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1. Det slovenske formannskapsprogrammet 

Den 1. juli 2021 overtok Slovenia rådets formannskap fra Portugal. 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 utarbeider 
hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-
månedersprogram. Slovenia er sist ut i den 
nåværende trioen: Tyskland, Portugal og Slovenia. 
Slovenia arbeider under mottoet «Sammen. Robust. 
Europa.» 

Det slovenske formannskapet har fire overordnete 
prioriteringer:  

• Fasilitere EUs gjenoppbygging og styrke EUs 
robusthet og strategiske autonomi 

• Reflektere over EUs fremtid gjennom konferansen for EUs fremtid 

• Styrke rettsstaten og europeiske verdier  

• Øke sikkerhet og stabilitet i EUs nabolag 
 

Les Slovenias 6-månedersprogram her, og følg formannskapet her. 

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

Debatt om samhørighetspolitikken 

Samhørighetspolitikken ble debattert i plenum i parlamentet 23.06.21 i forbindelse med såkalt andre 
høring av fellesregelverket Common Provisons Regulation og forordningene for det europeiske 
regionalfond (ERDF), samhørighetsfondet (CF) og det europeiske territorielle samarbeid (Interreg).   

Dette representerer på mange måter avslutningen av 
en prosess som startet med at EU-kommisjonen la 
fram sitt forslag til ny samhørighetspolitikk i mai 2018 
for perioden 2021 - 2027. 

Det ble oppnådd prinsipiell  enighet mellom 
institusjonene før jul om regelverket for 
samhørighetspolitikken. Første halvår er blitt brukt på 
forhandlinger om enkelte anneks, oversetting, juridisk 
gjennomgang og mer formelle godkjenningsprosesser. 

Spørsmål som parlamentet var opptatt av i forkant av 
forhandlingene var blant annet størrelsen på 
budsjettet, makroøkonomisk kondisjonalitet dvs. at 
kommisjonen kan be rådet stoppe utbetalinger fra et 
eller flere programmer til et medlemsland, og høyere 
grad av medfinansiering dvs. støtte andelen av EU-
midler.  

Visepresident Dita CHARANZOVÁ ved plenarmøtet  

23. juni i Europaparlamentet i Brussel, da MEP-er  

debatterte fellesregelverket og samholdspolitikken. 

Debatten kan sees her og her finnes referat.  

Foto© European Union 2021. Kilde: EP 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2021-06-23_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625152/EPRS_BRI(2018)625152_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-06-23-ITM-017_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/joint-debate-on-the-common-provisions-and-cohesion-policy-meps-debate-_I207746-V_v
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Enkelte trekk ved den oppnådde enigheten fremhevet av REGI-komiteen1 
Den budsjettmessige rammen ble på Euro 330,2 mrd. av et budsjett på Euro 1 074 mrd. Det er mindre 
enn parlamentets ønske om Euro 378.1 mrd. I tillegg vil det bli bevilget Euro 7,5 mrd. til fondet for 
rettferdig omstilling. Interreg, hvor Norge også deltar, har fått en ramme på Euro 8.050 mrd. 

Medfinansieringsgraden blir økt for blant annet de minst utviklede regionene og Interreg. 

Makroøkonomisk kondisjonalitet videreføres, men med enkelte endringer, blant annet unntas Det 
europeiske sosialfond + og Interreg. 

30 pst. av budsjettet til ERDF og 37 pst av midlene til CF er øremerket klima- og miljøtiltak (PO2). 

Øremerking av ERDF-midler til byformål ble økt fra 6 til 8 pst. 

European Regional Development Fund (ERDF) vil ikke støtte investeringer i fossilt brensel. Det gjøres 
imidlertid unntak for gassinfrastruktur på visse betingelser.  

Det ble videre tatt inn en paragraf vedrørende støtte til regioner med permanente naturgitte eller 
demografiske utfordringer.  

Dagens krise er også reflektert ved at det er åpnes for støtte til bærekraftig turisme. En ny paragraf ble 
introdusert for å ta høyde for eventuelle nye kriser. 

