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EU-delegasjonens hovedoppgaver

• Representerer norske myndigheter i kontakt 
med EU

• Vite hva som foregår – observerer og 
rapporterer

• Talerør for norske interesser og 
forhandlingspart

• Informerer om Norges samarbeid med EU
• Viktige samarbeidspartnere: regionkontorene

og KS. Bare sammen kan vi få med oss det 
som skjer
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The Committee of the Regions: voice of local government

• Represents cities and regions

• Advises on new EU laws and policies

• Promotes the involvement of local government in EU 

matters

353 members
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Growing and shrinking cities
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Urban air quality
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Kommunesektoren – både innenfor og 
utenfor EØS-avtalen
• Landene bestemmer selv hvordan de vil organisere kommunesektoren

… Men:
INNENFOR EØS – REGELVERK VI MÅ FØLGE – OG UTNYTTE BEST MULIG
• Konkurranse- og statsstøtteregelverk
• Regelverket for offentlige anskaffelser
• Miljøregelverkene – sirkulærøkonomi står høyt på dagsorden

PROGRAMSAMARBEIDET – MULIGHETER SOM KOMMUNENE TAR I BRUK
• Hva løser vi henholdsvis på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå
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En klar rolle for regioner og byer i fremtidens Europa
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Vi må følge anskaffelsesregelverket

• Nå kan kommunene bruke beste praksis
• Hele Europa begynner nå å få erfaring med 

det nye regelverket
• Felles verktøy er lansert:

• Standardiserte anbudsdokumenter
• Forskjellige metoder for kompetanseheving
• Verktøy for å beregning av livssykluskostnader. 
• Markedsdialog osv.

• Frivillig forhåndsevaluering av store 
infrastrukturprosjekter

• Tiltak for profesjonalisering av innkjøpere
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Sirkulær økonomi – økte gjenvinningskrav

Naturressursene i kretsløp: 
- ombruk
- reparasjon
- oppgradering
- materialgjenvinning

Innovasjon nye marked og forretningsmodeller
Illustrasjon: EU-kommisjonen

Hva handler sirkulær økonomi om?

Økonomisk vekst 26,7 mrd. Euro

Sysselsetting 144 000 nye jobber i 2035

Konkurransekraft og tilgang til ressurser

Beskyttelse av klima 
og miljø

500 mill. tonn CO2-ekv i 2015-2035
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Hvorfor se til Europa

• Felles utfordringer - fornuftig med kunnskapsdeling
• Økonomi: 

• Gjenbruk av løsninger eller delt risiko ved å utvikle nye løsninger
• Mulig å hente hjem utviklingsmidler

• Sørge for at våre behov blir gjenspeilet i de europeiske fellessatsingene
• Beste praksis
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Virkemiddelmatrisen
Område Kommunale

virkemidler
Regionale
Virkemidler 

Nasjonale
Virkemidler

Europeiske
virkemidler

Omsorgstjenester Operativ drift, 
arbeidsgiveransvar,
faglig utvikling, best
mulig tilbud til 
brukerne

Faglig nettverk, 
veiledning,
videregående 
opplæring og 
fagskole

Kvalitetssikring, 
finansiering, godt 
samspill med 
spesialisthelsetjene
ste, regelverk, 
kompetansesentre

Utvikling av nye 
modeller for
velferdsteknologi og 
tjenesteinnovasjon, 
forskning på 
Alzheimer

Styrke 
yrkesopplæring

Lokalt næringsliv-
samarbeid

Skoleeier og 
operativ drift

Retningslinjer,
kompetanse, 
finansiering

Effektiv utveksling 
til fylker med 
samme satsinger 
gjennom Erasmus

Vann & avløp Etatsansvar,
anskaffelser, 
operativ utførelse 

Arealplanlegging, 
faglige nettverk

Meteorologiske
tjenester, NVE, 
anskaffelsesstøtte

Teknologiutvikling
for å håndtere 
overvann, evne til å 
ta risiko, definisjon 
av beste praksis.
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Intern migrasjon og mobilitet blir viktig når
naturlig tilvekst er null
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Hvor går de indre migrasjonsmønstrene?

