde kommisjonen den første framdriftsrapporten vedrørende Nytt 

europeisk Bauhaus (NEB) ca to år etter at initiativet ble lansert. 

I følge rapporten har Nytt europeisk Bauhaus etablert et bredt partnerskap av organisasjoner og 

borgere i hele Europa med en fellesvisjon om å kombinere bærekraft, inkludering og estetikk. NEB 

har 600 offisielle partner organisasjoner. NEB-aktiviteter som NEB-priser, the første festivalen og NEB 

Lab har bidratt til å bygge transnasjonale nettverk.  Euro 100 mill. er allerede allokert til forskjellige 

NEB-prosjekter. Euro 106 mill. fra Horizon Europe er allokert til NEB i 2023 – 24. 

Et NEB Dashboard er blitt etablert for gi en oversikt over deltakere i nettverket og mottakere av 

støtte.  

I 2022 ble de første seks NEB fyrtårn (demonstrators) valgt ut finansiert av Horizon Europe. Stavanger 

deltar i et av disse prosjektene NEB-STAR (New European Bauhaaus STAvangeR). I 2023 vil ytterligere 

10 prosjekter bli valgt ut. 

Kommisjonen har også utviklet NEB Compass som er ment en hjelp i utviklingen og vurderingen av 

prosjekter. 

Lenke med nærmere informasjon her.   

  

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/dashboard_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/dashboard_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-1db88f91596d_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/17-01-2023-new-european-bauhaus-a-major-catalyst-of-the-european-green-deal-funding-to-be-scaled-up-further_en
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På kalenderen – kommende begivenheter og tidsfrister 
Det tas forbehold om endringer. 

Når  Hva Hvor 

01.01. 2023 Start of the Swedish Presidency - events - kalender (pdf)  

25.01. 2023 REGI- komité  EP / online 

26.01. 2023 EP Plenumssesjon EP /  

31.01. 2023 Utlysning New European Bauhaus Prizes 2023 Online 

31.01. 2023 Call for expressions of interest from external experts able 

to assess applications participating in the 2023 edition of 

the New European Bauhaus Prize competition 

Online 

31.01. 2023 16th NAT commission meeting, CoR Brussels 

01.-02.02.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

02.02.2023 Interreg Europe CYBER Final Event Brussels 

03.02. 2023 b-solutions info sessions i regi av Association of European 

Border Regions 

Online 

07.02. 2023 Stakeholder consultation on "Do no harm to Cohesion - A 

cross-cutting principle contributing towards cohesion as an 

overall objective and value of the EU "   

Brussels 

08.-09.02.2023 CoR Plenary-session Brussels 

13.02.2023 Kick-off EWRC 2023 Hybrid 

13.-16.02.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

14.–16.02. 2023 Conference on Results from Road Transport Research Brussels 

24.02. 2023 Utlysning “Targeted analysis” ESPON Online 

27.-28.02.2023 REGI- komité EP / online 

27.-28.02 2023 the European Parliamentary Week 2023 EP Brussels 

28.02. 2023 Utlysning “B-solutions” (grensehinder)  Online 

06.-10.03. 2023  Conference on New Techniques and Technologies for 

Statistics, Eurostat 

Brussels 

8.-9.03.2023 Informal meeting of development ministers Stockholm 

09.03.2023 BlueInvest Day 2023 Hybrid 

13.-16.03.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

22.03.2023 REGI- komité EP / online 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/2p3p131t/indicative-calendar-swedish-presidency-2023.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/calls-for-expressions-of-interest_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/calls-for-expressions-of-interest_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/16th-NAT-commission-meeting.aspx
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Interreg-Europe-CYBER-Final-Event.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2mxLVXprcIqD9FKRVgu5cAdWok1YPQzuDnF8ykUaqd0ZyUg/viewform
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Do-no-harm-to-Cohesion-cross-cutting-principle.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Do-no-harm-to-Cohesion-cross-cutting-principle.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Do-no-harm-to-Cohesion-cross-cutting-principle.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/153rd-cor-plenary-session.aspx?origin=spotlight
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://rtrconference.eu/wp-content/uploads/2022/12/Draft-RTR-Conference-Programme-2023.pdf
https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-february-2023
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/european-parliamentary-week-2023/products-details/20230110CPU40401
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/12-02-2022-new-call-for-proposals-to-find-solutions-to-cross-border-obstacles-with-b-solutions-2-0_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2023_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2023_en
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-development-ministers-9-102/
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
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Når  Hva Hvor 