 

Regelverket for samhørighetspolitikken offentliggjort i Offical Journal 

Regelverket for samhørighetspolitikken ble offentligjort i Offical Journal den 30.06.21 se lenke her. Det 
trådte i kraft 01.07.21. Det gjelder 

• Forordningen 
for Fondet for 
rettferdig 
omstilling 
(Just 
Transtion 
Fund) 

• Forordning 
for Det 
europeiske 
sosialfond + 
(European 
Social Fund 
Plus) 

• Forordningen 
for Det 
europeiske 
regional 
utviklingsfond 
og samhørighetsfondet (European Regional Development Fund and Cohesion Fund)  

• Forordningen for Det europeiske territorielle samarbeid (European Territorial Cooperation – 
Interreg)  

• Fellesforordningen (Common Provisons Regulation) 
 

 
1 eMeeting (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-cohesion-policy-regulation-2021-2027-published
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202106/REGI?meeting=REGI-2021-0615_1&session=06-15-13-45
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Kilde: Faktablad “A long-term vision for the EU’s rural areas” ©European Commission, Regional policy 2020. 

3. Langtidsvisjon for distriktene (Long Term Vision for Rural Areas) 

Den 30.06 la EU-kommisjonen fram en langtidsvisjon for distriktene (rural areas). Det er visepresident 
Dubravka Suica med ansvar for demokrati og demografi som legger fram visjonen i samarbeid med DG 
Regio og DG Agri. Det inngår oppdragsbrevet til de berørte kommissærene fra kommisjonspresident 
Von der Leyen.  

Bakgrunn 

Bakgrunnen for langtidsvisjonen er blant annet regionale forskjeller som følge av strukturelle 
endringer i næringsliv, digital og grønn omstilling samt demografiske endringer. Distriktene står ofte 
overfor store utfordringer i denne sammenheng, inkludert forskjeller på det digitale området men 
også demografisk. Samtidig er distriktene en viktig produsent av varer og tjenester som mat og 
økosystemtjenester.   

 

Visepresident Dubravka Suica ved presentasjonen av langtidsvisjonen for distriktene den 30. juni 2021. 

Foto: Jennifer Jacquemart European Union, 2021.   

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
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Visjonen 

Med visjonen ønsker 

kommisjonen å fremme 

• Sterke distrikter  

• God infrastruktur og 

kommunikasjoner  

• Robuste samfunn  

• Velstående 

distrikter 

 

  

Illustrasjon av visjonen med hoveddrivere som former fremtiden for landsbygda for 2040  

og de fire utfyllende handlingsområder, Kilde: Kommisjonen og Rådet 

 

Oppfølging av langtidsvisjonen 

En pakt for distriktene (Rural Pact) 

En pakt for distriktene vil bli utarbeidet. Den er ment å være en felles ramme for de forskjellige 
aktørene på europeisk-, nasjonalt-, regionalt- og lokalt nivå som vil være involvert i oppfølgingen av 
langtidsvisjonen. Den vil bli lansert mot slutten av 2021.  

Handlingsplan (EU Rural Action Plan) 

Med utgangspunkt i de fire prioriterte områdene er det identifisert konkrete tiltak eller såkalte 
flaggskip initiativ. Viktige finansieringskilder vil være samhørighetspolitikken og 
bygdeutviklingsmidlene under CAP. 

Flaggskip for sterkere distrikter 

Styrke eksisterende og fremtidige lokale utviklingsplaner gjennom økt kunnskap om 
finansieringsmuligheter og planarbeid ved hjelp av økt deltakelse i nettverk.  

Det foreslås følgende flaggskip 

• En revitaliseringsplattform – informasjon om aktuelle prosjekter og finansieringsmuligheter 

• Forskning og utvikling for distriktene – fremme innovasjons-økosystemer 

Flaggskip for god infrastruktur 

Fremme bærekraftige mobile løsninger og bedre tilgang til bredbånd og bedre digitale ferdigheter.  

• Bærekraftig multimodal mobilitet – dele gode løsninger 

• Distriktenes digitale framtid – tilgang til digitale tjenester og teknologi, fremme digitale 
ferdigheter og kompetanse samt måle utviklingen i de digitale gap mellom by og land 

Flaggskip for robuste samfunn 

Bidra til å øke robusthet (resilience) på miljø, klima og det sosiale området, med et spesielt fokus på 
myndigheter og næringsliv da de står overfor de største omstillingsutfordringene.  

