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1.0 European Week of Regions and Cities 

European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek) tidligere kjent som “Open Days” er det 
største årlige Brussel-baserte arrangementet med fokus på samhørighetspolitikken. EWRC er en god 
mulighet for nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling. Det var andre året på rad at ble 
arrangert digitalt.  

 

Kommissær Elisa FERREIRA ved åpningen av European Week of Regions and Cities 2021. Kilde: EURegionsWeek 

 

Fokus var på tema i tråd med EUs satsingsområder; det grønne skifte, samhørighet, det digitale skifte 
og innbygger medvirkning. Det var rundt 17 600 deltakere, rundt 1260 innledere og møteledere og 
262 arrangement. Norske aktører var aktive på flere arrangement primært med fokus på det grønne 
skifte. 

Oversikt over enkelte utvalget møter under EWRC: 

 

European Week of Regions and Cities (EWRC) 

Lonely places and shrinking areas: challenges and opportunities for the future 

"Small Places Matter" – Pilot Action – Territorial Agenda 2030 

Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups 

and SMEs 

Building resilience by empowering neighbourhood residents and increasing their collaborative 

skills 

Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation 

Sustainable, inclusive and beautiful urban areas – how can the New European Bauhaus boost the 

holistic green transition? 

How to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of the EU 

Accelerating the green transition and regional growth through cooperation in the North Sea Region 

Smart recovery in rural communities through youth engagement and social innovation 

 

  

https://vimeo.com/637483340
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1930_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1955_en
https://vimeo.com/638657592
https://vimeo.com/638657592
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1910_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1910_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2057_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2077_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2077_en
https://vimeo.com/637151326
https://vimeo.com/637196045
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1834_en
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1.1 EUs årlige regionale og lokale barometer 

For andre år på rad offentligjør Regionkomiteen i forbindelse med «European Week of Regions and 
Cities» sitt årlige barometer for utviklingen på lokalt og regionalt nivå i EU. Naturlig nok er fokus på 
konsekvensene av dagens krise og gjeninnhentingen etter den. Det er imidlertid også en egen omtale 
av Brexit og migrasjon. 

Store men varierende finansielle konsekvenser 
I følge rapporten 2021 EU Regional and Local Barometer har den finansielle effekten på lokalt og 
regionalt nivå i EU vært på Euro 180 mrd. Euro 125  mrd. i økte utgifter og Euro 55 mrd. i reduserte 
inntekter. Dette omtales i rapporten som en «sakse-effekt». Som andel av inntektene til lokalt og 
regionalt nivå er Kypros, 
Bulgaria og Tyskland relativt 
sett mest berørt, minst 
berørt er Romania, Danmark 
og Hellas. Kypros har 
hatt  reduserte inntekter på 
25 pst., mens for land som 
Romania, Danmark og Hellas 
er «sakse-effekten» mindre 
enn 2 pst. Det er store 
forskjeller i hvordan 
medlemslandene finansierer 
lokalt og regionalt nivå. 
Overføringer fra statlig eller 
nasjonalt nivå har vist seg 
mer stabile enn andre 
inntektskilder.  

Det var en territoriell 
dimensjon til helsekrisen 
Lokale og regionale samfunn 
ble berørt ulikt av 
helsekrisen. I 2020 var det 
tryggere å bo i distriktene 
sammenlignet med urbane 
områder. Distriktene ble i 
mindre grad berørt av 
helsekrisen enn urbane 
områder.  

 

Lokale og regionale 
myndigheter har i liten grad 
vært involvert i 
utarbeidelsen av de nasjonale gjeninnhentingsplanene (National Resilience and Recovery Plan) 
I forbindelse med dagens krise har EU lansert en gjeninnhentingsstrategi ofte kalt NextGenerationEU. 
 
Gjeninnhentingsfondet eller The Recovery and Reslience Facility (RFF) er en del av dette og har en 
ramme på Euro 672.5 mrd., hvor av Euro 312,5 mrd. i tilskudd og Euro 360 mrd. i lån. En viktig side 
ved RFF er de reformer som også må gjennomføres. 

 

 

https://cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf
https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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For å få tilgang til midlene må 
medlemslandene utarbeide 
nasjonale 
gjeninnhentingsplaner 
(National Resilience and 
Recovery Plans). De blir 
vurdert av EU-kommisjonen 
og godkjent av Rådet.  
I følge rapporten er det bare 
et mindretall av lokale og 
regionale myndigheter som er 
blitt konsultert i forbindelse 
med utarbeidingen av de 
nasjonale 
gjeninnhentingsplanene. 
Tyskland, Belgia og Polen 
hadde en inkluderende 
tilnærming, mens Italia, 
Spania, Frankrike og Kroatia 
hadde en annen tilnærming 
ifølge rapporten.  

