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EU byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser
 

Som i Norge arbeides det i hele Europa for å 

gjennomføre offentlige anskaffelser på en 

måte som gir best mulig måloppnåelse og 

mest mulig effektiv resultatanvendelse. Dette 

skjer bl.a. gjennom økt bruk av 

innovasjonsfremmende prosedyrer og 

markedsdialog, men også gjennom 

kompetansebygging, bedre kontrollrutiner og 

økt transparens. 

I mange land opplever man de samme 

utfordringene: uregelmessigheter, 

tidkrevende prosedyrer og begrenset 

administrativ kapasitet. Likevel har enkelte 

land og deres forvaltninger utviklet løsninger 

og gjort seg nyttige erfaringer med 

mulighetene i det nye anskaffelsesregelverket. 

Europakommisjonen ønsker bedre spredning 

av gode løsninger. Dette arbeidet kan norske 

kommuner kan dra nytte av. På samme måte 

som andre land lærer av vårt arbeid med 

leverandørutvikling.  

Kommisjonen har nå presentert et nytt 

verktøy for deling av god praksis for offentlige 

anskaffelser. Dette tar form av et e-bibliotek 

med beste praksis som bl.a. skal inneholde 

standardiserte anbudsdokumenter, 

forskjellige metoder for kompetanseheving og 

verktøy for å behandle livssykluskostnader.  

 

 

 

 

 

 

Tiltaket inngår i Europakommisjonens 

handlingsplan for offentlige anskaffelser. E-

biblioteket kan finnes her. 

Se også Europakommisjonens studium av 

administrativ kapasitet for anskaffelser i 

medlemslandene, med konkrete anbefalinger 

for hvert land.  Sist, men ikke minst lanserte 

Europakommisjonen 3. oktober strategien "Å 

gjøre offentlige anskaffelser i og for Europa". 

Strategien har fire hovedelementer:  

 Definisjon av prioriterte områder for 

forbedring 

 Frivillig forhåndsevaluering av store 

infrastrukturprosjekter [Med store 

menes over 250 millioner euro].  

 Anbefaling om profesjonalisering av 

offentlige innkjøpere 

 En høring om stimulering av 

innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser, åpen til 31. desember 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://innovativeanskaffelser.no/
http://innovativeanskaffelser.no/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/public-procurement/e-library
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/public-procurement/e-library
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612
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Grensehindringene skal fjernes 
Det indre markedet er ikke komplett. Det er 

også merkbart for beboere i grenseregioner. 

Ambulansetjenester fungerer ikke alltid på 

tvers av landegrenser, og bedrifter som 

opererer i grenseregionene opplever ofte 

skattekrav ved flytting av mobilt 

produksjonsutstyr.  

EU har nylig lagt frem en melding om slike 

grensehindringer. Meldingen dokumenterer 

en rekke hindre for det indre markedet i 

Europas grenseområder (mellom 

medlemstatene), særlig når det gjelder 

tjenester.  En institusjonell utfordring er at 

insentivene for å løse slike problemer kan 

være sterkere i grenseregionene enn hos 

sentrale myndigheter som utformer nasjonal 

politikk. 

Meldingen peker bl.a. på følgende muligheter 

for å løse disse:  

 Økt mellomstatlig, regionalt, lokalt og 
institusjonelt samarbeid om bl.a. 
nødhjelp og helsetjenester 

 Bruk av eksisterende juridiske 
instrumenter for grenseoverskridende 
samarbeid (f.eks. EGTC) 

 Felles territoriell planlegging for 
grenseområder  

 Lansering av problem- og 
sektorspesifikke grenseoverskridende 
nettverk 

 

Nordisk ministerråds arbeid med grensehindre 

fremheves som et eksempel til etterfølgelse. 

Den europeiske Regionkomiteen (CoR) ser 

med tilfredshet på EU-kommisjonens tiltak for 

å bygge ned grensehindre.  

  

 

En katalog med gode erfaringer med innovasjon og smart 

spesialisering fra hele kontinentet 
Europakommisjonen har som tidligere meldt, 

fremhevet at smart spesialisering har vært en 

suksess. EU vil fortsette å benytte dette 

rammeverket videre i utviklingen av EUs 270 

regioner. Stortinget har på sin side gitt sin 

tilslutning til KMDs anbefaling om at norske 

fylkeskommuner tar dette virkemiddelet i bruk 

i samfunnsutviklerrollen.   

Smart spesialisering handler om å ta 

utgangspunkt i den kompetansen som finnes i 

næringsliv, utdanning og forskning i regionen, 

og som har tilknytning til regionens 

spesialiteter. Og naturressursene, selvsagt. 

Alle disse ingrediensene kan ofte kombineres 

bedre. Spranget til det nye og den nødvendige 

innovasjonen blir mye enklere, hvis nye 

produkter eller næringer kan gjenbruke 

kompetanse, underleverandører, 

markedsføringskanaler, spesialutdanning eller 

andre eksisterende fortrinn.  

