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1. Det portugisiske formannskapsprogrammet 
 

Den 1. januar 2021 overtok Portugal rådets formannskap fra Tyskland. I seks måneder vil 
formannskapet lede møter på alle nivåer i rådet og bidra til kontinuiteten i EUs arbeid i rådet. 

Hvert halvår skifter rådets formannskap mellom EUs medlemsstater. Medlemsstatene som har 
formannskapet jobber tett sammen i en gruppe på tre medlemsland, en såkalt trio. Trioen setter 
langsiktige mål og utarbeider en felles agenda med temaene og viktige spørsmål som rådet vil ta opp 
over en 18-måneders periode. På grunnlag av dette programmet utarbeider hvert av de tre landene 
sitt eget mer detaljerte 6-
månedersprogram. Den 
nåværende trioen består av 
formannskapene i Tyskland, 
Portugal og Slovenia. Følg 
formannskapet her. 

Portugal arbeider under 
mottoet «Time to deliver: a fair, 
green and digital recovery» vil 
det portugisiske formannskapet 
arbeide med temaene sosial 
utjevning, grønn og digital 
gjenoppbygging og et globalt 
Europa. 

Det portugisiske formannskapet har tre hovedprioriteringer: 

• Fremme europeisk gjenoppbygging gjennom den grønne og digitale omstillingen 

• Gjennomføre den europeiske pilaren for sosiale rettigheter i EU som et nøkkelelement for å 
 sikre en rettferdig og inkluderende grønn og digital omstilling 

• Styrke den strategiske autonomien til et Europa som er åpen for verden  
 

Les Portugals 6-månedersprogram her. 

2. Arbeidet med budsjettet og forordningene for programperioden 2021 – 2027 
 

Samholdspakken for perioden 2021-2027 inneholder midler til flerårige investeringer der de fleste 
ressursene er fokusert på mindre utviklede land og regioner for å fremme sosial, økonomisk og 
territoriell samhørighet i hele EU. 

Fem nye politiske mål gjenspeiler EUs hovedprioriteter: 

• et mer konkurransedyktig og smartere Europa 

• fremme overgang til en grønnere og lavkarbone økonomi  og et mer motstandsdyktig Europa 

• et mer sammenkoblet Europa 

• et mer sosialt og inkluderende Europa gjennom den europeiske søylen for sosiale rettigheter 

• et Europa nærmere innbyggerne 
 

Fondene finansierer prosjekter som dekker alt fra transportinfrastruktur, sykehus og helsetjenester, 
ren energi, vannforvaltning, bærekraftig byutvikling, forskning, innovasjon og digitalisering til 
sysselsettingssystemer, sosial inkludering og utdanning. 

Arbeidet med budsjettet og forordningene for samhørighetspolitikken for programperioden 2021 -
2027 går nå mot slutten. Onsdag 03.03.21 ga COREPER (Committee of Permanent Representatives), 
medlemslandenes EU-ambassadører, sin tilslutning til de foreslåtte forordninger. Det er bekreftelse av 
den foreløpige enigheten som ble oppnådd før jul. I etterkant av den foreløpige enigheten ble det 
gjennomført «tekniske» forhandlinger som blant annet berørte anneksene til forordningene.   

  

https://www.2021portugal.eu/en
https://www.2021portugal.eu/media/rohpisqf/portuguese-presidency-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
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Beslutningen i COREPER berører: 

• Fellesregelverket (Common Provions Regulation eller CPR) 

• Annekset til CPR 

• Det regionale utviklingsfond og samhørighetsfond (ERDF og CF) 

• Det europeiske sosiale fond + (ESF+) 

• Fondet for rettferdig omstilling (Just Transition Fund eller JTF) 
 

Regionkomiteen ga sin tilslutning 16.03.21. Rådet er forventet å gi sin tilslutning i juni.  Det er 
forventet å gå i plenum i Europaparlamentet i juni.  

Når det gjelder forordningen for det europeiske territorielle samarbeid (Interreg) ga COREPER sin 
tilslutning før jul 2020. REACT-EU ble offentligjort i Offical Journal i slutten av desember. 

Når det gjelder ECBM (European Cross Border Mechanism), som var et av forslagene fra kommisjonen i 
mai 2018, har det vært lite bevegelse. Det er imidlertid ikke budsjettmidler knyttet til denne 
forordningen.  

Lenke til pressemelding fra Rådet se lenke her. 

 

Nærmere om den oppnådde enigheten Common Provisions Regulation (CPR) eller 

fellesregelverket 
CPR er et overordnet regelverk for en rekke ordninger inkludert på samhørighetspolitikkens område. 
Viktige komponenter i den enighet som ble oppnådd før jul var enkelte begrensinger i tid og omfang 
av makroøkonomiske betingelser, høyere medfinansieringsgrad enn opprinnelig foreslått. N+3 regel 
for bruk av midler videreføres dvs. at midler må være brukt innen det tredje året etter at de er 
overført til et program, 30 pst. skal brukes på klima- og miljøformål og henvisninger til 
prinsippdokumenter som EUs Charter for grunnleggende rettigheter 

 

Det europeiske fond for regional utvikling (ERDF) og samhørighetsfondet (CF) 
Disse ordningene har en økonomisk ramme på rundt Euro 240 mrd. for perioden 2021 – 2027. ERDF 
dekker alle medlemslandene mens samhørighetsfondet dekker de landene med en 
bruttonasjonalinntekt på mindre enn 90 pst. 