 

 

 

EU:s bannner NextGenerationEU 

på kommisjonens bygning.  Foto: 

Maria D Holmlund @Norges 

delegasjon til EU, 2021  
 

 

 
Lokale og regionale myndighetenes rolle i utarbeidelsen av planer for nasjonale gjeninnhenting og robusthet. Kilde: 

2021EU Regional and Local Barometer. 

 
Det digitale skille mellom by og land  
I følge rapporten viser dagens krise et stort skille mellom de lokale og regionale myndighetene som var 
i stand til å utnytte den digitale transformasjonen for å støtte vekst og innovasjon i næringslivet og å 
tilby tjenester til innbyggerne og de som ikke var i stand til å utnytte de mulighetene digitalisering gir.   

Husholdninger med tilgang til høy-kapasitet internett utgjør 44 pst. i urbane-områder, men bare 20 
pst. i distriktene (rural areas). By-land skille med hensyn til daglig bruk av Internett er spesielt stort i 
Bulgaria, Romania, Hellas og Portugal. Mens forskjellene er minst i Sverige, Finland og Danmark.     
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Enkeltpersoner som bruker Internett daglig: fordeling mellom land og by etter land 2020. Kilde: 2021 EU Regional and 

Local Barometer. 
 
De sosiale konsekvensene er store for utsatte grupper 
Dagens krise har hatt sosiale konsekvenser, unge og de med lave/få ferdigheter (low skills) har vært 
mest utsatt. I følge rapporten ble sysselsetting blant unge spesielt redusert i 2020. 
Ungdomsledigheten er 10 pst. høyere enn ellers i befolkningen. Midlertidig ansettelser og 
deltidssysselsetting har gått mye ned. 

 
Regioner som er hardest rammet av Covid-19. Kilde: 2021 EU Regional and Local Barometer. 

 
Aktuelle lenker 
Lenke til en introduksjon her. 
Lenke til rapporten her. 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer%202021%20teaser%20en.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf
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2.0 Rapport om grensehinderproblematikk 

Den 14.07.21 la kommisjonen fram en rapport om grensehinder. Den er en oppfølging av en 
tilsvarende rapport som ble lagt fram i 2017. Rapporten EU Border Regions: Living labs of European 
integration gjør rede for iverksettingen av tiltak forslått i rapporten fra 2017. I tillegg blir tiltakene 
foreslått i 2017 revidert i lys av den siste tids erfaringer. Den fremhever også grenseregioner som 
«laboratorier for europeisk integrasjon». 

Iverksetting 

B-solutions, som ble lansert i 2019, er et initiativ som tilbyr juridisk hjelp offentlige myndigheter i 
grenseregioner for identifisere juridiske og administrative hindringer og eventuelle løsninger for disse 
spørsmålene. 

Erfaringen fra «b-solutions» viser at: 

• Løsninger må tilpasses den spesifikke konteksten,  

• Iverksetting av løsninger er ofte langvarige og 
komplekse og som regel bare mulig med en fler-nivå 
tilnærming 

• En rekke verktøy kan brukes til å identifisere løsninger. 
Ofte kreves det imidlertid endringer i de juridiske 
rammene 

Offentlig transport er ofte en utfordring i grenseregioner. En 
studie over manglende jernbaneforbindelser er gjennomført. 
Partnerskap er nå etablert i enkelte grenseregioner for å 
utvikle tjenestetilbudet.  

I det nye regelverket for Interreg, som også inneholder spesifikke Interreg målsettinger, er det åpnet 
for å arbeide med grensehinder.  

Revisjon i lys erfaringer inkludert dagens krise 
Med utgangspunkt i erfaringene som er gjort siden 2017 inkludert dagens krise og ut i fra behovet om 
et sterkere institusjonelt grense-regionalt samarbeid  vil (re)fokus være på  

• Robusthet gjennom institusjonelt samarbeid 

• Bedre offentlig tjenestetilbud over grensene 

• Arbeidsmarked 

• Grenseregionene og den grønne giv 
 

Robusthet gjennom institusjonelt samarbeid 
Det er rom for å forbedre samarbeidet mellom grenseregioner. I denne sammenheng nevnes både 
EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) og ECBM (European Cross Border Mechanism), 
men også mellomstatlig samarbeid som Benelux-samarbeidet eller det nordiske samarbeidet. Rent 
konkret vil blant annet B-solutions videreføres og det vil bli gitt støtte til å utarbeide bedre statistikk.     