Men hvordan gjør man det i praksis? En norsk 

veileder om smart spesialisering er på vei. I 

mellomtiden finnes det en rekke kilder til 

informasjon i EU. På nettstedet Regional 

Innovation Ecosystems har EUs regionkomité 

samlet en rekke eksempler på beste praksis og 

erfaringer fra Europas regioner. Eksemplene 

er også samlet i bokform. Regionkomiteen er 

regionene sitt eget organ i EUs 

beslutningsprosess.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
http://cor.europa.eu/rie/Pages/default.aspx
http://cor.europa.eu/rie/Pages/default.aspx
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En klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel og 

rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brüssel 
Sirkulærøkonomi slutter ikke å være viktig! 

Kommisjonen, Parlamentet og Rådet har 

intensjoner om å komme til enighet om 

revidert regelverk for avfall (sirkulær 

økonomi) i løpet av høsten 2017. Dette 

innebærer intensivt arbeid og trolig minst fem 

runder med såkalte trilogforhandlinger 

mellom landene, EU-parlamentet og 

Europakommisjonen. Det er stor avstand 

mellom partene på en rekke områder. 

Europakommisjonens pakke om sirkulær 

økonomi fra desember 2015 består av en 

handlingsplan og forslag til endringer av 

rammedirektivet om avfall, 

emballasjedirektivet, deponidirektivet og tre 

andre avfallsdirektiver. Reviderte rettsakter vil 

trolig gi behov for en rekke tiltak og 

virkemidler som sikrer økt materialgjenvinning 

og biologisk behandling av ulike avfallstyper, 

og har stor betydning for norske kommuner 

og næringsliv.  

I diskusjonene står Parlamentet langt fra 

landene på en rekke områder, bl.a. knyttet til 

reduksjonsmål og definisjon av matavfall, 

forebygging av marin forsøpling og krav til 

separat innsamling inkl. for organisk avfall. På 

teknisk nivå har det vært store diskusjoner 

knyttet til definisjon av «kommunalt avfall», 

utvidet produsentansvar, kalkulasjonsmetode 

for materialgjenvunnet mengde, 

avfallsforebygging og ombruk/forberedelse til 

ombruk. Innen end-of-waste og biprodukt 

tilsier tilgjengelig informasjon at partene vil 

komme til enighet snart. Nivå på 

materialgjenvinningsmål for «municipal 

waste» og emballasjeavfall, og reduksjonsmål 

for deponering er ikke diskutert ennå, og vil 

diskuteres på et senere tidspunkt i prosessen. 

Det vi kan være helt sikre på er at det blir 

økte krav til materialgjenvinning. Rettsaktene 

som er foreslått endret, er del av EØS-avtalen, 

og er gjennomført i norsk lov og forskrift. 

Norge ønsker forutsigbare og langsiktige mål 

som er bra for næringslivet og kommunene. 

Norske posisjoner er fremmet gjennom en 

rekke møter på politisk og embetsnivå og 

gjennom høringsinnspill i løpet av de senere 

årene.   

Et godt eksempel på et fremoverlent 

interkommunalt selskap når det gjelder 

materialgjenvinning er Romerike 

Avfallsforedling IKS (ROAF).  

Vil du lese mer? Les intervju med vår nye 

miljøråd Hege Rooth Olbergsveen her 

 

Kilde: Zero Waste Europe 

http://www.roaf.no/
http://www.roaf.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-avfallspolitikk-i-eu/id2573443/
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Den syvende rapporten om samhørighetspolitikken er publisert 
Hvert tredje år analyserer EU tilstanden for 

økonomisk, sosial og territorial samhørighet i EU 

og samler resultatene i «The Cohesion Report». 

Den 9. oktober publiserte Kommisjonen derfor 

den syvende samhørighetsrapporten. Den tar 

pulsen på EUs regioner og legger grunnlaget for 

utforming av samhørighets-politikken, Cohesion 

Policy, etter 2020.  Rapporten hjelper EU med å 

vurdere om forskjellene mellom regionene er 

blitt mindre de siste årene, hvilke regioner som 

er ledende og hvilke som sakker akterut når det 

gjelder innovasjon, sysselsetting eller 

administrativ kapasitet. Rapporten viser 

dessuten hvilke regioner som forventes å kunne 

utnytte globaliseringen, tilpasse seg 

klimaendringer og migrasjon – og hvilke som 

trenger ytterligere støtte.  

Noen hovedkonklusjoner er: 

 Europas økonomi er sterkere, BNP og sysselsettingsnivå har nådd nye høyder, og regionale 

økonomiske ulikheter har begynt å krympe igjen etter finanskrisen. Mindre utviklede regioner har 

imidlertid lavere veksttakt enn de ledende regionene, og gjennomsnittet stagnerer.  