2 av 3 i EU 13 bor i en region med 
synkende befolkning
To mønstre: avfolkning på grunn av
arbeidsutvandring og på grunn av
aldersammensetning
Hva betyr det for oss? 
Hvordan integrerer vi de vi er så
heldige å få?
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Strategier for å møte avfolking

• ‘going for growth’ - gjennomføre tiltak som reverserer og stimulerer
befolkningsvekst – urealistisk for mange regioner

• ‘coping with decline’ – akseptere og tilpasse seg på en smart måte –
modernisering av offentlige tjenester – selektiv utnytting av fortrinn – krever
styring og lokalt utviklede strategier – EU og nasjonalt nivå kommer inn som
partner
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Lokaldemokrati - spørsmålene er de samme over hele 
Europa

• Hvordan involvere innbyggerne mer og øke deres 
innflytelse?

• Hvordan gi politikken økt legitimitet?
• Hvordan sikre at alle grupper er med?
• Hvordan spre god praksis?
• Hvordan sikre kompetanse?
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Eksempel på synliggjøring: Vote Watch 

• VoteWatch er et nettsted og en europeisk NGO som bl.a. støttes av Open 
Society Foundation. 

• Formålet er å øke den praktiske innsikten i EUs beslutningssystemer. 
• Synliggjør stemmegivningen til partigrupper og representanter. 
• Tjenesten er mye brukt og det enkle og vellykkede grafiske grensesnittet –

kan ha overføringsverdi til kommunal sektor.

http://www.votewatch.eu/
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Deltakende budsjettering 

Velkjent, også fra Norge (Fredrikstad)
Men i vekst, og kobles til portaler og forslag:
• Skotske myndigheter og Convention of Scottish Local Authorities: 1% av

lokalbudsjettet innen 2021
• Paris (fra 2015): 5 % av investeringsbudsjettet, i tillegg til at en viss andel av

hver bydels løpende budsjett bestemmes via deltakende budsjettering
• Madrid

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_of_Scottish_Local_Authorities
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EUs langtidsbudsjett 2021-2027

• Hva kjennetegner det nye 
budsjettet

• Hva ser vi avtegne seg på 
programnivå

• Hva betyr det for norsk 
kommunesektor, KMD og 
UD
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Norsk kommunesektor bør angi sine prioriteringer for 
fremtidens EU-programmer

• Flere departementer er godt i gang med arbeidet med 
fremtidens programmer

• Programmene favner vidt og berører forskjellige 
samfunnsaktører på forskjellige måter

• Store og krevende beslutninger som krever best mulig 
beslutningsgrunnlag.

• Norsk kommunesektor bør angi sine prioriteringer
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EU-budsjettets relative størrelse
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Overordnede prioriteringer

Et Smartere Europa (en satsing på innovasjon, digitalisering, omstilling og SMB-
støtte.) 
Et grønnere karbonfritt Europa
Et bedre forbundet Europa («Connected Europe”) - satsing på strategisk fysisk og 
digital infrastruktur
Et mer Sosialt Europa, som understøtter gode arbeidsvilkår, utdanning og opplæring, 
sosial inkludering og lik rett på helsetjenester.
Et Europa som er nærmere innbyggerne



Utenriksdepartementet



Utenriksdepartementet



UtenriksdepartementetPermanent Mission
of Norway

Hva betyr det for oss?

• De store overføringsdebattene har liten betydning for norsk 
programdeltakelse. Men de har betydning for EØS-midlene

• Programmene som er viktige for norske kommunesektor videreføres eller 
styrkes.

• Større programmer kan gjøre det vanskeligere å shoppe delprogrammer.
• Vi bør trolig ha en bred debatt om hvilke programmer vi skal prioritere å 

være med i
• Vi må sørge for å ha muligheten til å delta 
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SATSING PÅ INNOVASJON OG VEKST

I digitalpolitikken vil det foreslåtte Digital Europe Programme (DEP) innebære en satsing på temaer som vil ha betydning for 
innovasjonsevnen i både næringsliv og offentlig sektor, bl.a. kunstig intelligens og digital kompetanse). 