Bedre offentlige tjenester over grensene  
Tilgangen til tjenester er ofte dårligere i grenseregioner også det digitale tjenestetilbudet. Samtidig har 
enkelte grenseregioner tradisjon for å samarbeide om disse spørsmålene. Kommisjonen vil støtte 

arbeidet med bedre tilgang til offentlige 
tjenester i grenseregioner blant annet 
gjennom to rapporter som ser på offentlig 
tjenester og  offentlig transport. De er ment 
å dele erfaringer. Det vil også bli etablert en 
plattform. Kommisjonen vil følge opp initiativ 
på helsesiden som for eksempel pasient-
rettigheter eller EU4Health-programmet. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-labs-of-european-integration
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-labs-of-european-integration
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Arbeidsmarked 
Det er flere utfordringer i tilknytting til grenseoverskridende arbeidsmarkeder. Det berører blant annet 
anerkjennelse av kvalifikasjoner, oversikt over ledige jobber eller skattespørsmål. Dette vil bli fulgt opp 
på flere måter. European 
Labour Authority (ELA) vil 
arbeide videre med å 
gjøre informasjon om 
arbeidsmarkedsmobilitet 
mer tilgjengelig og 
kommisjonen vil arbeide 
med å gjøre European 
Qualification Framework 
kjent. 

Grenseregionene og den 
grønne giv 
Miljø- og 
klimautfordringer er 
grenseoverskridende. 
Rapporten peker på 
behovet for samarbeid 
om forvaltningen av felles 
naturområder inkludert en koordinert implementering av direktiver som «Waterframework Directive» 
eller «Birds and Habitats Directives», krisehåndtering og energiforsyning.  
 
Kommisjonen vil følge dette opp i forhold til sivilt beredskap (Union Civil Protection Mechanism), dele  
erfaringer fra prosjektet «Luxembourg in transition: a vision for a zero-carbon cross-border functional 
region», fremme bedre grenseregional koordinering og implementering av Natura 2000 nettverket og 
arbeide for økt andel grenseoverskridende prosjekter innenfor  RED II (Renewable Energy Directive).   

Luxembourg en visjon for en overgang til en nullkarbon grenseoverskridende funksjonell region. Kilde: EC 

 
Lenke til rapporten her 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/territorial_agenda_2030_pilot_actions_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/15-07-2021-eu-cohesion-policy-commission-adopts-a-new-report-on-eu-border-regions
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3.0 Notat om de makroøkonomiske effektene av 
samhørighetspolitikken og notat om likestilling i EUs regioner 

«Working papers» er forskningsbaserte notater relatert til regional utvikling som DG Regio 
offentliggjør med jevne mellomrom. DG Regio har nylig offentligjort to slike notater. Den ene notatet 
kalt «Where does the EU Cohesion Policy produce its impact” seer på de makroøkonomiske 
konsekvensene av samhørighetspolitikken. Det andre kalt «Mapping the glass ceiling: The EU regions 
where women thrive and where they are held back”  ser på likestilling i EUs regioner med utgangspunkt 
i to forskjellige indekser. 
 
Where does the EU Cohesion Policy produce 
its impact – Simulations with a regional 
dynamic general equilibrium model.  
Notatet ser på de makroøkonomiske 
virkningene av samhørighetspolitikken for 
perioden 2007 – 20131. Et spørsmål som 
ofte diskuteres i forbindelse med 
samhørighetspolitikken er hvordan fordeler 
og ulemper fordeler seg mellom 
medlemslandene. Hva er virkningen på 
(netto) bidragsytere og mottakere av midler. 
Virkning av bruken av midler i en region vil 
neppe være bare isolert til denne regionen, 
men også berøre resten av EU.     
Rapporten peker på at 
samhørighetspolitikken er en viktig 
mekanisme for omfordeling i EU. De mindre 
utviklede medlemslandene og regionene 
mottar brorparten av midlene. Omtrent 64 
pst. av omfordelingen av midler via EU-
budsjettet skyldes samhørighetspolitikken. 
Hovedfunnene i notatet er 

• Mellom 2007 og 2017 hadde 
programmene under 
samhørighetspolitikken en positiv og 
betydelig økonomisk effekt på EUs 
medlemsland og regioner. Effekten er 
størst på hovedmottakerne av midlene, men over tid er effekten positiv også for mer utviklede 
medlemsland og regioner til tross for at de er netto bidragsytere (se figur 4.1 og 5.4 nedenfor) 

• Generelt er effekten større i fattige regioner, noe som skulle tyde på at regionale forskjeller 
reduseres 

•  «Spillovers», dvs i den sammenheng effekt utenfor de regioner og land som mottar midlene, er 
viktig del av den totale effekten til samhørighetspolitikken. I det lange løp skyldes 15 pst. av 
effekten på EUs BNP internasjonale «spillovers» 

• «Spillovers» er spesielt viktig for hovedbidragsyterene. I det lange løp vil 45 pst av effekten i 
land som ikke har tilgang på samhørighetsfondet (Cohesion Fund) komme fra dette. For noen 
medlemsland er dette det viktigste positive bidraget. 