Ordningene vil støtte investeringer, innovasjon og entreprenørskap, grønn og digital omstilling og 
transport-nettverk. Midlene vil bli konsentrert om grønn og digital omstilling og innovasjon. 8 pst. av 
(ERDF) midlene er øremerket bærekraftig byutvikling og European Urban Initiative vil bli etablert. Det 
er ment å strømlinje støtten (kunnskap, kapasitetsbygging og innovasjon) som gis til byer. 
Interregionale innovasjonsinvesteringer etableres også. 

 

Interreg 
I begynnelsen av desember ble det oppnådd enighet om forordningen for Interreg. Programmet vil ha 
en ramme på Euro 8,05 mrd. I dette inngår også støtte til transnasjonalt samarbeid innenfor rammene 
av de makroregionale strategiene.  

Midlene fordeles på følgende måte: 

• Euro 5,8 mrd. til grenseregionale programmer 

• Euro 1,497 mrd. til transnasjonalt samarbeid 

• Euro 490 mill. til interregionale programmer (kunnskapsoppbygging, analyser, 
erfaringsutveksling) 

• Euro 280 mill. til oversjøiske territorier 
 

Når det gjelder tematisk konsentrasjon så skal 60 pst. av midlene til grenseregionale programmer 
langs EUs indre grenser allokeres til målsetningen om et grønnere Europa (PO 2) og et mer sosialt 
Europa (PO 4). Opptil 20 pst. av midlene i et program kan allokeres til et småprosjektfond.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/03/council-approves-330-billion-cohesion-legislative-package/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+approves+%u20ac330+billion+cohesion+legislative+package
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Nærmere om enkelte spørsmål ved samhørighetspolitikken - Noen hovedtall 
Det vil bli bevilget Euro 330,2 mrd. i 2018-priser til det europeiske regionalfond (European Regional 
Development Fund, ERDF), det europeiske sosialfond + (European Social Fund +, ESF +) og 
samhørighetsfondet. I tillegg vil det bli bevilget Euro 7,5 mrd. til fondet for rettferdig omstilling.  

Til Beløp (mrd. Euro i 2018-priser) 

Europeiske regionale utviklingsfond (ERDF) 200,36 

Samhørighetsfondet (CF) 42,55 

Europeiske sosialfond + (ESF+) 87,31 

Fondet for rettferdig omstilling (JTF) 7,5 

Samhørighetspolitikken uten JTF 330,22 

Samhørighetspolitikken med JTF 337,72 
 

Midlene vil bli fordelt på to målsettinger. De er Investeringer i arbeidsplasser og vekst med en ramme 
på Euro 329,2 mrd. og europeiske territorielle samarbeid med en ramme på Euro 8,050 mrd. 
Fordelingen av midlene til investeringer i arbeidsplasser og vekst.  

Til Beløp (mrd. euro 2018-priser) 

Mindre utviklede regioner 202,2 

Overgangsregioner 47,7 

Mer utviklede regioner 27,0 

Samhørighetsfondet 42,5 

Oversjøiske regioner og spredtbodde områder 1,9 

Interregionale innovasjonsinvesteringer 0,5 

Fondet for rettferdig omstilling 7,5 

 
Euro 400 millioner skal bevilges til European Urban Initiative (EUI). Som tidligere nevnt skal Euro 8,050 

mrd. allokeres til 
målsettingen om europeisk 
territorielt samarbeid. 
For nærmere informasjon 
se lenke her. For 
informasjon om fordeling 
av midlene på 
medlemslandene se lenke 
her. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Karten viser mindre utviklede 

regioner i mørk oransje; 

overgangsregioner i oransje og 

mer utviklede regioner i gul. 

Kilde: EPRC  

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6180-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_28.09.pdf
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Kilde: A European Green Deal, EC 

Det grønne skiftet 
Samhørighetspolitikken vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Ca. 30 pst. av ERDF-
midlene vil allokeres til klima- og miljøtiltak. Midlene vil allokeres til målsetningen om et grønnere 
europa (PO2).1Tiltak som kan støttes inkluderer energieffektivisering, fornybar energi og urbane 
transportløsninger. Samhørighetsfondet vil blant annet støtte investeringer i miljøvennlig 
infrastruktur.  
 
Et annet viktig tiltak er fondet for rettferdig omstilling, Just Transtion Fund (JTF). Det vil bli bevilget 
Euro 7,5 mrd. til JTF over samhørighetspolitikkens budsjett. I tillegg vil det bli bevilget Euro 10 mrd. fra 
NextGenerationEU. NextGenerationEU er 
pakken for å fremme gjeninnhenting etter 
dagens krise. JTF har fokus på de økonomiske 
og sosiale konsekvensene av omstillingen til 
en lav-karbon økonomi i de mest berørte 
regionene. JTF inngår som en av tre deler i en 
større ordning (Just Transition Mechanism) 
for å fremme overgangen til en klimanøytral 
økonomi. For nærmere informasjon om JTF 
se lenke her. 
 