Single Market Programme vil samle en rekke instrumenter som angår funksjonen av det indre marked og kommer trolig til å 
inneholde SMB-virkemidlene fra COSME 

I forsknings- og innovasjonspolitikken vil det nye programmet Horizon Europe fortsatt ha fokus på bærekraftsmålene og 
samfunnsutfordringer, og dermed forbli relevant for norsk kommunesektor (som har hatt god uttelling i Horizon 2020). 

Kommisjonen foreslår å styrke fokus på ungdom i sitt budsjettforslag. Blant annet vil Kommisjonen doble budsjettet til 
Erasmus. Angår yrkesopplæring og fylkeskommunene. 

Regionale innovasjonsinvesteringer blir viktigere i Interreg
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SATSING PÅ LOKALDEMOKRATI OG 
SAMFUNNSBYGGING

Kommunesamarbeidet og lokaldemokratistyrkingen som tidligere inngikk i Europe for Citizens blir nå lagt i det nye 
programmet Rights & Values. Creative Europe videreføres under samme paraply. Det gjør også Justice-programmet.

Det blir lansert ett stort nytt byutviklingsprogram – som erstatning for de eksisterende. Nytt samarbeidsinstrument for 
europeisk byutvikling kalt European Urban Initiative (som bl.a. skal dekke alle temaer fra Urban Agenda for the EU der flere 
norske byer er med i dag).

EUs budsjett knyttet til grensekontroll, migrasjon og asyl foreslås økt fra rundt 13 milliarder euro til rundt 35 milliarder euro. 
Forslaget innebærer bl.a. et nytt Integrated Border Management Fund. Dette skal bidra til å støtte medlemslandene i å 
styrke yttergrensekontrollen, men også å øke Asylum and Migration Fund for å styre migrasjonsstrømmene mer effektivt. 

I miljøpolitikken foreslår Kommisjonen å videreføre og styrke miljøprogrammet LIFE som bl.a. fremmer utvikling og 
spredning av god praksis.
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Norsk beslutning om programdeltakelse bør trolig 
foreligge høsten 2019/våren 2020
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Differensiert arbeidsgiveravgift

• Fortsatt støtte til områder med særlig 
utfordringer

• EUs ytre regioner og de spredt befolkede 
regionene i Nordområdene er likestilt i 
strukturfondene som egen kategori

• Kan tyde på at Norges regionalpolitiske 
handlingsrom opprettholdes.

• Men detaljene må gjennomgås. 
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Økonomiske trender
• Europas økonomi er sterkere
• Regionale økonomiske ulikheter 

har begynt å krympe igjen 
• Øst-vest skillet blir mindre, mens 

nord-sør skillet blir mer markant.
• Fortsatt betydelig ledighet, men 

reduksjon etter samme 
geografiske mønster

• Er valget for fylkene å bli 
verdensmestere eller stagnere? 

• Tilsier fortsatt trykk på smart 
spesialisering

• Fortsatt trykk på digitalisering 
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Noen tekniske grep i regionalpolitikken med betydning for oss

Støtte til alle 3 typer regioner – også de rikeste
Mer skreddersøm i støttekriteriene: BNP per innbygger suppleres av kriterier som ungdomsledighet, utdanningsnivå, 
konsekvenser av klimaendringer og mottak og integrering av innvandrere.
Bedre forankring - større vekt på lokal ledelse, integrerte instrumenter og økte medfinansieringskrav
Færre og tydeligere krav til støttemottakerne: Blant kravene er at tiltakene skal fremme energieffektivitet og at regionene 
skal ha smart spesialiserings-strategier for å få størst mulig effekt av forsknings- og innovasjonsvirkemidlene. 
Færre og enklere regler og et mer fleksibelt rammeverk: Ett sett med regler skal nå dekke 7 EU- fond. 
Det nye rammeverket skal kombinere langsiktig investeringsplanlegging med fleksibilitet
Sterkere kobling mellom samhørighetspolitikken og arbeidet med nasjonale strukturreformer. 
Tydeligere regelverk for samarbeid med partnerland
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Priorities in aeronautics & clean 
mobility – mapping by Clean Sky 
2 and European Commission