 De østlige medlemsstatene tenderer mot å konvergere mot EU-gjennomsnittet. Dette er 

imidlertid ikke tilfelle for enkelte greske og italienske regioner. Dvs. at øst-vest skillet blir mindre, 

mens nord-sør skillet blir mer markant. 

 For mange små bedrifter er det vanskelig å tilpasse seg globalisering, digitalisering, grønn vekst og 

teknologiendring. Samtidig er nivået på offentlige investeringer fortsatt lavt, særlig i de landene 

og regionene som ble verst rammet av den siste krisen. For disse er avhengigheten av 

strukturfondene stor. 

 EU står også overfor demografiske og sosiale utfordringer. Siden 2015 er befolkningsforandringen 

i EU negativ. Dette påvirker konsekvensene av migrasjon på lokale befolkninger i EU.  Noen 

regioner står overfor masseutvandring, mens byene er under press av nykommere som søker 

bedre muligheter, inkludert innvandrere. Lommer med fattigdom og sosial utstenging er fortsatt 

for vanlige, selv i rikere regioner og byer. 

 Det vil være nødvendig med investeringer i hele EU-området for å nå målene for økt fornybar 

energi og redusert klimagassutslipp til 2030. 

 Det er for lite konkurranse om offentlige anskaffelser, særlig i Sør- og Øst-Europa.  

 Rapporten inneholder flere anbefalinger for fremtidenes politikk, bl.a. 

 å ha ett enkelt regelsett for samhørighetspolitikken, rammeprogrammene og andre 

finansielle instrumenter 

 utvikle nye støttekriterier (med utgangspunkt i temaer som innovasjon, klima, migrasjon, 

befolkningsutvikling) 

 styrke kravene til nasjonal medfinansiering 

 øke reserven for uforutsette hendelser.  

Det er verdt å merke seg at Kommisjonen mener 

at en sterkere kobling til makroøkonomiske 

rammebetingelser ikke fordrer vesentlige 

lovendringer. Dette har blitt kritisert blant de 

som ikke ønsker denne koblingen. Det er også 

verdt å merke seg at rammene for 

samhørighetspolitikken ikke blir lagt før i 

langtidsbudsjettet og at beslutningene da følger 

av den generelle budsjettdebatten. 

Budsjettkommisær Oettinger og hans team skal 

imidlertid ha vært noe involvert i arbeidet med 

rapporten og konklusjonene er konsistente med 

Oettingers tidligere uttalelser om samhørighets-

politikken. De anbefalte hovedambisjonene 

«harnessing globalisation, leaving no one behind 

and supporting structural reforms» er bl.a. 

konsistente med Oettingers tidligere uttalelser 

om samhørighetspolitikken.EU-kommisjonens 

forslag til EU-budsjett fra 2021 og fremover, 

forventes å bli offentliggjort i mai 2018. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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Den europeiske koalisjon #CohesionAlliance krever en sterk og effektiv 

by- og regionalpolitikk etter 2020 
Alliansen ble lansert ved åpningen av årets 

europeiske uke for regioner og byer, The 

European Week of Regions and Cities, den 9. 

oktober. Det er et bevisst forsøk fra 

Regionkomiteen og andre interessenter å 

skape et motstykke til den taleføre 

landbrukslobbyen. Alliansen fremstår som et 

klassisk segment ved at den består av EU-

organer, kompetansemiljøer, byer, regioner 

og land som formulerer og iverksetter 

samhørighetspolitikken i dag.  

Hovedkravet er at 1/3 av neste EU-budsjett 

blir allokert til samhørighetspolitikken som i 

dag. Samhørighetspolitikken er ifølge alliansen 

EUs viktigste investerings- og solidaritets-

verktøy og har redusert ulikheter, spredt 

innovasjon og skapt bærekraftig vekst. 

Forkjemperne mener at samhørighets-

politikken må være en søyle i EU også i 

fremtiden og ikke ofres på grunn av 

budsjettkutt etter Brexit eller behovet for å 

finansiere nye oppgaver. Dette var meldingen 

som ble fremført under lanseringen av 

#CohesionAlliance under åpningen av Den 

europeiske uken for regioner og byer.  

I månedene før utgivelsen av budsjettforslaget 

for neste finansperiode 2021-2027 vil 

alliansens tilhengere forsøke å øke 

bevisstheten om hvordan EUs samhørighets-

politikk forbedrer borgernes liv i hele Europa.  

Kommissær Creţu sa at «EUs samhørighets-

politikk er først og fremst om mennesker, om å 

forbedre folks liv. Jeg er derfor glad for å se at 

Samhørighetsalliansen opprettes for å samle 

byer og regioner, samt representanter for 

Europas små og mellomstore bedrifter, 

sykehus, skoler og det sivile samfunn generelt. 