• Støtte distriktskommuner i energiomstilling og klimaendring – med utgangspunkt i (Covenant 
of Mayors for Energy and Climate Change) fremme erfaringsutveksling, støtte 
renoveringsbølgen (renovation wave) og at aktuelle spørsmål tas opp i Nytt europeisk 
Bauhaus 

• Klima og våtområder – gjennomretting av våtområder og myrområder 

• Horizon Europe mission (Soil, health and food) 

• Støtte til kvinner i distriktene – entreprenørskap, barnehager og deltakelse i arbeidslivet 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10404-2021-INIT/en/pdf
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Kilde: Faktablad “A long-term vision for the EU’s rural areas” ©European Commission, Regional policy 2020. 
 

Velstående distrikter 

Bidra til diversifisering av næringslivet i distriktene i forbindelse med den grønne og digitale omstilling 
og styrke verdikjeden i vareproduksjon og kultur og kreativ sektor. 

• Entreprenørskap og samfunnsorganisasjoner – fremme etablering av SMB-er og 
entreprenører og gjennom samarbeid med forskjellige organisasjoner fremme attraktiviteten 
til distriktene 
 

Lenke til handlingsplanen finnes her. 

 

Konsekvensutredninger 

Som en del av den såkalte Better 
Regulation Agenda vil det innarbeides 
en mekanisme for å vurdere 
konsekvensene av EU lovgiving (major 
EU legislative initiatives) på distriktene.  

 

Distrikts observatorium (Rural 

Observatory) -  Bedre data og 

informasjon om utviklingen i distriktene 

I kommisjonen vil det etableres et 
distrikts-observatorium for å få bedre 
data og informasjon om utviklingen i 
distriktene.  

Det vil blant annet trekke på Eurostat, 
Joint Research Centre - Knowledge 
Centre for Territorial Policies og ESPON.  

 

 Illustrasjon: Better Regulation. Kilde: EC 

Veileder i finansiering 

Kommisjonen vil utarbeide en veileder om hvilke finansieringsmuligheter som finnes i EU for å fremme 
utvikling i distriktene.  

Det legges opp til en gjennomgang av oppfølgingen av langtidsvisjonen medio-2023. 

Lenke til Langtidsvisjonen for distriktene finnes her. 

Lenke til “ESPON policy brief on rural areas” her. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en#objectives-of-the-better-regulation-agenda
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en#objectives-of-the-better-regulation-agenda
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en#objectives-of-the-better-regulation-agenda
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20paper%2C%20Rural%20areas.pdf
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4. Samhørighetspolitikken og den grønne giv 

Klima- og miljøtiltak ble støttet i forrige programperiode. Det samme er tilfelle for inneværende 

periode. Det er også fokus på de økonomiske og sosiale konsekvensene av den grønne giv gjennom 

etableringen av Fondet for rettferdig omstilling. 

Dette er forsøk på å gi et innblikk i noen av sammenhengene mellom samhørighetspolitikken og den 

grønne giv. Den er ikke ment som uttømmende . Utover de finansielle bidragene bidrar 

samhørighetspolitikken med å etablere erfaringsutvekslingsplattformer, analyser og å støtte nettverk.  

Føringer i regelverket 

Føringer på bruken av midler allokert til samhørighetspolitikken er nedfelt i regelverket. 

Samhørighetspolitikken har fem overordnede målsetninger[1]. 

• PO 1 et mer konkurransedyktig og smartere Europa  

• PO 2 fremme overgang til en grønnere og lavkarbon økonomi og et mer motstandsdyktig Europa 

• PO 3 et mer sammenkoblet Europa  

• PO 4 et mer sosialt og inkluderende Europa gjennom den europeiske søylen for sosiale rettigheter 

• PO 5 et Europa nærmere innbyggerne  
 

En av målsetningene PO 2 skal fremme overgangen til er en grønnere- og lavkarbon-økonomi. Under 

PO 2 er det forutsett å støtte tiltak på områder som: 

(i) Energieffektivisering og reduksjon av utslipp av klimagasser 
(ii) Fremme fornybar energi  
(iii) Utvikle «smarte» energisystemer, nett og lagring 
(iv) Klimatilpassing og forbyggende arbeid 
(v) Bærekraftig vannforvaltning 
(vi) Overgang til en sirkulærøkonomi 
(vii) Biodiversitet 
(viii) Fremme grønn urban mobilitet 
 

30 pst. av ERDF-midlene er og 37 pst. av samhørighetsfondet er øremerket klimamålsetningene.  