Lenke til rapporten her. 

 

 
1RHOMOLO modellen er benytte for å beregne effektene. The RHOMOLO model | EU Science Hub 

(europa.eu) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-11-2021-working-paper-where-does-the-eu-cohesion-policy-produce-its-impact-simulations-with-a-regional-dynamic-general-equilibrium-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/regional-holistic-model-rhomolo
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/regional-holistic-model-rhomolo
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Mapping the glass ceiling: The EU regions where thrive and where they are held back – Monitoring EU 
regional gender equality with female achievement and disadvantage indices 
Likestilling er viktig i EU, noe som er reflektert i føringene på programmer som finansieres av 
langtidsbudsjettet som for eksempel det Europeiske regionale utviklingsprogrammet (ERDF) eller det 

Europeiske sosialfond + 
(ESF+). Dette til tross er det 
ifølge notatet store 
forskjeller mellom kvinner 
og menn i EU. Det er ting 
som tyder på at kvinner er 
blitt mer berørt av dagens 
krise enn menn. Det er 
flere mål på likestilling på 
nasjonalt nivå. Det er 
imidlertid så langt blitt 
gjort lite på regionalt nivå.  
 
Dette notatet ser på 
likestilling på regionalt nivå 
i EU. Den presenterer to 
indekser for å måle 
likestilling eller kvinners 
stilling på regionalt nivå. 
Den ene «The Female 
Achievement Index 
(FemAI)» måler hva kvinner 
har oppnådd opp mot den 
beste regionen dvs. den 
måler hvordan kvinner i en 
region gjør det relativt sett 
til kvinner i den regionen 
hvor de gjør det best. Den 
andre indeksen «The 
Female Disadvantage Index 
(FemDI)» måler regionale 
forskjeller mellom kvinner 
og menn når kvinner gjør 
det dårligere enn menn 

dvs. den måler forskjellen mellom kvinner og menn om kvinner ligger etter menn i en region. 
 
I følge målinger for 2021 ligger regioner som skårer høyest på FemAI, hvor kvinner gjør det best, i 
Norden. Det er den finske hovedstadsregionen Helsinki-Uusimaa som skårer høyest. På den andre 
enden ligger regioner i Romania. Når det gjelder forskjeller (disadvantage) er de minst i den franske 
regionen Auvergne. Regionen med de største forskjellene finnes i Hellas. 
 
I følge konklusjonen i rapporten er det nesten ingen regioner som har små forskjeller mellom kvinner 
og menn (low level of female disadvantage) og lave score på FemAI (low level of female achievement). 
Dette tyder på ifølge rapporten at det er en sammenheng mellom hva kvinner oppnår og forskjeller. 
Hvor utviklet en region er spiller også en rolle.  
Lenke til notatet her. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/13-10-2021-eu-cohesion-policy-first-gender-equality-report-maps-female-achievements-and-disadvantages-in-eu-regions


   

11 

 

 

K
a

rt
e

 1
-3

. 
K

il
d

e
: 

M
a

p
p

in
g

 t
h

e
 g

la
ss

 c
e

il
in

g
: 

T
h

e
 E

U
 r

e
g

io
n

s 
w

h
e

re
 t

h
ri

ve
 a

n
d

 w
h

e
re

 t
h

e
y
 a

re
 h

e
ld

 b
a

ck
 –

 M
o

n
it

o
ri

n
g

 E
U

 r
e

g
io

n
a

l 
g

e
n

d
e

r 
e

q
u

a
lit

y
 w

it
h

 f
e

m
a

le
 a

ch
ie

ve
m

e
n

t 
a

n
d

 d
is

a
d

v
a

n
ta

g
e

 i
n

d
ic

e
s.