Se Rapport fra Europaparlamentet (REGI-komiteen) om samhørighetspolitikken og klimaendringer. 
 

Digital omstilling 
ERDF har et fokus på tilgang til digital tjenester og bredbånd.2 

  

Tiltak mot dagens krise 
Et viktig tiltak mot dagens krise er REACT-EU. REACT-EU har en ramme på Euro 47,5 mrd. og blir 
bevilget over NextGenerationEU. Midlene vil bli kanalisert via pågående programmer for perioden 
2014 – 2020. Det er en videreføring av de tiltakene som ble introdusert våren 2020. Midlene skal 
anvendes til helse, arbeidskapital i små og mellomstore bedrifter, sysselsetting av ungdom, samt grønn 
og digital omstilling.   

Kommisjonen har nå godkjent de fire første programendringene i forbindelse med REACT-EU.3 
Programmene vil bli tilført nesten Euro 262 mill. fra REACT-EU. Nederland og Østerrike blir med det de 
første landene som benytter seg av REACT-EU. I Nederland vil midlene bli brukt på tiltak for å fremme 
grønn og digital omstilling. I Østerrike vil midlene gå til et program som støtter forskning og utvikling, 
investeringsstøtte til bedrifter (hvor innovative grønne og digitale prosjekter har en stor andel) og 
energieffektivisering/fornybar energi.  

 
1 a greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe by promoting clean and 

fair energy transition, green and blue investment, the circular economy, climate change mitigation and adaptation, risk 

prevention and management, and sustainable urban mobility ('PO 2') by: 
2 a more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT 

connectivity ('PO 1') by: 
3 First REACT-EU support measures for recovery and transition (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2354
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)652247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1541
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3. DG Reform  
I tillegg til å være kommissær for DG Regio er Elisa Ferreira kommissær for DG Reform.  

DG Reform4 har som oppgave å støtte 
medlemslandene i å gjennomføre reformer for å 
fremme sysselsetting og bærekraftig utvikling. 
Støtten til medlemslandene gis i form av 
eksperthjelp eller teknisk assistanse til å utforme og 
iverksette vekstfremmende reformer på en rekke 
områder.  Støtten kan ta form av strategisk eller 
juridisk rådgivning, studier, opplæring og (besøk av 
eksperter.) Støtten dekker hele reformsyklusen fra 
å identifisere behov, til implementering, evaluering 
og oppfølging. 

I perioden 2017 – 2020 hadde DG Reform et 
budsjett på Euro 222,9 mill.5 Tiltak som ble støttet 
inkluderte reformer identifisert av kommisjonen 
gjennom prosesser som det europeiske semester, 
tiltak for å iverksette EU-prioriteringer og rett og 
reformer initiert på eget initiativ.   

Prosjekter som har fått støtte inkluderer 
personalforvaltning i offentlig sektor i Irland, en 
strategi for en overgang bort fra kull i Slovakia og 
reformer i primær helsetjeneste i Østerrike.  

For programperioden 2021 – 2027 vil DG REFORM 
ha et budsjett på Euro 864 mill. via instrumentet for 
teknisk støtte6. 

Lenke til DG Reform her. 

 

4. Høring om aldring 
EU-kommisjonen lanserte 27.01.21 en høring om 
aldring med utgangspunkt i en grønnbok, Green 
paper. I EU-sammenheng er en grønnbok et 
dokument som offentliggjøres for å fremme debatt 
om et spørsmål. Over de nærmeste tiårene vil 
antallet eldre øke i EU. 

Grønnboken om aldring er bredt anlagt og har en 
livssyklus-tilnærming. Med det siste forsøker man å 
reflektere påvirkningen aldring har på alle 
generasjoner og alle livsstadier. Viktige spørsmål i 
denne sammenheng er bærekraftige 
velferdsordninger og styrket solidaritet mellom 
generasjonene.  

 

 
4 The Directorate-General for Structural Refome Support (DG REFORM). 
5 Structural Reform Support Programme. 
6 Technical Support Instrument. 

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
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Regionale aspekter ved aldring 
Grønnboken har en regionaldimensjon. I denne sammenheng berøres flere spørsmål. Et spørsmål som 
berøres er regionale forskjeller i tilgangen til utdanning med fokus på regioner med lav 
befolkningstetthet.  

Et annet spørsmål som tas opp er regionale perspektiver på sysselsetting og produktivitet. Bare en av 
fem regioner i EU kan forvente vekst i befolkningen i perioden 2020 til 2040. I regioner med nedgang i 
befolkningen kan tilgang på arbeidskraft bli en utfordring. Det kan derfor bli behov for å investere i 
arbeidsbesparende teknologi og innovasjon.     

Kartet under viser økningen i yrkesaktiv alder for motvirke aldringen av befolkningen i EUs regioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1. Prosjektert 

maksimal 

arbeidsalder som 

holder størrelsen 

på befolkningen i 

yrkesaktiv alder 

konstant, 2040. 

Kilde: Green Paper 

on Ageing, EC 

  
 

Et tredje aspekt som berøres er regionale forskjeller i tilgang til helsetjenester. Begrepet «medisinsk 

ørken» brukes om enkelte perifere områder. 

Høringen varer fram til 21.04.21. Lenke til EU-kommisjonens pressemelding finnes her og lenke til 

grønnbok om aldring finnes her.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_191
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
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Kilde: Langtidsvision for distriktene ©European Commission, Regional policy 2020. 