 

Samhørighetspolitikken og klimatiltak 
DG Regio er en viktig bidragsyter til EUs klimapolitikk. Støtten til klimatiltak for programperioden 2014 

– 2021 er forventet å være på Euro 51 mrd. i 2023.2 Det er blitt gitt støtte til energieffektivisering 

(renovasjon) av offentlig infrastruktur, klimatilpassing og forebyggende arbeid (risk prevention), ren 

urban mobilitet og energieffektivisering av boliger3. I følge en rapport laget på vegne av REGI-

komiteen4 kan samhørighetspolitikken ha en utløsende funksjon spesielt i medlemsstater hvor 

samhørighetspolitikken er et viktig bidrag til offentlige investeringer. Samhørighetspolitikken kan 

videre ha en tilretteleggende rolle blant annet gjennom sin stedsbaserte tilnærming. 

 

. 

 
[1] (a) a more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional 

ICT connectivity; (b) 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; (c) a more connected Europe by 

enhancing mobility; (d) a more social and inclusive Europe implementing the European Pillar of Social Rights; (e) a Europe 

closer to citizens by fostering the sustainable and integrated development of all types of territories and local initiatives 
2 I dette inngår Det europeiske regionalfond (ERDF) og Samhørighetsfondet (CF) og inkluderer nasjonal ko-finansiering. 

Annual Activity Report 2020. Directorate-General Regional and Urban policy. 
3 Regio Climate tracking 
4 Cohesion policy and climate change.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Tracking-climate-related-investments/a8jn-38y8/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652247/IPOL_STU(2021)652247_EN.pdf
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Fondet for rettferdig omstilling (Just Transition Fund (JTF) 

Fondet for rettferdig omstilling (JTF) har fokus 
på de økonomiske og sosiale konsekvensene av 
omstillingen til en lav-karbon økonomi. Det vil 
bli bevilget Euro 7,5 mrd. over 
samhørighetspolitikkens budsjett. I tillegg vil 
det bli bevilget Euro 10 mrd. fra 
NextGenerationEU. 

Ordningen vil blant annet støtte investeringer i 
SMB inkludert microbedrifter, forskning og 
utvikling inkludert universiteter og 
forskningsinstitusjoner, støtte til å ta bruk ny 
og rene energiløsninger og systemer, 
energieffektivisering, etterutdanning og støtte 
til å søke arbeid for å nevne noe.  

Medlemslandene må i samarbeid med 
relevante myndigheter og partnere utarbeide 
planer, såkalte Territorial Just Transition 
Plans,  for bruken av midlene, men også hvilke 

regioner som skal være støtteberettiget. I 
dette inngår blant annet sysselsetting i 
karbonavhengige næringer (fossil fuel sector) 
eller klimagass intense 
næringer.  Kommisjonen har i utgangspunktet 
foreslått hvilke regioner som skal være 
støtteberettigede. Dette inkluderer regioner i 
Nord-Finland og Nord-Sverige.  

JTF inngår i en ordning som kalles «Just 
Transition Mechanism». De andre delene er en 
ordning under InvestEU primært for å støtte 
investeringer i privat sektor og en ordning for å 
støtte investeringer i offentlig sektor hvor  den 
Europeiske investeringsbank er involvert.  

Kommisjonen har også etablert en 
erfaringsutveksling plattform kalt Just 
Transition Plattform. 

 

Europeiske semester 

Oppgaven til det Europeiske semester er å koordinere medlemslandenes økonomiske politikk. I 2019 
ble DG Regio en av DG-ene som følger det opp og bidrar med analyser. I de siste landrapportene er 
det et eget anneks med fokus på fondet for rettferdig omstilling. Lenke til det europeiske semester 
her. 

 

Initiativ som kan hente støtte fra samhørighetspolitikken 

Renoveringsbølgen og nytt europeisk Bauhaus 

Renoveringsbølgen er et initiativ som har fokus 
på fornying av bygg/byfornying for å redusere 
utslippet av klimagasser. Noe av bakgrunnen 
for initiativet et at Europas bygninger ofte er 
gamle og ikke spesielt energieffektive.  De står 
for 40 prosent av energiforbruket i EU og 36 
pst. av energirelaterte klimagassutslipp. For å 
nå EUs klimamål må det også gjøres tiltak i 
bygningssektoren.  Målet er å redusere 
bygningers energiforbruk med 14 pst., mens 
utslippene skal reduseres med 60 pst. 
sammenlignet med 2015-nivået.  