 



   

12 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
Figur 1. Kilde: Mapping the glass ceiling: The EU regions where thrive and where they are held back – Monitoring EU 

regional gender equality with female achievement and disadvantage indices.  
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4.0 Interreg annual event 2021 

Interreg annual event er som navnet antyder et årlig arrangement. Det arrangeres av DG Regio 
primært for forvaltningsmyndighetene av Interreg-programmene . . Fokus for konferansen var 
oppstarten av den nye programperioden. Dette inkluderte praktiske siden av arbeide med 
programmene, men og prioriterte områder som det grønne skifte. Innledere inkluderte blant annet 
kommisær Elisa Ferreira og Marjorie Jouen fra Jacques Delors Institute. Se program og lenke til 
arrangementet her.  

 

Direktør ansvarlig for Territorial Cooperation i DG REGIO Slawomir Tokarski avsluttet Interreg annual event 2021 med en 

dialog med unge fra ulike deler av Europa, her Óscar Bernárdez Pérez. Kilde: Interreg 

 

5.0 EU-kommisjonen foreslår å gjøre 2022 til et europeiske 
ungdomsår 

Europakommisjonen la 14. oktober 2021 frem forslag om å gjøre 2022 til et europeisk ungdomsår. 
Initiativet ble først omtalt av kommisjonspresident Ursula von der Leyen i linjetalen om EUs tilstand 15. 
september. En pressemelding om forslaget kan leses her: European Year of Youth 2022: Commission 
kick-starts work (europa.eu). 

I forslaget uttrykkes det tanker om at dersom det europeiske prosjektet skal klare seg i fremtiden, må 
det skape engasjement og inspirasjon blant unge mennesker. For å få det til, må man legge forholdene 
optimalt til rette for at de oppvoksende generasjonene skal få være med på å forme EU i tråd med 
egne prioriteringer. Ungdomsåret 2022 skal i tråd med dette stimulere unge til å bidra aktivt i 
utformingen av Europa og lokale samfunn. Samtidig skal det styrke bevissthet og kunnskap om 
mulighetene EU kan gi unge mennesker. Dette ses i sammenheng med at koronapandemien har slått 
hardt ut for mange unge, som har måttet ofre verdifull ungdomstid for å vise solidaritet med 
samfunnet for øvrig. Mange har også falt ut av arbeidslivet, og fysiske utvekslingsprosjekter i europeisk 
regi har i stor grad stoppet opp.      

I tråd med målsetningene i den europeiske ungdomsstrategien 2019-2027, skal ungdomsåret styrke 
innsatsen på europeisk nivå, i medlemsland, distrikter og kommuner for å engasjere og samarbeide 
med unge i et post-pandemisk perspektiv. 

Europeiske samarbeidsprogrammer rettet mot unge vil også være viktige for ungdomsåret. EU og 
medlemslandene (og også EØS-landene) investerer mange penger i programmer som Erasmus+, 

https://interreg-annual-event.tw.events/docs/PROGRAMME_Interreg_2021.pdf
https://interreg-annual-event.tw.events/
https://interreg-annual-event.tw.events/en/recording
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0634&qid=1518252661475
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
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Kreativt Europa og Horisont Europa, som gir muligheter for unge til å utvikle seg personlig, sosialt og 
profesjonelt. Kommisjonen fremhever særlig at man i 2022 vil markere 35-årsjubileum for Erasmus+ 
og at ungdomsåret vil gi muligheter til å feire at 10 millioner unge har deltatt i utvekslingsaktiviteter 
innen utdanning, ungdom og idrett siden starten i 1987.     

Samtidig med forslaget om 2022 som ungdomsår, la Kommisjonen for øvrig frem en rapport om status 
for gjennomføringen av den europeiske ungdomsstrategien, se den her. 

Kommisjonens forslag nå skal vurderes og eventuelt vedtas av europaparlamentet og 
medlemslandene i Rådet.   

Basert på innspill fra forbruker-, ungdoms- og oppvekstråd Joachim Nilsen Frislid 

 

6.0 Bypolitikk og EUs samfunnsoppdrag under Horisont Europa  

Kommisjonens melding om europeiske samfunnsoppdrag under Horisont Europa ble lagt fram 

29.09.21. De fem samfunnsoppdragene dekker følgende områder: 

• Tilpassing til klimaendringer – minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn skal bli robuste 
mot klimaendringer innen 2030 

• Kreft – forbedre livet mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 

• Sunne hav, kystområder og sjøer – gjenopprette sunne hav, kystområder og ferskvann innen 
2030 

• Klimanøytrale og smarte byer – 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030 

• Jordhelse og mat – skape 100 levende laboratorier og fyrtårn som skal bidra til bedre jordhelse 
innen 2030 

 

Samfunnsoppdrag er et nytt virkemiddel under forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 
Europa. Forskning og innovasjon gis en ny rolle gjennom at ressursene i sterkere grad kobles til 
politiske strategier, reguleringer og datatjenester. 
Norske aktører kan delta på lik linje med deltakere 
fra medlemslandene i Horisont Europa.  