Eye@RIS3 database: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map

SYNES NORSKE FYLKER PÅ 
KARTET? 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map?p_p_id=captargmap_WAR_CapTargMapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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Nyhet 1: Bygge ned grensehindringer og utvikle 
fellestjenester

Utfordring: Det indre marked svikter i
grenseområdene: 
• brudd i private og offentlig tjenestekjeder
• Estimert BNP-tap på 2 %

Nye legale instrumenter (COM(2018) 373):
• European Cross Cross Border 

Commitment/Instrument (+ EGTC)
Finansielle avsetninger: 
• Utlysninger og prosjektmidler
Mål: 
Mer effektive tjenestekjeder og funksjonelle bo-
og arbeidsmarkedsregioner
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Innovasjon blir viktig i 
interregionale programmer
• Alle Eus regioner møter krav om å ha smart 

spesialiseringsstrategier. 
• Mer effekt ut av innsatsen for å fremme 

næring
• Europas regioner skal hevde seg bedre i 

global konkurranse
• Smart spesialisering er inngangsbilletten til 

europeiske regionale partnerskap
• Kommisjonen kobler i økende grad 

teknologisatsinger og interregionalt 
samarbeid 
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Nyhet 2: Pan-europeiske innovasjonsklynger / interregionalt 
innovasjonsnettverk

Utfordring: 
• Hvordan skape globale vinnere?

Tiltak:
• Regioner med matchende smart spesialisering

får finansiell og logistisk støtte
• Bygger bl.a. på suksesser innen bil- og 

flyindustrien
Mål: 
• investeringsklare europeiske interregionale

verdikjeder
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Thematic Areas 

Advanced 
manufacturing for 

energy applications 

3D Printing Innovative use of 
non-food biomass

Efficient & 
Sustainable 

Manufacturing

Nano-Enabled 
Products

Industry 4.0 Textile 
Innovation

Medical
Technology

Sports
Innovation

Photonics
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Selected partnerships
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Selected partnerships
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bio-economy
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Virkemiddelmatrisen
Område Kommunale

virkemidler
Regionale
Virkemidler 

Nasjonale
Virkemidler

Europeiske
virkemidler

Omsorgstjenester Operativ drift, 
arbeidsgiveransvar,
faglig utvikling, best
mulig tilbud til 
brukerne

Faglig nettverk, 
veiledning,
videregående 
opplæring og 
fagskole

Kvalitetssikring, 
finansiering, godt 
samspill med 
spesialisthelsetjene
ste, regelverk, 
kompetansesentre

Utvikling av nye 
modeller for
velferdsteknologi og 
tjenesteinnovasjon, 
forskning på 
Alzheimer

Styrke 
yrkesopplæring

Lokalt næringsliv-
samarbeid

Skoleeier og 
operativ drift

Retningslinjer,
kompetanse, 
finansiering

Effektiv utveksling 
til fylker med 
samme satsinger 
gjennom Erasmus

Vann & avløp Etatsansvar,
anskaffelser, 
operativ utførelse 

Arealplanlegging, 
faglige nettverk

Meteorologiske
tjenester, NVE, 
anskaffelsesstøtte

Teknologiutvikling
for å håndtere 
overvann, evne til å 
ta risiko, definisjon 
av beste praksis.
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Norges delegasjon
til den europeiske union

Følg oss videre!