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.  

 
[4] Committee on Regional Development - Multimedia Centre (europa.eu) 

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 var gjennom en felles kreativ prosess å 
utvikle konseptet ved å utforske ideer, 
identifisere behov og å føre interessenter 
sammen.  I forbindelse med dette ble det 
lansert en pris som skal tildeles gode 
eksempler tilknyttet viktige sider ved 
prosjektet. Høsten 2021 vil 
implementeringsfasen starte blant annet med 
implementeringen av 5 piloter.  

I et møte med regionalkomiteen[4] i EU-
parlamentet fremhevet kommisær Ferreira at 
det hadde en viktig oppgave å skape et positivt 
engasjement i forhold til den grønne giv. 
Samhørighetspolitikken vil gi teknisk assistanse 
for å utvikle prosjekter på lokalt nivå. Neste år 
vil det bli gitt støtte til prosjekter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-regional-development_20210525-1645-COMMITTEE-REGI_vd
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EUs Urban Agenda og Territorial Agenda er mellomstatlige samarbeid men som også har en tilknytting 
til samhørighetspolitikken. 8 pst. av ERDF-midlene er øremerket byformål.  

Et eget program European Urban Initiative (EUI) med en ramme på Euro 400 mill. vil også bli lansert. 

 

5. Foreløpig enighet om Brexit Adjustment Reserve 

 
Det ble torsdag 17.06.21 oppnådd en foreløpig enighet om Brexit Adjustment Reserve (BAR) mellom 
det portugisiske formannskapet og 
EU-parlamentet. BAR er ment å 
kompensere de som er mest berørt 
av Brexit. Alle medlemsland vil 
imidlertid bli tildelt midler. Den har 
en ramme på Euro 5 mrd. (i 2018-
priser) og er ment som en 
engangsstøtte. Euro 4 mrd. vil bli 
forhåndsutbetalt - Euro 1,6 mrd. i 
2021, Euro 1,2 i mrd. i 2022 og Euro 
1,2 mrd. i 2023. De resterende Euro 1 
mrd. vil bli fordelt i 2025.  

Fordelingen er basert på verdien av 
fisk fanget i britisk eksklusiv sone, 
handel med Storbritannia og 
befolkningen i maritime regioner som 
grenser til Storbritannia. Euro 600 
mill. vil bli fordelt med utgangspunkt i 
fiske, Euro 4,150 mill. med i 
utgangspunkt i handel og Euro 250 
mill. med utgangspunkt i maritime 
grenseregioner. Midlene vil blant 
annet gå til å kompensere bedrifter, 
bevare arbeidsplasser, støtte 
lokalsamfunn (fiskeribaserte) og 
bygge tollinstallasjoner. Det er 
planlagt at parlamentet skal stemme 
over forslaget i september. 

Foto: Basia Pawlik ©European Union. Kilde: EC - Audiovisual Service 

 

 

 

 
Brexit Adjustment Reserve (BAR)  Et siste politisk trepartsmøte fant sted 17. juni 2021, og bekrefter den politiske 

avtalen som er nådd mellom Rådet og Parlamentet. Den avtalen må nå formelt vedtas i plenum, forventet i september 

2021, og deretter av Rådet. Kilde: Briefing, EU Legislation in Progress, 2021-2027 MFF: Brexit Adjustment Reserve, EP. 

  

https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://territorialagenda.eu/home.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/17/preliminary-deal-on-5-billion-fund-to-mitigate-the-effects-of-brexit/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo-details/P-041102~2F00-01
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf
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6. Bypolitikk 

EUs Urbane Agenda 

Det arbeides med et dokument om den videre 
oppfølgingen av EUs Urbane Agenda. Det har 
fått navnet Ljubljana Agreement og det er 
meningen at det skal legges fram på et 
uformelt by ministermøte den 26.11.21.  