100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030 

Byer spiller en nøkkelrolle hvis målet om 
klimanøytralitet skal realiseres i 2050. De står for 
70% av CO₂ utslippene, 65% av energiforbruket og 
er hjem for 65% av EUs borgere.  

Samfunnsoppdraget har som målsetning å levere 
minst 100 slike byer innen 2030. Oppdraget skal 
realiseres gjennom en plattform som  tilbyr 
deltagende byer teknisk, regulatorisk og finansiell 
støtte.  

Deltagende byer må forberede, signere og 
implementere såkalte klimaby-kontrakter. 
Kontraktene skal utarbeides med innbyggerne og 
lokale aktører. Utvelgelse av deltakende byer vil skje 
neste år. Deltagende byer vil få anledning til å bruke 
et eget merke, bl.a. for synlighet og videre 
finansiering. Det er satt av nærmere €350 mill. i 
Horisont Europa for perioden 2021-23 for å støtte 
FoU-prosjekter i byene og det vil også etableres en 
plattform for å støtte byene.   

For nærmere informasjon om 100 klimanøytrale og smarte byer se informasjon her og her. 

Basert på innspill fra forskningsråd Geir Arnulf 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-mission-climate-neutral-cities-faq.pdf
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 Lenke til nyhetsbrev om EUs Urbane Agenda her. 

 7.0 Territoriell utvikling 

Den senere tid har det vært en diskusjon om hvordan 
måle livskvalitet utover indikatorer som for eksempel 
BNP per capita. Det slovenske formannskapet har også 
fokus på livskvalitet. ESPON har offentligjort et 
arbeidsnotat om livskvalitet. Arbeidsnotatet gjør rede 
for en metodologi for å måle livskvalitet som tar 
utgangspunkt i en stedsbasert og borgersentret 
tilnærming.  Det ser nærmere på stedsbasert 
livskvalitet (Territorial Quality of Life).    
 

I notatet blir stedsbasert livskvalitet operasjonalisert 
langs tre dimensjoner med tre sfærer. Dimensjonene er 
tilrettelegge for et godt liv (good life enablers) som ser 
på tilgangen til forskjellige typer tjenester,  
opprettholdelse (Life maintenance index) som ser på 
helse og sikkerhet og livsutfoldelse (life flourishing) som 
ser på tillitt og økosystem tjenester. Sfærene er den 
personlige, den sosioøkonomiske og den økologiske.  
 

 

WORKING PAPER. Is our life good enough?  

Measuring territorial quality of life to support a future  

for all places and bring Europe closer to its citizens.  

ESPON / EU. Kilde: ESPON 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/urbanagenda/newsletter-archives/view/service/560
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Working%20Paper%2C%20Is%20Our%20Life%20Good%20Enough.pdf
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Figur 1. ESPON TQoL konseptuelle kart, fra WORKING PAPER. Is our life good enough? Measuring territorial quality of life to 

support a future for all places and bring Europe closer to its citizens. ESPON / EU. Kilde: ESPON 

  

Benchmarking av TQoL-indeksen i Ardèche, Frankrike, fra WORKING PAPER. Is our life good enough? Measuring territorial 

quality of life to support a future for all places and bring Europe closer to its citizens. ESPON / EU. Kilde: ESPON 

  

Nærmere informasjon om ESPONs arbeid med livskvalitet finnes her. ESPON vil offentligjøre et 
fagnotat (policy brief) om livskvalitet senere i år. 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Working%20Paper%2C%20Is%20Our%20Life%20Good%20Enough.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Working%20Paper%2C%20Is%20Our%20Life%20Good%20Enough.pdf
https://www.espon.eu/good-life
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Nytt europeisk Bauhaus. Oversikt over eksempler på bærekraftige, inkluderende steder mottatt i co-designfasen. Kilde: EU 

8.0 Nytt europeisk Bauhaus 
 

Melding om Nytt europeisk Bauhaus 
Den 15.09.21 offentliggjorde Kommisjonen  en melding (communication) om Nytt europeisk Bauhaus. 
Meldingen gjør rede for grunnleggende prinsipper, tiltak og finansieringsmuligheter for å fremme 
initiativet.  
 
Bakgrunn 
Initiativet ble opprinnelig lansert av 
kommisjonspresident Ursula von der Leyen og 
ble først omtalt i hennes «State of the Union» 
tale i 2020. Nytt europeisk Bauhaus er en del 
av EUs grønne transformasjon. Det har 
primært fokus på der vi bor og oppholder oss 
som bygg og offentlige plasser, men inkluderer 
også mote og møbler.  