Mer enn noen gang trenger Europa og dets 

500 millioner innbyggere en sterk europeisk 

samhørighetspolitikk." 

Mer informasjon om #CohesionAlliance-

initiativet er tilgjengelig på her. 

 

 

European Quality of Government index, 2017. Tabellen viser skalaen fra lav til høy kvalitet. Kilde: Cohesion report 

European%20Week%20of%20Regions%20and%20Cities
European%20Week%20of%20Regions%20and%20Cities
http://cohesionalliance.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
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Europas boligmarked – stort og ganske så variert!  
 

Alle trenger et sted å bo og det er ikke bare 

nordmenn som er opptatt av boligmarkedet, 

pusser opp og snakker bolig i alle sosiale 

sammenhenger.  

Likevel er Europas boligmarked ganske så 

variert. Det handler bl.a. om tradisjoner, 

inntektsnivå, befolkningsutvikling, 

skatteregler, omsetningssystemer og i hvilken 

grad offentlig sektor engasjerer seg i 

boligbygging.  

Boligpolitikken er i utgangspunktet ikke et 

felleseuropeisk anliggende. Den tilligger 

nasjonalstatene, regionene og kommunene. 

Likevel finnes det en rekke kilder til 

informasjon og god praksis i EU. 

Eurostat er en god kilde til boligpris-statistikk: 

Housing Price Index (HPI) viser prisendringer 

for boliger kjøpt av private husholdninger, 

både nybygde og eksisterende. 

Medlemsstatenes HPI er utarbeidet av de 

nasjonale statistiske institusjonene, mens 

Eurostat beregner euroområdets og EUs HPIs. 

De store konsulentbyråene lager også sine 

egne rapporter om trender i Europas 

boligmarkeder.  

Sosial boligbygging er en fremtredende del av 

flere europeiske boligmarkeder, bl.a. 

Nederland og Østerrike. Paraplyorganisasjoner 

som Housing Europe lager anbefalinger og 

verktøykasser for sosial boligpolitikk og 

fungerer som en interesseorganisajon for 

boligbyggelag og myndighetsorganer engasjert 

i sosial boligbygging. Housing Europe gir også 

ut rapporter som viser tilstanden for sosial 

boligbygging. 

Sist, men ikke minst griper boligpolitikken inn i 

mange andre områder. For eksempel er et av 

partnerskapene under EU Urban Agenda viet 

sosial boligbygging. Her skal et utvalg byer og 

land gå foran for å finne gode løsninger med 

støtte fra Europakommisjonen. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_price_index
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_price_index
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2017.html
http://www.housingeurope.eu/resource-719/new-set-of-eu-recommendations-on-housing-policies
http://www.housingeurope.eu/resource-719/new-set-of-eu-recommendations-on-housing-policies
http://www.housingeurope.eu/resource-993/toolkit-affordable-housing-in-europe
http://www.housingeurope.eu/resource-985/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
http://www.housingeurope.eu/resource-985/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/1710#Objectives
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/1710#Objectives
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Byene er motorer i samfunnsutviklingen – en kort innføring i 

byprogrammene 
 

Byene er nær innbyggerne og ses på som 

viktige drivere av samfunnsutviklere og 

endringsagenter i hele EØS-området. Det 

pågår en kraftig kompetanseoppbygging innen 

urban mobilitet, sirkulærøkonomi, 

klimatilpasning, sosial boligbygging, 

arealplanlegging, luftkvalitet, 

fattigdomsbekjempelse osv. i EU. Byene har 

en nøkkelrolle i de fleste prosjektene, og de 

fleste programmene går ut på å koble disse 

med ekspertise, nettverk og kapital.  

Forskjellige utfordringer og forskjellige 

nettverk har ført til en flora av forskjellige 

programmer. Men hvordan henger 

byprogrammene egentlig sammen? Hvis vi ser 

litt på formål, arbeidsmåte og krav til 

egeninnsats fra byene, kan vi inndele 

programmene som følger. 

• Nettverk for «alle byer» for 

kunnskapsspredning og 

politikkutvikling: f.eks. URBACT og 

Urban Innovative Actions  

• Ambisiøse partnerskap som får mye 

backing for å finne fremtidens 

løsninger: f.eks. EU Urban Agenda 

Partnerships  

• Forskningsdrevne programmer på 

særskilte problemstillinger: f.eks. JPI 

Urban 

• Integrerte programmer for de aller 

mest ambisiøse byene: f.eks. 

Lighthouse-satsingen innen Smart 

Cities 

EU har laget en felles inngangsport til alle 

byprogrammene. Den inneholder også mye 

relevant statistikk om Europas byer. Norske 

byer kan hevde seg i partnerskapene. Oslo, 

Stavanger, Larvik og Trondheim er for 

eksempel kommet med i EU Urban Agenda.  