De fire første i en serie med artikler med 
utgangspunkt i arbeidet som er gjort i 
partnerskapene i den Urbane Agenda og andre 
urbane EU-initiativ er nå offentligjort. 
Artikkelserien vil videre ta hensyn til 
dimensjonene som er identifisert i det nye 
Leipzig Charter. De er grønn, produktive og 
rettferdig. Den første artikkelen har fokus på 
hvordan europeiske byer har tilpasset seg 

dagens krise når det gjelder arbeidsplasser og 
ferdigheter på det digitale området. Den andre 
artikkelen har fokus på klimatilpassing og 
energiomstilling. Den tredje på bruken av stor 
data og den fjerde på bruken av sirkulær 
innkjøp. For nærmere omtale se lenke her.   

En oppdatert brosjyre om EUs Urbane agenda 
er forventet gjort tilgjengelig høsten 2021. I 
september vil det bli arrangert tre webiarer 
som tar utgangspunkt i dimensjonene til det 
nye Leipzig Charter, se lenke her. 

For mer informasjon om arbeidet med EUs 
Urbane Agenda se lenke her. 

7. Territoriell utvikling 

Policy paper: «Territorial evidence and policy advice for the prosperous future of rural areas» – et 

fagnotat med territoriale fakta og råd for en velstående fremtid på landsbygda.

Med utgangspunkt i TA20305 og i samarbeid 
med det portugisiske formannskapet har 
ESPON laget et fagnotat (policy paper) som et 
bidrag til arbeidet med Langtidsvisjonen for 
distriktene (rural areas)6. 

 

Notatet ser på den demografiske utviklingen 
og forsøker å identifisere faktorer som påvirker 
de trendene vi ser. Videre med utgangspunkt i 
de seks prioriterte områdene for den 
territorielle utviklingen i EU skissert i TA2030 
foreslås det tiltak eller tilnærminger. 

Notatet operer i utgangspunktet med to typer 
distrikter. De med befolkningsøkning og de 
med befolkningsnedgang7.  De med 
befolkningsøkning finnes fra vestkysten av 
Norge, Sør-Finland, Sør-Sverige, via Danmark 
og til Storbritannia, via sørlige deler av Irland, 
sentrale deler av Frankrike, Nord-Italia, Sveits 
og de vestlige delene av Østerrike. De med 
befolkningsnedgang finnes langs den østlige 
kanten av EU, fra Øst-Finland, gjennom de 
baltiske statene og store deler av Polen, 
Slovakia, Balkan-landene til Hellas. Forsetter så 
videre gjennom Middelhavet gjennom Italia og 
Sardinia til Spania og Portugal enkelte lommer 
finnes også på Atlanterhavssiden i Irland og 
Skottland.   

Befolkningsnedgang i distriktene har etterhvert 
blitt synlig og berører alle deler av EU. 
Faktorene som påvirker dette er sammensatte. 
Rapporten skiller mellom befolkningsnedgang 

som skyldes utflytting (active shrinking) og aldersstrukturen (legacy skrinking). Videre skilles det 

 
5 #TerritorialAgenda 2030 - TerritorialAgenda 
6 Territorial evidence and policy advice for the 

prosperous future of rural areas | ESPON 

7 For en nærmere beskrivelse av den demografiske 

utviklingen som legges til grunn vises det til sidene 10 

og 11 i notatet, se lenke her.  

https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/urban-blog/series-articles
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/events/series-webinars-2021-how-are-urban-initiatives-and-actions-supporting-green-just-and-productive
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/library/material-coordinators-and-action-leaders-meeting-2021
https://territorialagenda.eu/home.html
https://www.espon.eu/rural
https://www.espon.eu/rural
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20paper%2C%20Rural%20areas.pdf
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mellom enkel nedgang (simple shrinking) som skyldes langsiktige sykler og sammensatt nedgang 
(complex shrinking) som setter befolkningsnedgangen inn i en større sosioøkonomisk sammenheng.   

 

 

Sammensatt nedgang og distrikts- og mellomnivå (intermediate) regioner8 Kilde: ESPON 

 

Notatet fremhever at tiltak og tilnærminger rettet mot 
områder med kompleks nedgang krever en stedsbasert 
tilnærming dvs. en tilnærming som er tilpasset de 
forskjellige stedene. Aktuelle tiltak inkluderer å utvikle 
komparative fortrinn, styrke by-land relasjoner eller 
adressere forskjeller på nasjonalt nivå. Et annet forslag er å 
utvikle et positive narrativ og å bevege seg bort i fra den 
mer «negative» framstillingen av områder med 
befolkningsnedgang.  Videre forslås det å ta høyde for at 
man befinner seg i situasjon med befolkningsnedgang når 
tiltak og tilnærminger vurderes. 