22.– 24.03.2023 Summit of Barents. Euro-Arctic Indigenous Sámi People Brussels 

29.-30.03.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

04.04.2023 Conference on social inclusion and access to adequate 

housing 

Stockholm 

17.-20.04.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

25.04.2023 REGI- komité EP / online 

08.-11.05.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

15.05.23 DG-møte Territoriell samhørighet Stockholm 

16.05.23 DG-møte Byspørsmål Stockholm 

25.05.2023 REGI- komité EP / online 

31.05.-01.06.23 EP Plenumssesjon EP / online  

12.-15.06.2023 EP Plenumssesjon EP / online  

14.-15.06.2023 Conference on green cities Malmø 

14.–15.06.2023 ESPON-seminar Luleå 

27.06.2023 REGI- komité EP / online 

Forkortelser: 

CAFA/CFFA - Commission for Financial and Administrative Affairs of the CoR 

CEPLI – European Confederation of Local Intermediate Authorities  

CEMR – Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 

CIVEX – Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs of the CoR 

CoR – European Committee of the Regions, Europeiske Regionkomiteen 

COTER – Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget of the CoR 

DG – Director General tilsvarer ekspedisjonssjef 

EC – European Commission, Europakommisjonen 

ECON – Commission for Economic Policy of the CoR 

EESC – European Economic and Social Committee 

EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation 

ENVE – Commission for the Environment, Climate Change and Energy of the CoR  

EP – European Parliament, Europaparlamentet, kalender 2023  

EP – Interparliamentary Activities with National Parliaments 2023 (1 January - 30 June) 

EUSBSR – EU Strategy for the Baltic Sea Region 

ESPON – European Territorial Observatory Network 

NAT – Commission for Natural Resources of the CoR 

NTCCP – National Territorial Cohesion Contact Points 

REGI – Europaparlamentets komité for regionalutvikling og samhørighetspolitikk; kalender 2023 

REGIO – Directorate-General for Regional and Urban Policy, EC 

Rådet – Council of the EU, Rådet for den europeiske union 

SEDEC – Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture of the CoR 

UIA – Urban Innovative Actions Initiative 

 

Ta kontakt!  

Vi hører gjerne fra deg HER 

https://barents-council.org/sami-summit-2023-signup
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/conference-on-social-inclusion-and-access-to-adequate-housing-44/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/conference-on-social-inclusion-and-access-to-adequate-housing-44/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/meeting-of-eu-directors-general-on-territorial-cohesion-and-the-territorial-agenda-155/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/meeting-on-urban-matters-165/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/conference-on-green-cities-14-156/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
http://www.cepli.eu/
http://www.ccre.org/en/calendriers/index
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex.aspx
http://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/coter.aspx
https://ec.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/econ.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/about
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/AGENDA_OUTLINES/590/EP%202023_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/258833/Final%20calendar%20first%20semester%202023%20endorsed%20by%20CoP%2024%2011%202022.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.espon.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/calendar.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/257312/REGI%20meetings_Calendar%202023.pdf
file://///EFDmfs11.mfadir.no/Common$/Regionalpolitiske%20saker/Nyhetsbrev/2020/03-2020/DG%20REGIO%20-%20DG%20for%20Regional%20and%20Urban%20Policy
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/sedec.aspx
http://www.uia-initiative.eu/
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/norges-delegasjon-til-eu/ansatte/id692196/#regional