Det finnes tre modeller for norsk deltakelse: 

på lik linje med EU-byer, selvfinansiert 

deltakelse og gjennom EØS-midlene (bilateral 

twinning). Det avhenger av om programmet 

dekkes via et program som Norge er med i 

(f.eks. Horizon 2020) eller ikke (f.eks. Urban 

Innovative Actions som inngår i 

strukturfondene).  

 

  

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
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Eurocities – talerøret til europeiske storbyer  
EUROCITIES er nettverket som samler store 
europeiske byer. Nettverket har over 130 av 
Europas største byer og 40 partnerbyer som 
medlemmer, med alt sammen 130 millioner 
borgere i 35 land (for hele listen av 
medlemmer, se her). Fra Norge er Stavanger 
tilknyttet partnerby, og Bergen og Oslo er fulle 
medlemmer. Gjennom seks tematiske fora, et 
bredt spekter av arbeidsgrupper, prosjekter, 
aktiviteter og arrangementer, tilbyr 
medlemmene en plattform for å dele 
kunnskap og utveksle ideer. EUROCITIES 
påvirker og jobber med EU-institusjonene for 
å svare på vanlige problemer som påvirker 
Europas daglige liv.  

De tre norske byene deltar i mange forskjellige 
arbeidsgrupper. Noen arbeidsgrupper har de 

felles, disse omhandler Luftkvalitet, 
klimaendringer og energieffektivitet; Smart og 
tilkoblet mobilitet; Transeuropeiske 
transportnett; Urban frakt og «Fleet 
management» og Avfall. 

EUROCITIES1 arbeider videre med Smartby-

problematikk langs flere akser; blant annet 

datatilgang, medvirkning og mobilitet. De 

bruker sine vanlige arbeidsmåter, dvs. en 

kombinasjon av å spre gode case, opprette 

arbeidsgrupper på særskilte tema, utgi 

publikasjoner om beste praksis og å komme 

med innspill til Europakommisjonen om videre 

politikkutvikling.  

Mer informasjon om Eurocities’ her. Aktuelle 

Smartby-aktiviteter finnes her. 

 

Smartby-initiativene akselererer overgangen av Europas byer til fossile og ressurseffektive samfunn, og sikter på å nå EUs 

miljø-, energi- og klimamål. Kilde: ©Eurocities, Smart cities  

Amsterdam-pakten et år etter  
Ett år etter lanseringen av Urban Agenda for 

EU publiserte European Urban Knowledge 

Network (EUKN) rapporten One Year: pact of 

Amsterdam som kartlegger utvikling og 

forventet effekt av EU Urban Agendas 

prioriterte områder: inkludering av 

                                                           
 

innvandrere og flyktninger, luftkvalitet, urban 

fattigdom, bolig, sirkulær økonomi, jobb og 

ferdigheter i lokaløkonomien, klimatilpasning 

og grønne infrastrukturløsninger, 

energiovergang, bærekraftig bruk av land og 

naturbaserte løsninger, urban mobilitet, 

http://www.eurocities.eu/eurocities/members
http://www.eurocities.eu/
http://www.eurocities.eu/
http://www.eurocities.eu/eurocities/issues/smart-cities-issue&tpl=home
http://www.eurocities.eu/eurocities/issues/smart-cities-issue
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf
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digital overgang og til sist innovative og 

ansvarlige offentlige anskaffelser.  

Rapporten peker på at partnerskapene er 

vellykkede. Dessuten har Urban Agenda gitt 

opphav til nye samarbeidsformer mellom 

nasjonale og lokale myndigheter og 

oppfordret til diskusjon om byutvikling. 

Utfordringene handler på sin side mest om 

mangel på menneskelige og økonomiske 

ressurser. Rapporten kan leses i sin helhet her.  

 

Noen europeiske byprosjekter 
 

Samarbeid om digitale løsninger - London, Lisboa, Milano, Bordeaux, Burgas og 

Warszawa
I projektet Sharing Cities jobber London, 

Lisboa og Milano, sammen med Bordeaux, 

Burgas og Warszawa, i et prosjekt for å 

identifisere og implementere innovative 

digitalt løsninger og forretningsmodeller. I 

første omgang for disse byene, men i en 

forlengelse av digitale innovasjoner og 

løsninger som til slutt kan spre seg til 

kommuner over Europa og hele verden. 

Sharing cities er et femårsprogram, og er en 

del av det såkalte Smart Cities ‘Lighthouse’, 

som ble lansert i januar 2016. Prosjektet pågår 

fram til 2020 og har blitt tildelt 25 millioner 

Euro i EU-støtte.  

Smart Cities Information System (SCIS) samler 
prosjektutviklere, byer, institusjoner, industri 
og eksperter fra hele Europa for å utveksle 
data, erfaring og know-how og samarbeide om 
etableringen av smarte byer og et 
energieffektivt bymiljø. Les mer om SCIS her, 
og meld deg på nyhetsbrev her.  
 