Lenke til notatet her9.  

I siste nummer av TerritoriALL er det intervju med 
kommisærene Elisa Ferreira og Dubravka Suica, videre 
omtale av norsk-svensk samarbeid for å utvikle turisme i 
Trysil – Sälen området. Se lenke her.  

 

 
8 ‘Predominantly rural’ – the share of the population living in rural areas is higher than 50 %; ‘Intermediate’ – 
the share of the population living in rural areas is between 20 % and 50 % (European Commission classification) 
9 Territorial evidence and policy advice for the prosperous future of rural areas | ESPON 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20paper%2C%20Rural%20areas.pdf
https://www.espon.eu/rural
https://territoriall.espon.eu/magazine/reader/216382
https://www.espon.eu/rural
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Tabellen «ESPON Policy recommendations» knytter forslag til tiltak opp mot prioriteringene i den Territorielle Agendaen 

Kilde: ESPON 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20paper%2C%20Rural%20areas.pdf
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Stortingsmelding om bærekraftsmålene, strategier for attraktive småbyer og 

sterke distrikter og regionale utviklingstrekk 2021 

Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 
2030 

Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 
2030. Regjeringen legger frem en plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Meldingen 
gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og 
regjeringens politikk på disse områdene. Se lenke her. 

Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland  
Den 21.06 la regjeringen fram tre distriktspolitiske strategier som skal spisse den distriktspolitiske 
innsatsen og bidra til sterke og livskraftige distrikter over hele landet. Se lenke her. 

Regionale utviklingstrekk 2021 
Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de 
overordnede målene for regional- og distriktspolitikken. Se lenke her. 

 

8. Housing Europe 

I juni-nummeret av Housing Europe er det 
videopresentasjoner av norske boligbyggerlag, bruk 
av tre i boliger og bygg og Vindmølleparken i 
Stavanger/Pådriv laget i samarbeid med BBC 
StoryWorks.  

Videre presentasjon av EUs plattform for å 
bekjempelse hjemløshet som ble lansert i Lisboa 21. 
juni, oppfølging av Nytt europeisk Bauhaus og Sosial 
boligbygging og digitalisering – Sommerskole for unge 
profesjonelle og de som er i starten av sin karriere og 
stordata og energibruk i bygg for å nevne noe. Lenke 
her.   

I juli-nummeret ser man blant annet på «Fit for 55» 
og sosiale boliger. 

Lenke her.  

 

 

9. Nytt europeisk Bauhaus 

New European Bauhaus Prizes 2021 

Den 23.04. ble det åpnet en konkurranse #NewEuropeanBauhaus PRIZES 2021. Meningen med årets 
konkurranse er at den skal bidra til design eller utformingsfasen til Nytt europeisk bauhaus. Det er et 
ønske å gi anerkjennelse til ting som er gjort og støtte yngre i å utvikle nye konsepter og ideer.  

 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-attraktive-smabyer-og-sterke-distrikter/id2862391/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2021/id2847260/
https://mailchi.mp/18a385dc23f8/housing-europe-news-november-2017-issue-5218511?e=5dd6507e35
https://mailchi.mp/89c5dcc486ef/housing-europe-news-november-2017-issue-5268043?e=5dd6507e35


   

14 

 

Det vil bli utdelt priser i 10 kategorier:  
1. Teknikk, materialer og prosesser i bygg 

og utforming (design) 
2. Sirkulær renovering av bygg 
3. Løsninger for utvikling (co-evolution) av 

bebygde områder og natur 
4. Regenerering av by- og landområder 
5. Produkter og livsstil 
6. Kulturarv (preserved and transformed 

cultural heritage) 
7. Gjenoppfinne møteplasser  
8. Mobilisering av kultur, kunst og 

lokalsamfunn 
9. Modular, adaptable and mobile living 

solutions 
10. Interdisiplinære utdanningsmolder 

 

Hver kategori er delt i to: 
1. New European Bauhaus Award for eksisterende eller avsluttet prosjekter 
2. New European Bauhaus Rising Stars som tildeles konsept og ideer foreslått av unge talenter 

30 eller yngre 
 
Konkurransen var åpen til 01.06 og det kom inn mer enn 2 000 forslag i perioden 11. til 18. juni ble det 
avholdt en avstemming. 60 forslag, de 3 første i hver kategori, vil bli vurdert av en jury. De er også 
presentert på plattformen for konkurransen, se lenke her. Vinnerne vil bli annonsert etter sommeren.    