5. Langtidsvisjon for distriktene (Long Term Vision for Rural Areas) - høring  

Kommisjonen la 07.09.20 ut en offentlig konsultasjon om langtidsvisjon for distriktene (Long-term 
vision for rural areas). Målsetningen med konsultasjonen var å få synspunkter på mulighetene og 
utfordringene i distriktene, ambisjonene for distriktene fram mot 2040 og hva som må gjøres for å 
realisere disse ambisjonene.    

I introduksjonen til konsultasjonen ble det pekt på at distriktene har en spesiell rolle i overgangen til et 
grønt og bærekraftig Europa i forhold til spørsmål som klimaendringer, fornybar energi og den 
sirkulære økonomien. Videre at disse områdene har et vidt spekter av tilbud både av økonomisk og 
velferdsmessig karakter for de som bor der men også for samfunnet som helhet.  

Arbeidet med en langtidsvisjon for distriktene må også sees i sammenheng med rapporten om 
demografisk endring og grønnboken om aldring. 

En oppsummering av høring ble offentliggjort 12.03.21. Omtrent 2 300 deltok i spørreundersøkelsen. 
Over halvparten pekte på infrastruktur som et viktig spørsmål. Videre var det mange som pekte på 
tilgang til grunnleggende tjenester som vann og elektrisitet og post- og banktjenester som viktige. 
Attraktiviteten til distriktene vil avhenge av tilgang til digitale tjenester og nett (digital connectivity), 
grunnleggende tjenester og e-tjenester og at landbruket blir mer klima- og miljøvennlig.   

Det er visepresident Suica med ansvar for demokrati og demografi og DG Regio og DG Agri som har 
ansvar for å utarbeide langtidsvisjonen for distriktene. Den er planlagt lagt fram 2. kvartal 2021 
sammen med en handlingsplan. 

Lenke til oppsummering av høringen finnes her. 

 

6. Makroregionale strategier – En oppdatert handlingsplan for EUs 

Østerssjøstrategi er godkjent 
 

EU-kommisjonen godkjente en oppdatert handlingsplan for EUs  Østersjøstrategi7 eller EUSBSR den 

17.02.21. Den oppdaterte handlingsplanen ønsker å fremme grønn og digital omstilling. Det er som 

tidligere et sterkt fokus på miljø- og maritime-spørsmål uttrykt ved målsetningen «Save the Sea».  

 
7 EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/31-07-2020-take-part-in-shaping-the-future-vision-of-the-rural-areas-of-europe-deadline-28-august
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-europeans-share-their-views-rural-areas-2021-mar-12_en
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Videre har man for hvert enkelt fagområde8 i Østersjøstrategien identifisert hvilke bærekraftsmål de 

bidrar til.    

EUSBSR har også blitt forenklet i den forstand at antall tiltak er redusert fra 73 til 44 og  antallet 

fagområder er blitt redusert til 14. En trio vil bli innført, i koordineringsgruppen for EUSBSR, for å sikre 

kontinuitet i oppfølgingen av strategien. Det vil bli etablert et kontaktpunkt for strategien. 

Kontaktpunktet vil ha som oppgave å koordinere kunnskapsdeling, ferdighetsutvikling og forbedret 

kommunikasjon. Enkelte spørsmål som klima og samarbeid med nabolandene er blitt gjort om til 

horisontale spørsmål. 

EUSBSR er den eldste av de fire makroregionale strategiene. Den ble etablert i 2009 og er en plattform 

for samarbeid for landene rundt Østersjøen. Lenke til den oppdaterte handlingsplanen for EUSBSR her. 

Webinar om norsk deltakelse i Østersjøsamarbeidet 
Den 25.02 ble det arrangert et webinar om norsk deltakelse i Østersjøsamarbeidet. Arrangementet 

inngikk i EU-kommisjonens uke for makroregionale strategier. På webinaret var det innlegg fra EU-

kommisjonen, Norges delegasjon til EU, Utenriksdepartementet, innværende leder av 

koordineringsgruppen for EUSBSR og forskjellige aktører involvert i EUSBSR. Lenke til webinaret finnes 

her. 

 
Webinaret "Norway & EU - EUSBSR Action Plan enabling neighbourhood cooperation” ble arrangert 25.februar 2021. 

Kilde: Baltic Sea Region Strategy 

 
8 Policy area 

file:///C:/Users/u15962/Downloads/Action%20Plan%202021%20(3).PDF
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/124-why-neighbourhood-cooperation-matters-webinar-zoomed-into-norway-eusbsr
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/124-why-neighbourhood-cooperation-matters-webinar-zoomed-into-norway-eusbsr
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7. Bypolitikk 

På et uformelt byminister-møte den 30.11.20 ble et nytt Leipzig-Charter lagt fram. Leipzig-Charter 
presenterer grunnleggende prinsipper for god byutvikling . 

Byspørsmål har de siste årene fått større oppmerksomhet i EU. Dette skyldes ikke minst lanseringen av 
EUs Urbane Agenda i 2016 under det hollandske formannskapet i EU. Nederland har vært en aktiv 
pådriver i dette spørsmålet. 