Alle Smart City and Community-prosjekter 
finansiert under Horizon2020 finner du her. 
Fra Norge deltar Stavanger. 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger deltar i Lighthouse Projects Cooperation. Kilde: Ligthouse Projects Cooperation 

 

 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/FINAL_Report_One_Year_Pact_Amsterdam_EUKN_18July2017.pdf
http://www.sharingcities.eu/
http://smartcities-infosystem.eu/
http://www.smartcities-infosystem.eu/newsroom/newsletter
http://www.grow-smarter.eu/inform/related-projects/
http://triangulum-project.eu/index.php/lighthouse-cities/city-of-stavanger-norway/
http://www.grow-smarter.eu/home/
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Bologna, Skopje og Eindhoven – regenerering og optimalisering av kulturarven i 
kreative og kunnskapsbaserte byer 

Frem til april 2020 leder Bologna ROCK, som er 
et samarbeidsprosjekt mellom de ti storbyene 
Bologna, Lisboa, Skopje, Torino, Lyon, Cluj, 
Athen, Vilnius, Liverpool og Eindhoven (alle 
EUROCITIES-medlemmer). ROCK engasjerer i 
tillegg til byene, også ulike partnere som 
universiteter og bedrifter. ROCK har som mål å 
utvikle en nyskapende regenererings- og 
gjenbruksstrategi tilpasset historiske bysentra 
og disses behov. 

ROCK ser historiske sentre som et slags 
laboratorium der kulturarven er en unik og 
kraftig motor for regenerering, bærekraftig 
utvikling og økonomisk vekst for hele byen. 
Prosjektet arbeider med nye måter å få tilgang 
til og oppleve byens kulturarv, samt ta hensyn 
til miljøaspekter, økende attraktivitet og 
sikkerhet i de berørte områdene.  

Hvis du vil ha mer informasjon om prosjektets 
aktiviteter, vennligst kontakt 
cecile.houpert@eurocities.eu  på Eurocities.  

 
 

I juni 2017 møtte 140 representanter fra 32 byer og organisasjoner i Bologna for å lansere ROCK (Regenerering og 

optimalisering av kulturarven i kreative og kunnskapsbyer). Kilde: ©Eurocities 2017.  
 

 

 

Highlights fra Den europeiske uken for byer og regioner  
Den europeiske uken for regioner og byer 

(EWRC) er det største EU-arrangementet og er 

en årlig foreteelse der tjenestemenn fra 

regioner og byer, eksperter og akademikere 

utveksler god praksis og kompetanse innen 

region- og by-utvikling. I tidsrommet 9.-12- 

oktober fant det sted rundt 150 

arrangementer i Brussel og Europa for øvrig. 

mailto:cecile.houpert@eurocities.eu
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Cities-cultural-heritage-ROCKs-New-project-kicks-off-in-Bologna-WSPO-ANJE3C
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Det er vanskelig å oppsummere når 5 500 deltakere har hatt livlige debatter om fremtidens 

europeiske by- og regionpolitikk, felles utfordringer og ikke minst vist frem praktiske løsninger som 

andre kan lære av. Her finner du kortfattede fortellinger og bilder om hva som skjedde på årets 

EWRC - dag for dag.  Det ble kåret vinnere innen kategoriene «smart spesialisering for SMB-er» 

«tiltak for å nå Europas energi- og klimamål» «Styrking av kvinners posisjon og deltakelse» 

«Kompetanseheving» og såkalte «CityStars» -- byer som utmerker seg i den digitaliseringsprosessen 

som alle europeiske byer nå gjennomgår.  

Eksempel 1: Bredbåndsplattform: Byer og regioner går sammen med 

Europakommisjonen for å redusere digitale skillelinjer 
Den 12.oktober lanserte EU-kommisjonen og Regionkomiteen (CoR) en felles plattform for å hjelpe 

høyhastighetsbredbånd nå alle europeiske regioner, inkludert distriktene og tynt befolkede områder 

der den markedsbaserte utbyggingen går for langsomt.  Den nye plattformen skal bidra til utbygging 

av raskere, og bedre høyhastighetsbredbånd i alle europeiske regioner, og bidra til å fjerne forskjeller 

som skyldes beliggenhet eller markedssvikt. Emner som ble diskutert omfattet styring, politikk og 

teknologivalg, regelverk og økonomiske muligheter. I stiftelsesmøtet var det særlig fokus på WiFi4EU 

Initiative, som har som mål å tilby gratis trådløs tilkobling i det offentlige rom overalt i Europa.  