I september vil kommisjonen legge frem en melding (communication) om Nytt europeisk bauhaus. 

 

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. 

 

Lenke til juli-nummeret av nyhetsbrevet for Nytt europeisk bauhaus finnes her.  

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/new_european_bauhaus_freestyle_contributions
https://ec.europa.eu/newsroom/neb/newsletter-archives/33797
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10. 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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11. På kalenderen – kommende begivenheter og tidsfrister 

Det tas forbehold om endringer. 

Når  Hva Hvor 

01.07.-31.12.21 Slovenske EU-formannskapet  

02.08.21 Høring statsstøtte reviderte retningslinjer for klima, energi 

og miljø (revised Climate, Energy and Environmental Aid 

Guidelines (CEEAG))  

Online 

28.09.-21 9th CIVEX Commission Meeting - Hybrid, CoR. 

Citizenship; Fundamental rights and rule of law 

 

06.09.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

08-09.10.21 EYE2021 – European Youth Event 2021 Hybrid 

13.-16.09.21 EP Plenumssesjon Online 

16. – 22.09.21 Europeisk mobilitetsuke Online 

20. 23.09.21 Nordic Edge – smarte byer Hybrid 

24.09.2021 Cohesion Policy: evidence-based lessons for digital and 

green recovery in Europe 

 

24.09.21 Shaping Transitions with Evidence - Regional Policy - 

European Commission (europa.eu) 

 

27.09.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

27.09.21 NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Point) Ptuj/online 

28.09.21 UDG (Urban Development Group) Ptuj/online 

29.09.21 Konferanse om TA2030  

04.-07.10.21 EP Plenumssesjon Online 

11. – 14.10.21 European Week of Regions and Cities  

12.10.21 Small places matters – workshop under European Week of 

Regions and cities 

online 

12-14.10.21 CoR Plenumssesjon  

14.10.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

14. -16.10.21 #ERAMUSDAYS  

18.-21.10.21 EP Plenumssesjon Online 

25. – 29.10 EUs uke for bærekraftig energi Online 

27.10.21 DGUM (Director Generals Meeting Urban Matters) Celje/online 

https://www.gov.si/en/registries/projects/slovenian-presidency-of-the-council-of-the-eu-2021/
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/9th-CIVEX-Commission-Meeting-Hybrid.aspx
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/new-dates-for-eye2021/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://mobilityweek.eu/home/
https://nordicedge.org/expo/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2021/09/cohesion-policy-evidence-based-lessons-for-digital-and-green-recovery-in-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2021/09/cohesion-policy-evidence-based-lessons-for-digital-and-green-recovery-in-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/cohesioneval2021/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/cohesioneval2021/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries#NextPlenary
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.erasmusdays.eu/news_mp/erasmusdays-2021-get-ready/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://eusew.eu/
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Når  Hva Hvor 

8-9.11.21 EuroPCom digital event  Online 

10.-11.11.21 EP Plenumssesjon Online 

15.11.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

22.-25.11.21 EP Plenumssesjon Online 

23. – 25.11 Nordsjøkonferansen Brugge 

26.11.21 Uformelt by-ministermøte Brdo pri Kranju 

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

Citizenship; Multi-level governance and devolution; Public 

administration; Cohesion policy reform 

Online 

29.11 – 03.12.21 ESPON uke Bled/digitalt 

1-3.12.21 CoR Plenumssesjon   

06.12.21 Møte i REGI-komiteen, Europaparlamentet Online 

13.-16.12.21 EP Plenumssesjon Online 

01.01.2022 Starten på den franske formannskapet  

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 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/save-the-date-north-sea-conference-2021/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Cities-and-Regions-for-International-Partnerships-2021.aspx
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
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/
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Ta kontakt!  

Odd Godal og Maria Deridder Holmlund hører gjerne fra deg HER 
 

       

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/norges-delegasjon-til-eu/ansatte/id692196/#regional