Det nye Leipzig Charter med oppfølgingsdokument etablerer prinsippene for god byutvikling de 
nærmeste årene, men skal også sette rammene for det videre arbeidet med EUs urbane agenda. Den 
forsøker å ta hensyn til den utvikling som bypolitikk har vært gjennom de senere årene, men også nye 
utfordringer som klimaspørsmål og den digitale og grønne omstilling.  

Tilnærmingen som vektlegges er kjent fra tidligere dvs. flernivåstyring, en stedsbasert tilnærming og 
bedre koordinering mellom sektorer.  Dette forsøket tilpasses dagens virkelighet. 

Det opprinnelige Leipzig ble lagt fram i 2007 i Leipzig under det forrige tyske formannskapet i EU.  

 

Kort om det nye Leipzig Charter 
Bakgrunnen for å legge fram et nytt Leipzig Charter nå er at bypolitikk har endret seg mye siden det 
første Leipzig Charter ble lagt fram i 2007. I tillegg står vi overfor nye utfordringer som klimaendring og 
digital og grønn omstilling. 

Det nye Leipzig Charter identifiserer tre nivåer i byene som viktige for deres utvikling. De er; 
nabolaget, de lokale myndighetene og det funksjonelle området. 

Det pekes på tre dimensjoner i arbeidet med å endre eller omstille byer. De er; 

• En rettferdig by (The just city) – fokus er på like muligheter for alle. 

• En grønn by (The green city) – fokus er på klima- og miljø-spørsmål. 

• En produktiv by (The productive city) – fokus er på næringsutvikling. 
 

Digitalisering sees på som en tverrgående dimensjon som berører alle sider ved utviklingen av en by. 
 
Hovedprinsippene for god bypolitikk er: 

• Bypolitikk for felleskapet interesser (common good) – offentlige myndigheter må handle på 
vegne av felleskapets interesser 

• Integrert tilnærming – bypolitikk må koordineres i tid, rom og mellom sektorer 

• Deltakelse og medvirkning -  involvering av offentligheten og relevante aktører i utformingen 
av bypolitikken 

• Flernivåstyring – bedre samarbeid mellom de forskjellige styringsnivåene 

• Stedsbasert tilnærming – byutviklingsplaner må være basert på analyser av de berørte 
områdene 
 

Spørsmål som pekes på som viktig for byer for å fremme dette inkluderer den juridiske rammen; - ha 
evne til å investere, - ha muligheten til å styre utviklingen av for eksempel offentlige tjenester og - ha 
tilgang til kvalifisert arbeidskraft. 

Arealplanlegging har en viktig oppgave i dette initiativet gjennom å fremme samarbeid over 
administrative grenser, redusere arealbruk eller fremme flerbruk av urbane områder for igjen å 
fremme næringsutvikling. En aktiv oppfølging av den digitale omstillingen er viktig som for eksempel 
gjennom utviklingen og gjennomføringen av bærekraftige, smarte bystrategier.   

Det videre arbeidet med EUs Urbane Agenda vektlegges som en arena hvor Leipzig-Charter kan 
gjennomføres. Samhørighetspolitikken har en viktig rolle i å fremme og gjennomføre 
byutviklingsstrategier.  
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Oppfølging av det nye Leipzig-Charter – det videre arbeidet med EUs Urbane Agenda 
Det nye Leipzig-Charter legger ned prinsippene for det videre arbeidet med EUs urbane agenda. I 
gjennomføringsdokumentet pekes det på behovet for å; 

• Konsolidere og fremme EUs Urbane Agenda ved å bygge på resultatene som er oppnådd. 

• Vedlikeholde og styrke flernivåstyring og deltakelse – de tematiske partnerskapene vil være 
sentrale i iverksettingen av EUs urbane agenda. 

• Bedre lovverk, bedre finansiering og bedre konsistens i politikken. 

• Bedre kunnskap og bedre kommunikasjon. 

• Bedre oppfølging av arbeidet med den Urbane agenda. 
 

EUs Urbane agenda er et mellomstatlig samarbeid. 8 pst. av ERDF midlene er i programperioden 2021 
-2027 øremerket bypolitikk. European Urban Initiativ (EUI) vil bli etablert opprettet og ha en ramme på 
Euro 400 mill. Her vil en del byprogrammer samles.  

Lenke til det nye Leipzig Charter finnes her. 

Lenke til artikkel om tiltak under handlingsplanen for den urbane agenda (den produktive byen og 
digitale spørsmål) her. 

 

8. Territoriell utvikling 

Den Territorielle Agenda 

Uformelt ministermøte om territoriell samhørighet den 01.12.20 
På møtet ble den Territorielle Agenda 2030 – en framtid for alle steder lagt fram og aktuelle piloter for 
å følge den opp presentert. Videre ble Atlas for Territorielle Agenda 2030 presentert.  

Den territorielle agendaen er et politisk dokument for Europa, Europas regioner og lokalsamfunn. Den 
skal skape en ramme for å fremme territoriell samhørighet (territorial cohesion) og en framtid for alle 
deler av Europa. 