Det var også oppmerksomhet om det enorme potensialet for datainnsamling for lokale og 

myndigheter og bedrifter på ulike områder. Det gjelder alt fra helse, miljø, matvaresikkerhet, klima 

og ressurseffektivitet til energi, intelligente transportsystemer og smarte byer og regioner. Les mer 

her.  

  
Mariya Gabriel, EU-kommissær for digital økonomi og 
samfunn, sa at "Vi får bare full bredbåndsdekning hvis folk på 
bakken er fullt involvert. Vi trenger innspill fra regionene for å 
forstå hva deres virkelige investeringsbehov er. Vi trenger å 
forstå hvilke hindringer de møter, og hvordan vi, 
Kommisjonen, kan bidra til å takle dem» 

Mariya Gabriel, EU-kommissær for digital økonomi og samfunn. Foto: © CoR  2017. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/daily_report.cfm#tab_0
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/daily_report.cfm#tab_0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-member-states?_cldee=bWFyaWEuZGVyaWRkZXIuaG9sbWx1bmRAbWZhLm5v&recipientid=contact-6be06362828fe61180dc005056a0542b-cfd97d10493749fab101fdb7172ed1f2&esid=1eba1046-25af-e711-8112-005056a043ea&urlid=0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans?_cldee=bWFyaWEuZGVyaWRkZXIuaG9sbWx1bmRAbWZhLm5v&recipientid=contact-6be06362828fe61180dc005056a0542b-cfd97d10493749fab101fdb7172ed1f2&esid=1eba1046-25af-e711-8112-005056a043ea&urlid=1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans?_cldee=bWFyaWEuZGVyaWRkZXIuaG9sbWx1bmRAbWZhLm5v&recipientid=contact-6be06362828fe61180dc005056a0542b-cfd97d10493749fab101fdb7172ed1f2&esid=1eba1046-25af-e711-8112-005056a043ea&urlid=1
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/broadband-platform.aspx
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/36978976153/in/album-72157687777574854/
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Eksempel 2: Lokaldemokrati krever et fungerende sivilsamfunn 
Sammen med Europakommisjonen, Osloregionens Europakontor og EØS-midlenes sekretariat, 

arrangerte Norges delegasjon til EU en workshop under EWRC om sivilsamfunnets medvirkning i 

lokal- og regionalt styre. Et fungerende sivilsamfunn er en forutsetning for effektivitet, transparens 

og legitimitet, men sivilsamfunnet er under press flere steder i Europa i dag. På workshopen var det 

enighet om betydningen av å legge til rette for et fritt og aktivt sivilsamfunn, og en forståelse av at 

dette både ville kreve finansiering (EØS-midlene og EUs strukturfond) og krav til medlemsstater, 

regioner, byer og andre støttemottakere om å involvere NGO-er, fagforeninger og andre 

representanter for sivilsamfunnet i beslutningsprosessene. 

 

Katarzyna Batko-Taluc, programddirektør for Citizens Network Watchdog i Polen, snakket om betydningen av et aktivt 

sivilsamfunn i kampen om populismen på en EWRC-workshop på Norway House, 11. oktober.  Foto: Mathias Dyb Ulstein/ 

Mission of Norway to the EU, 2017.  

 

 

Kilder til informasjon:  

 

Nyhetsbrev fra norske regioners Europakontor i Brüssel  
Osloregionens Europakontor   http://osloregion.org/ 

Stavangerregionens Europakontor    www.stavangerregion.no 

Vest-Norges Brusselkontor    www.west-norway.no 

Trøndelags Europakontor   www.mid-norway.no 

Sørlandets Europakontor   www.south-norway.no 

Nord-Norges europakontor    www.northnorway.org/nyhetsbrev 

 

http://www.stavangerregion.no/
http://www.west-norway.no/
http://www.mid-norway.no/
http://www.south-norway.no/
http://www.northnorway.org/nyhetsbrev
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Nyhetsbrev fra nordiske hovedsteders Europakontor i Brüssel  
 
Helsingfors Europakontor   https://helsinki.eu/sv/helsingfors-eu-office/ 

Meld deg på nyhetsbrev her 

Københavns Europakontor  https://www.regionh.dk/cpheuoffice 
Meld deg på nyhetsbrev her  

Osloregionens Europakontor   www.osloregion.org 
Kalender og meld deg på nyhetsbrev her 

Stockholmsregionens Europakontor   http://www.stockholmregion.org/ 
Meld deg på nyhetsbrev her   

 

CEMR sine fagrapporter 
http://www.ccre.org/en/papiers/index_broch 

Noen særlig relevante europeiske tenketanker 

 Centre for European Policy Studies, CEPS (Brussels) 
http://www.ceps.be/ 

 European Policy Centre, EPC (Brussels) 
http://www.epc.eu/ 

 Friends of Europe (Brussels) 
http://www.friendsofeurope.org/ 

 The World Pensions Council (Paris) 
http://www.worldpensions.org/ 

 
 

 

På kalenderen: 

23-25.oktober 2017: The Energy Info Days, Brussels  
Den 23.-25.oktober 2017 er det Energiinformasjonsdager i Brussel, der det bl.a. presenteres nye 
finansieringsmuligheter i Horisont 2020-arbeidsprogrammet i perioden 2018-2020. Mer enn 700 
deltakere fra forskningsinstitusjoner, foreninger, bedrifter, europeiske og nasjonale energiforeninger, 
handelskamre, europeiske institusjoner, universiteter og finansinstitusjoner forventes.  
 