Facebook: Norges delegasjon til EU

Twitter: norwayEU

Instagram: norway_eu

Web: regjeringen.no/Europapolitikk



Regional and 
urban Policy

EUROCITIES expert group meeting
25/06/2018

Policy objective 5 – Europe closer to 
citizens

Tools for integrated territorial 
development
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A modern, dynamic
policy

Modern 
investment
Focus on transition to smart, low-
carbon economy

Stronger conditions & link to 
European Semester

Comprehensive performance data 
in near real time

Simple, flexible, 
dynamic
 7 funds, 1 regulation (50% 

shorter)

 50 key administrative 
simplifications

 Faster implementation
(return to n+2)

 Responsive to emerging 
needs (migration, economy)

For all regions
 Balanced and fair "Berlin 

method"

 75% to poorest regions, 
where most needed

 Tackling emerging needs 
and economic transition 
across the EU
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Policy objectives
11 objectives simplified and consolidated to 5:

1.A smarter Europe (innovative & smart economic 
transformation)

2. A greener, low-carbon Europe (including 
energy transition, the circular economy, climate 
adaptation and risk management)

3. A more connected Europe (mobility and ICT 
connectivity)

4. A more social Europe (the European Pillar of 
Social Rights)

5. A Europe closer to citizens (sustainable 
development of urban, rural and coastal areas 
and local initiatives)

2 horizontal objectives: 

 Administrative capacity 
building

 Co-operation between 
regions and across 
borders (embeds co-
operation in mainstream)

Policy objective 5 is horizontal and 
can use all investment categories 
and indicators from PO1-4!
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Reinforce the integrated and place-based approach

The EU must be able to respond to the expectations of its citizens, irrespective of where 
they live

The number of place-based sectorial initiatives, notably targeting cities, is booming 
rapidly, but nor national, nor regional, nor local sectoral measures can alone deliver 
sufficient results.

Need for economic, social, and environmental sustainability and resilience in all places

Different territories and communities require differentiated and tailor-made policy mixes

58
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Lessons learned
Need for simplification

• Lower implementation rate (34% project selection rate, end of 2017) irrespective to the applied territorial delivery mechanism (ITI, 
multi-thematic priority axis). 

• Novelty of integrated approaches and complexity of challenges can explain the delays sometimes, but complicated implementation 
systems can be streamlined.

More thematic flexibility
• Thematic focus were often limiting and set before the selection of local strategies without considering the actual development 

needs and potentials 

Challenges in multi-level governance
• Delegation of project selection (IB) was too burdensome, while the actual role and responsibilities of cities and territories remained 

unclear. 

Recognising the role of cities in regional development
• Increased focus on sustainable urban development (way more than 5%), but a rather fragmented urban dimension and initiatives

Functional area approach and urban-rural linkages
• Functional area approach was promoted successfully, but difficulties in identifying the exact territorial and thematic focus of 

integrated strategies.

Strengthening participation
• Partnership principle should be strengthened when preparing and implementing programmes and strategies. Use of CLLD 

remained limited in Cohesion Policy, and rarely used in urban development. 

59
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What is Integrated 
territorial development?
(Art. 22)

Policy objective 5 + territorial 
instruments

- ITI (PO1-5)
CLLD (PO1 5)

Integrated Territorial Development
Shared management 

(Partnership + Multi-level governance)

COHESION POLICY

Integrated Place-based

Macroregional strategies Transnational/cross-border

Partnership Agreement National

Programmes Regional/national

Territorial strategies (Art. 23) Functional (Functional urban area)

Local strategies (Art. 26) Subregional (metropolitan region)

Local admin (City/town/suburb)

Community (urb. neighbourhood)

What is integrated?

Multi-sectoral

Multi-level

Multi-

stakeholder

Multi-territorial

Community-led

SUD 6%
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What is Integrated Territorial Development? 
(new CPR Art. 23)

Minimum requirement 1: Investments based on integrated territorial or 
local development strategies (multi-sectoral, multi-stakeholder, optionally 
multi-territorial)

Minimum requirement 2: relevant local or territorial body shall select or 
shall be involved in the selection of operations (multi-level, optionally 
community-led)

All investments under Policy objective 5 (ITI, CLLD, other)

All investments under other POs using territorial instruments (ITI, CLLD)

61
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What is Integrated?

A strategic approach, which combines

• Multi-sectoral approach

• Multi-level governance approach

• Multi-stakeholder approach

+ Functional area approach
+ Community-led approach

62
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What is Territorial?