Med Nytt europeisk Bauhaus ønsker man å 
bringe en kulturell og kreativ dimensjon til den 
grønne giv. Man ønsker å fremme omstilling i 
sektorer som bygg ved å kombinere design 
med bærekraft. 
Nytt europeisk Bauhaus vil besto av tre faser 
utforming, iverksetting og 
informasjonsspredning. Den 18.01 lanserte 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/overview-examples_en
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Kommisjonen utformingsfasen eller 
designfasen av Nytt europeisk Bauhaus. 
Målsetningen med denne fasen var gjennom 
en felles kreativ prosess å utvikle konseptet 
ved å utforske ideer, identifisere behov og å 
føre interessenter sammen.   
 
Grunnleggende prinsipper 
Grunnleggende verdier er 

• Bærekraft - fra klimamål, til sirkularitet, 
null utslipp og biodiversitet 

• Estetikk - design som går lenger enn 
funksjonalitet 

• Inkludering – mangfold, likhet og 
tilgjengelighet 

I første halvår i 2021 ble det gjennomført en 
konsultasjonsfase. Med utgangspunkt i denne 
ble tre tilnærmingsmåter identifisert 
kombinere global og lokal tilnærming, bredd 
deltakelse og interdisiplinær tilnærming.  
Meldingen peker på fire tematiske akser. 

• Nærhet til naturen som for eksempel 
bedre tilgang til grønne områder i byer 

• Gjenfinne en følelse av tilhørighet som for 
eksempel at det er gangavstand til 
tjenester og tilbud (15 min. byen) 

• Prioritere steder og personer med størst 
behov ved for eksempel å unngå 
segregasjon mellom forskjellige sosiale 
grupper 

• Fremme langtids og livssyklus 
perspektiver for det industrielle 
økosystemet gjennom for eksempel å 

prioritere gjenbruk av bygninger framfor 
nybygg. 

Med dette som utgangspunkt ønsker man at 
den grønne giv skal bidra til en positiv endring 
av steder og plasser hvor vi oppholder oss, 
men også miljø som fremmer innovasjon og 
påvirke våre holdninger til estetikk, bærekraft 
og inkludering.  
 
Tiltak og finansering 
I utgangspunktet ønsker man å benytte seg av 
initiativ eller finansieringsmuligheter som 
allerede finnes.  
 
For å støtte iverksettingen vil det imidlertid bli 
etablert et NEB Lab som en 
erfaringsdelingsplattform. I tillegg vil det bli 
etablert en «New European Bauhaus Festival». 
Omtrent Euro 85 mill. er satt av i forskjellige 
EU-programmer til prosjekter i perioden 2021 
– 2022. Dette inkluderer Horizon Europe, 
Singel Market Programme og det europeiske 
regionale utviklingsfond. 
 
Annet 
Lenke til innlegg av kommisjonspresident 
Ursula von der Leyen under Building Green 
Copenhagen om Nytt europeisk Bauhaus her.  
 
Lenke til utlysning fra European Institute of 
Innovation and Technology vedrørende Nytt 
europeisk Bauhaus her.  
Lenke til nyhetsbrev fra Nytt europeisk 

Bauhaus her. 

 

9.0 Housing Europe 
I oktober nummeret av Housing Europe omtales blant annet rapporten #Housing2030 som ser på 
arealpolitikk, avkarbonisering av boliger, bærekraftig finans og  bedre styresett samtidig som hensynet 
til boliger til overkommelige kostnader ivaretas.  I tillegg til Housing Europe var UNECE (United Nations 
Economic Conference for Europe - FNs økonomiske komité for Europa)  og UN-Habitat involvert i 
utarbeidelse av rapporten. Rapporten ble presentert under en UNECE ministerkonferanse for 
byutvikling, bolig og areal forvaltning i oktober.  Rapporten ble også presentert under COP26. Lenke til 
rapporten her.   

Videre er det informasjon om EUs uke for bærekraftig energi i 2021 og en oversikt over aktuelle 
arrangement. Lenke til utgaven her. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5802
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/18-10-2021-the-european-institute-of-innovation-and-technology-supports-the-new-european-bauhaus-with-eur5-million
https://ec.europa.eu/newsroom/neb/newsletter-archives/view/service/2137
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/Housing2030%20study_E_web.pdf
https://mailchi.mp/1a12da89bb81/housing-europe-news-november-2017-issue-5347951?e=5dd6507e35
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5.0 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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6.0 På kalenderen – kommende begivenheter og tidsfrister 

Det tas forbehold om endringer. 