Med den territorielle agenda ønskes det å fremme en bærekraftig utvikling. Den territorielle agendaen 
for 2030 vil ha to hovedmålsettinger: et rettferdig Europa (Just Europe) og et grønt Europa. Agendaen 
definerer videre seks områder eller prioriteringer for å videreutvikle Europa. En bedre balansert 
territoriell utvikling i Europa, funksjonelle regioner, integrasjon over landegrensene, et godt miljø, 
sirkulær økonomi og bærekraftige forbindelser blir prioritert.  

Utgangspunktet er blant økende sosiale og økonomiske forskjeller (som er blitt observert) så vel som 
miljømessige utfordringer. 

Med den territorielle agenda ønsker man å styrke den territorielle dimensjon på alle politikkområder 
og alle nivåer. Den er basert på en forståelse av at utviklingsmulighetene og konsekvensene av 
framtidige endringer vil variere fra sted til sted og mellom ulike deler av Europa. Det er derfor et 
behov for koordinering og samarbeid mellom ulike aktører, sektorer og land i Europa for å adressere 
disse spørsmålene.   

Piloter som oppfølging av Territorial Agenda  
I forbindelse med den Territorielle Agenda lanseres det 6 piloter som ledd i oppfølgingen. De ble 
presentert under møtet. De er; 

• Bedre forståelse for hvordan sektorpolitikk påvirker regionale (u)balanser – region fokuserte 
konsekvensutredninger. Ansvarlig land for piloten er Polen. 

• Små steder er viktige – hvordan mindre steder kan bidra til utviklingen av større områder. 
Ansvarlig land for piloten er Norge.  

• En visjon for en karbonfri grenseregion. Ansvarlig land for piloten er Luxembourg. 

• Klimatiltak for byer i Alpene. Ansvarlig land for piloten er Sveits. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-08-2020-new-leipzig-charter-the-transformative-power-of-cities-for-the-common-good
file:///C:/Users/u15962/Downloads/Digital%20Gamechanger.pdf
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• Tilpassing til klimaendringer og styrket motstandskraft gjennom landskapsendringer. Ansvarlig 
land for piloten er Portugal. 

• En fremtid for regioner som er blitt hengende igjen. Ansvarlig land Tyskland.    
 

De seks pilotene dekker et bredt spekter av tema og viser mangfoldet i mulige måter å følge opp den 
Territorielle Agenda. Pilotene skal vise hvordan den Territorielle Agenda kan gjennomføres, fremme 
læring, bygge nettverk, kommunisere og vise praktiske måter å gjennomføre den territorielle agenda 
på. Pilotene vil vare i fra to til tre år og det vil bli etablert et partnerskap av deltakende land og 
institusjoner rundt de.  

Det portugisiske formannskapet for rådet har fulgt opp arbeidet med den Territorielle Agenda med 
egne møter blant annet med ESPON og INTERACT. Pilotene har også avholdt egne møter. 

Lenker til pilotene, til den territorielle agenda og til Atlas for den territorielle agendaen. 

 

9. Virtuelle besøk til EU-institusjoner 

På grunn av pandemien er mange ‘fysiske’ studiebesøk til EU-institusjoner r utsatt til et senere 
tidspunkt. Men muligheter finns for virtuelle besøk! Her presenterer vi noen institusjoner som tilbyr 
nettopp det. 

EU-kommisjonen 
Et ‘virtuelt’ besøk til EU-kommisjonens besøkssenter European Commission Visitors' Centre er en 
videokonferanse mellom EU-medarbeidere og en gruppe (f.eks. studenter, journalister osv.). Virtuelle 
besøk tillater grupper å delta på et besøk, uansett hvor de er og gir et ny mulighet for å lære om EU.  

Hvordan virker det? Gruppeleder ber om et virtuelt besøk og registrerer sin forespørsel online på  
senterets nettsted. Gruppelederen er kontaktperson mellom gruppen og den ansvarlige 
besøksarrangør, som normalt også er 'verten' for besøket. I løpet av denne perioden er det ikke 
nødvendig å respektere fristen på 10 uker for forespørsler som gjelder ved vanlige studiebesøk. Mer 
informasjon her. 
 

Europaparlamentet  
Nettsamtalene Online EP Talks er en av nettaktivitetene for grupper i Europaparlamentet. Der kan du  
utdype din kunnskap om denne institusjonens rolle og aktiviteter med en 60-minutters presentasjon 
på nettet-  Spørsmål og svar er tilpasset gruppens interesser. En EP-samtale online er tilgjengelig på et 
av de 24 offisielle språkene i EU. Mer informasjon her.                                                                               
 

Rådet 

Rådets besøkssenter tilbyr i                
normalt  en rekke aktiviteter 
for grupper: 
informasjonsmøter, besøk 
inne i rådsbygningene og 
multimediaopplevelser. Du vil 
kunne lære om rådets arbeid 
og EU. Som et alternativ til 
fysiske besøk tilbyr Rådet for 
øyeblikket virtuelle 
informasjonssamlinger via 
videokonferanse for grupper 
på minst 20 deltakere. Mer 
informasjon og bestill virtuellt 
besøk her. 