Programmet inkluderer 

 Oppdatering om den europeiske energipolitikken 

 Oversikt av energiprioritetene i H2020 Energy 2018-2020 og forslag til utlysninger 

 Veiledning om søknad om finansiering 

 Dedikerte verksteder for ulike finansieringsområder (inkludert Smart Cities and Communities, 
Smart Energy eller Renewable Energy) knyttet til EUs energisystem 

 Muligheter for nettverk og partnersøk 
 
Arrangementet vil være tilgjengelig online. Mer informasjon her.  

http://myemail.constantcontact.com/The-Helsinki-EU-Office-Newsletter-30-6-2017.html?soid=1112056540227&aid=AlMJ-FbJxL4
https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/default.aspx
http://www.osloregion.org/
http://osloregion.org/events/
http://www.stockholmregion.org/omoss/nyhetsbrev.4.20efb402137397c456c8000890.html
http://www.stockholmregion.org/omoss/nyhetsbrev.4.20efb402137397c456c8000890.html
http://www.stockholmregion.org/omoss/nyhetsbrev.4.20efb402137397c456c8000890.html
http://www.ccre.org/en/papiers/index_broch
http://www.ceps.be/
http://www.epc.eu/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.worldpensions.org/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/970/energy-info-days-2017/
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8.-9. november 2017: Konferanse om Klyngenes rolle i smart spesialisering 
Den 8.-9. november organiserer EU-kommisjonen den andre utgaven av Grow Your Region i Valencia, 

Spania, for å vise hvordan smart spesialisering, EUs investeringer og strukturfond og klynger kan 

bidra til vekst i regionene. Dette er en mulighet til å skaffe seg kunnskap om klyngenes rolle i 

realiseringen av smart spesialisering, og regioner og klynger får også mulighet til å markedsføre sitt 

arbeid med smart spesialisering og etablere nye kontakter. 

Programmet inkluderer: 

 Interregionalt klyngesamarbeid og klyngenes rolle i realiseringen av smart spesialisering 

 Eksempler fra involvering av ulike klynger i Interreg Europe-sektorprogrammet og i Innosup-

1-prosjektene  

 Samtaler om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021-2027 

Mer informasjon, se utkast til program. 

 

15-17. november: Eurocities-konferanse om Sirkulær økonomi, Ljubljana 
Årets EUROCITIES-konferanse holdes i år i Ljubljana den 15.-17. November 2017. Politikere, 

beslutningstakere og fagfolk fra rundt 100 store europeiske byer samles i Ljubljana for å diskutere 

sirkulær økonomi, et attraktivt og gjennomførbart alternativ til normal økonomi som bedrifter og 

næringer allerede har begynt å utforske. I tre dager vil sirkulær økonomi bli diskutert fra et urbane 

perspektiv.  

Hvordan kan sirkulære økonomier gi fordeler til våre europeiske bedrifter, næringer og borgere, og 

gjøre økonomiene våre renere og mer konkurransedyktige? Dette samtidig som det øker 

utvinningen, reduserer avfall og reduserer ressursbruken? Hvordan kan den bidra til mer 

bærekraftige og mer konkurransedyktige økonomier i Europa? Se hele programmet her. Meld deg på 

her. 

Se også miljøråd miljøråd Hege Rooth Olbergsveens artikkel om sirkulærøkonomi ovenfor.  

27.-28. november 2017: 3rd Cities’ Forum i Rotterdam 

Denne gangen er Cities’ Forum bygd opp rundt partnerskapene i EUs Urban Agenda. Her vil også 

Europakommisjonen omtale status for bypolitikken. Les mer og meld deg på her.  

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25381/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.eurocities2017.eu/programme
http://www.eurocities2017.eu/register
https://eu.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=200173996&
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Ta kontakt!  
Eivind Lorentzen og Maria Deridder Holmlund hører gjerne fra deg HER 
 

  
Eivind Lorentzen, Kommunal- og regionalråd EU-delegasjonen 

E-post: Eivind.Lorentzen@mfa.no 

 

   

Maria Deridder Holmlund, assistent EU-delegasjonen 

E-post: Maria.Deridder.Holmlund@mfa.no 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/norges-delegasjon-til-eu/ansatte/id692196/#regional
mailto:Eivind.Lorentzen@mfa.no