Når  Hva Hvor 

01.07.-31.12.21 Slovenske EU-formannskapet  

22.11.21 til 

15.02.22 

European Capitals of Inclusion and Diversity Award Online 

22.-23.11.21 Annual meeting of presidents and secretaries-general of 

the Economic and Social Councils of the EU and the 

European Economic and Social Committee 2021 

Paris 

22.-25.11.21 EP Plenumssesjon Online 

23. – 25.11.21 EU Open Data Days Online 

23. – 25.11 Nordsjøkonferansen Brugge 

24. – 25.11 European Innovation Council Summit Brussels/digitalt 

24.-25.11 Europe, Let’s cooperate. Interregional cooperation forum Online 

26.11.2021 A Just Transition for workers of European industries: 

fostering opportunities for reskilling and upskilling 

Online 

26.11.2021 Youth Climate and Sustainability Round Table #2  

29.–30.11.21 Cities and Regions for International Partnerships 2021. CoR 

Citizenship; Multi-level governance and devolution; Public 

administration; Cohesion policy reform 

Online 

01.12.21 Introduksjon til Horisont Europa Online 

10.12.21 European Consumer Day 2021 Online 

29.11 – 03.12.21 ESPON uke Bled/digitalt 

29.11 – 03.12.21 European Hydrogen Week Hybrid 

1-3.12.21 CoR Plenumssesjon   

06.12.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

13.-16.12.21 EP Plenumssesjon Online 

14.12.2021 Hearing on the benefits of the outermost regions for the 

European Union 
Online 

17.12.21 Utlysning i forbindelse med Nytt europeisk Bauhaus Online 

01.01.2022 Starten på den franske formannskapet  

Jan 2022 8th report on economic, social and territorial cohesion  

https://www.gov.si/en/registries/projects/slovenian-presidency-of-the-council-of-the-eu-2021/
https://ec.europa.eu/newsroom/urbanagenda/items/726475/en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/annual-meeting-presidents-and-secretaries-general-economic-and-social-councils-eu-and-european-economic-and-social-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/annual-meeting-presidents-and-secretaries-general-economic-and-social-councils-eu-and-european-economic-and-social-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/annual-meeting-presidents-and-secretaries-general-economic-and-social-councils-eu-and-european-economic-and-social-2021
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://op.europa.eu/en/web/euopendatadays
https://northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/save-the-date-north-sea-conference-2021/
https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2021/11/europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-online
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/just-transition-workers-european-industries-fostering-opportunities-reskilling-and-upskilling
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/just-transition-workers-european-industries-fostering-opportunities-reskilling-and-upskilling
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/youth-climate-and-sustainability-round-table-2
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Cities-and-Regions-for-International-Partnerships-2021.aspx
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/introduction-to-horizon-europe22222222/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-consumer-day-2021
https://www.espon.eu/quality-life
https://www.fch.europa.eu/content/european-hydrogen-week-2021?fbclid=IwAR1BFXCaLLUAoGHPfvrdrsqsfRsejXl3d-KTh9if5MnSZTgoZ5UfUsi2gTM
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries#NextPlenary
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hearing-benefits-outermost-regions-european-union
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hearing-benefits-outermost-regions-european-union
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/18-10-2021-the-european-institute-of-innovation-and-technology-supports-the-new-european-bauhaus-with-eur5-million
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
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Når  Hva Hvor 

18.-20.01.21 EESC Plenumssesjon Brussel 

25.-28.01.21 CoR Plenumssesjon  Brussel 

17.-20.01.22 EP Plenumssesjon Online 

14.-17.02.22 EP Plenumssesjon Online 

07.-10.03.22 EP Plenumssesjon Online 

15.03- 17.03.22 Civil Society Days 2022 Brussel 

23.-24.03.22 EP Plenumssesjon Online 

31.03-01.04.22 Your Europe, Your Say! 2022 Online 

04.-07.04.22 EP Plenumssesjon Online 

12.04.22 Network of Territorial Cohesion Contact Points (NTCCP) Paris 

13.04.22 Urban Development Group (UDG) Paris 

01.-02.06.22 ESPON Seminar Lille 

08.12.22 Høring om gruppe untaksbestmmelsene  Online 

14.-16.22 Urbact Cities Festivals  

23.06 – 24.06.22 DGTC (Director Generals meeting of Territorial Cohesion) 

og et  fellesmøte med DG med ansvar for bypolitikk 

Paris 

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; 2022 

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; 2022 

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 

 

  

https://www.eesc.europa.eu/en/about
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries#NextPlenary
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2022
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
http://www.cepli.eu/
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