Rådet – en videopresentasjon. Kilde: Rådet 

https://territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Implementation%20Actions/TerritorialAgenda2030_PilotActions_201201.pdf
https://www.territorialagenda.eu/home.html
https://www.atlasta2030.eu/en/index.php
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_en
https://ec.europa.eu/info/files/faqs-virtual-visits_en
https://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visitor-offer/online/online-ep-talks
https://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visitor-offer/online/online-ep-talks
https://www.consilium.europa.eu/en/contact/visits/
https://www.consilium.europa.eu/en/contact/visits/request-a-visit/
https://www.consilium.europa.eu/en/contact/visits/
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10. Housing Europe 

I mars-nummeret av Housing Europe presenteres blant annet «State of Housing report for 2021» som 
ser på konsekvensene av dagens krise på 
offentlige, kooperative og sosiale boliger. 
Rapporten dekker 21 land inkludert Norge. 
OECD-rapporten «The Inequalties-Environment 
Nexus» som ser på sammenheng og mellom 
økonomiske forskjeller og tilgang til godt miljø. 
Horisont-2020 prosjektet METABUILDING Labs 
(MBLabs) som ønsker å utløse 
innovasjonsevnen til SMBer i byggebransjen 
ved å senke barrieren for å prøve ut nye 
løsninger i et nettverk av (test) fasiliteter i 
sosiale bolig organisasjoner og «Living Labs».  

Lenke til mars nummeret av Housing Europe 
finnes her. 

 

Nytt europeisk Bauhaus (New European 

Bauhaus): Designfasen lanseres 
Nytt europeisk Bauhaus er en del av EUs 
grønne transformasjon med fokus på der vi 
bor og oppholder oss. Grunnleggende verdier 
er bærekraft, estetikk og inkludering. Det er 
ment å være et miljøprosjekt, et kulturelt 
prosjekt men også et økonomisk prosjekt som 
kombinerer design, bærekraft, tilgjengelighet 

også økonomisk og investeringer for å fremme EUs grønne transformasjon.  

Nytt europeisk Bauhaus vil besto av tre faser utforming, iverksetting og informasjonsspredning. 

Den 18.01 lanserte Kommisjonen utformingsfasen eller designfasen av Nytt europeisk 
Bauhaus.  Målsetningen med denne fasen er gjennom en felles kreativ prosess å utvikle konseptet ved 
å utforske ideer, identifisere behov og å føre interessenter sammen.   

Til våren vil det bli lansert en Nytt europeisk Bauhaus-pris. Til høsten vil en utlysning bli lansert for å 
virkeliggjøre ideer som er blitt utviklet på minst fem steder i EU-landene. 

Aktuelle lenker: 

Lenke til Kommisjonens pressemelding her og hjemmesiden for Nytt europeisk Bauhaus finnes her. 

 

Nytt europeisk Bauhaus er en del av EUs grønne transformasjon med fokus på grunnleggende verdier som bærekraft, 

estetikk og inkludering. Illustrasjon: New European Bauhaus ©EC 2021. 

 

https://mailchi.mp/b03291b03bdc/housing-europe-news-november-2017-issue-4866239?e=5dd6507e35
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/new_european_bauhaus_freestyle_contributions
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11. Kilder til informasjon 

 
EU og Regional og kommunalpolitikk                                                      Bilde over fra EC Regional Policy 

EU-institusjoner og organer Norske aktører og Europakontor i Brussel 

EC – European Commission, 

Europakommisjonen* 

Nord-Norges europakontor 

EP – European Parliament, 

Europaparlamentet* 

Osloregionens Europakontor 

European Council – Det europeiske råd* Stavangerregionens Europakontor 

Council of the EU – Rådet for den europeiske 

union* 

Sørlandets Europakontor 

REGI – Europaparlamentets komité for 

regionalutvikling og samhørighetspolitikk 

Trøndelags Europakontor 

REGIO – Directorate-General for Regional and 

Urban Policy, EC 

Vest-Norges Brusselkontor  

 

CoR – European Committee of the Regions, 

Den europeiske regionkomiteen 

Forskningsrådet 

  

Europeiske tenketanker Nyhetssider og databaser 

Centre for European Policy Studies, CEPS (Bru) Bulletin 

European Policy Centre, EPC (Brussels) EU Issue Tracker 

Friends of Europe (Brussels) EU Observer 

The World Pensions Council (Paris)  Euractiv  

 Politico  

Europeiske paraplyorganisasjoner  KS - På gang i EØS 

Association for European Border Regions Local Government Association (britisk KS) 

Assembly of European Regions REGI-komiteen (EP) nyhetsbrev 

Council of European Municipalities and 

Regions 

EP Fact sheets Regional and cohesion policy 

Municipal Waste Europe DG Regio og Urban Policy Kart og statistikk 

NSPA – The Northern Sparsely Populated 

Areas 

Tidskriftet Panorama 

Nrg4SD – the Network of Regional 

Governments for Sustainable Development 

 

 LIFE-programme – newsletter 

 ENI CBC programmes 

  
* En av EUs hovedinstitusjoner; disse setter dagsorden og driver frem politikk, samarbeid og regelverksutvikling. Det 

europeiske råd definerer  overordnede politiske mål. Rådet er lovgivende sammen med Europaparlamentet. 

Europakommisjonen utformer forslag til rettsakter og legger frem meldinger, strategier, forslag til rådsanbefalinger. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/explanatory_memo_eui_post_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/
http://www.northnorway.org/
http://www.europarl.europa.eu/
http://osloregion.org/
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
http://www.stavangerregion.no/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
http://www.south-norway.no/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/calendar.html
http://www.mid-norway.no/
file://///EFDmfs11.mfadir.no/Common$/Regionalpolitiske%20saker/Nyhetsbrev/2020/03-2020/DG%20REGIO%20-%20DG%20for%20Regional%20and%20Urban%20Policy
http://www.west-norway.no/
http://cor.europa.eu/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/
http://www.ceps.be/
https://agenceurope.eu/en/home.html
http://www.epc.eu/
https://euagenda.eu/organisers/eu-issue-tracker
http://www.friendsofeurope.org/
https://euobserver.com/
http://www.worldpensions.org/
https://www.euractiv.com/
https://www.politico.com/
https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/pa-gang-i-eos/
http://www.aebr.eu/
https://www.local.gov.uk/about/news/e-bulletins
https://aer.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/newsletters.html
http://www.ccre.org/
http://www.ccre.org/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/section/195/regional-and-cohesion-policy
https://www.municipalwasteeurope.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/
https://nspa-network.us18.list-manage.com/subscribe?u=0357dda6cd31d3902298e1648&id=1553b49fef
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/
https://www.regions4.org/
https://ec.europa.eu/newsroom/env/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=305&lang=default
https://tesim-enicbc.eu/
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12. PÅ KALENDEREN – KOMMENDE BEGIVENHETER OG TIDSFRISTER 

Det tas forbehold om endringer. 

Når  Hva Hvor 

20.04.21 Felles informasjonsarrangement for alle programmene på 

EUs yttergrensen  

Online 

21.04.21 Regionkomiteen: Framtiden til grenseregionalt samarbeid 

og grenseregionene i Europa CoR 

Online 

22.04.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

22.–23.04.21 New European Bauhaus konferanse Online 

26.-29.04.2021 EP Plenumssesjon Online 

05.05 – 07.05.21 Plenumsmøte i Regionkomiteen CoR Online 

27.04.21 Informasjonsarrangement om Interreg Next Online 

06.05.21 Putting the Territorial Agenda 2030 into practice Online 

06.05.21 Cities Social Summit: Delivering social rights for an inclusive 

recovery, Eurocities 

Online 

 Nye utlysninger ERASMUS Online 

17.-20.05.21 EP Plenumssesjon Online 

09.05.20 Europadagen   

19.05.21 DG-møte territorielt samarbeid Online 

20.05.21 DG-møte byspørsmål Online 

20. – 21.05.21 Europeisk Maritim Dag Online 

25.05.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

26.-27.05.20 European Summit on Social Economy  Online 

31.05 – 04.06.21 EUs grønne uke Lahti/Online 

03.06.21 Høring om rammeverket for statsstøtte til forskning, 

utvikling og innovasjon 

Online 

07.-10.06.21 EP Plenumssesjon Online 

14. – 18.06.21 ESPON uke Online 

15.06.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

15.-16.06.21 European Development Days (EDD) 2021 Online 

23.-24.06.21 EP Plenumssesjon Online 

https://www.interact-eu.net/events/2021-27-external-cooperation-whats-new
https://www.interact-eu.net/events/2021-27-external-cooperation-whats-new
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/21-04-2021-The_role_of_cross-border_regions_-in_the_Future_of_Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/21-04-2021-The_role_of_cross-border_regions_-in_the_Future_of_Europe.aspx
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries
https://tesim-enicbc.eu/events/workshop-on-practical-implications-of-the-regulatory-changes-from-eni-cbc/
https://eveeno.com/ta2030
https://www.eventbrite.com/e/cities-social-summit-delivering-social-rights-for-an-inclusive-recovery-tickets-149044448959
https://mailchi.mp/diku/nye-utlysninger-erasmus-2021-2027?e=d407ea38f2
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_sv
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.euses2020.eu/
https://www.eugreenweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1605
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.2021portugal.eu/en/events/espon-seminar-espon-week/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://eudevdays.eu/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
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23.-24.06.20 European Research and Innovation Days Online 

30.06.21 Avslutting av det portugisiske EU formannskapet  

01.07.21 Starten på det slovenske EU-formannskapet  

12.07.21 Youth4Regions: et program for fremtidige journalister Online 

13.07.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

11. – 14.10.21 European Week of Regions and Cities  

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; kalender 2021 

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 2021 

EUSBSR – EU Strategy for the Baltic Sea Region 

NAT – Commission for Natural Resources of the CoR 

NTCCP – National Territorial Cohesion Contact Points 

REGI – Europaparlamentets komité for regionalutvikling og samhørighetspolitikk; kalender 2021 

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!  

Odd Godal og Maria Deridder Holmlund hører gjerne fra deg HER 
 
 

       
  

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.gov.si/en/registries/projects/slovenian-presidency-of-the-council-of-the-eu-2021/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-youth4regions-competition-aspiring-journalists-invited-to-apply-for-eu-training-programme
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
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/Documents/Plenary-sessions/CoR-meetings-calendar-2021.pdf#search=calendar%202021
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/sed/doc/news/lookingaheadagenda/23422/CALENDAR%202021_en.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/calendar.html
https://whttps/www.europarl.europa.eu/cmsdata/230517/REGImeetingcalendar2021_January-July_rev.EN.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