Going beyond national and regional level
• Functional territories (crossing administrative 

boundaries)
• Sub regional administrative entities (NUTS 3 and below)
• Local communities

Territories must be underpinned by common challenges, development 
needs and growth potentials.

63
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What is Sustainable Urban Development?
(new ERDF/CF Art. 9)

Integrated territorial development targeting urban areas.

• All investments under PO5 specific objective 1 (per definition for urban areas)

• All investments under PO1-4 territorial instruments (ITI, CLLD) targeting urban areas

Minimum 6% ERDF

64

IB designation os not obligatory, but 
the minimum requirements for 
integrated territorial development 
must apply!
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What is an Urban focus?
(new CPR Annex 1)

Interventions targeting: 
Urban neighbourhood 

Administrative unit of a City, Town or Suburb 

Functional urban area (It can also cover all actions to promote urban-
rural linkages)

Territorial focus will be monitored together with the delivery mechanisms

65
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What about other territories?
(new CPR Annex 1)

Interventions targeting: 
Mountains

Islands

Sparsely populated

Any other territorial focus

Territorial focus will be monitored together with the delivery mechanisms

66

Also a mainstream investment can have a 
territorial focus, e.g. a specific call for 
islands! Territorial focus is not about 
location! 
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What are the delivery mechanisms?
(new CPR Art. 22)

Three forms for integrated territorial development:

CLLD: if implemented using a specific bottom-up method

ITI: if programmed `horizontally` through multiple priorities, or even 
programmes, funds or POs

Other: if programmed through an integrated PO5

67

ITI and the Other fare about how to 
programme for integrated territorial 
development,
CLLD is about how to implement! 
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What are the delivery mechanisms?
(new CPR Art. 22)

Three forms for integrated territorial development:

CLLD: if implemented using a specific bottom-up method

ITI: if programmed `horizontally` through multiple priorities, or even 
programmes, funds or POs

Other: if programmed through an integrated PO5

68

ITI and the Other fare about how to 
programme for integrated territorial 
development,
CLLD is about how to implement! 
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European Urban Initiative
The European Urban Initiative shall consist of the following three strands, all 
with regard to sustainable urban development: 

(a) support of capacity-building; 

(b) support of innovative actions; 

(c) support of knowledge, policy development and communication. 

Upon request from one or more Member States, the European Urban Initiative 
may also support inter-governmental cooperation on urban matters. 

69
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The offer 2014-2020 is fragmented

URBAN DATA PLATFORM 
- JRC JPI EUROPE

Joint Programming 
Initiative

URBIS
EIB and Commission

DIRECT 
MANAGEMENT 
COMMISSION

UDN

INDIRECT 
MANAGEMENT 
COMMISSION
EXPERIMENTATION

UIA

SHARED 
MANAGEMENT

URBACT

SHARED 
MANAGEMENT
ESPON

DIRECT MANAGEMENT 
COMMISSION

+ 
INTERGOVERNMENTAL 

COOPERATION

Urban Agenda 
for the EU

STRATTBOARD - JRC
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… could create more synergies for the benefit of the 
cities

Capitalise together the results
Link better funding (in particular ESI Funds) with experiences –
innovation and knowledge

Align priority topics
Rationalise national contact points
Link practice with policy making

Common approcah towards the SDGs and the New Urban Agenda
Common reporting and monitoring (lean structure)
… Apply the integrated approach to our own policy
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Regional and 
urban Policy

www.ec.europa.eu/inforegio

www.twitter.com/@EU_Regional

DG REGIO collaborative platform
www.yammer.com/regionetwork

www.flickr.com/euregional

www.facebook.com/EuropeanCommission

www.linkedin.com/company/1809

plus.google.com/+EuropeanCommission

Sign up for our 'REGIOFLASH'
www.inforegiodoc.eu

Thank you for your attention!

http://www.ec.europa.eu/inforegio
https://www.yammer.com/regionetwork
http://www.flickr.com/euregional
http://www.twitter.com/@EU_Regional
http://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.linkedin.com/company/1809
https://plus.google.com/+EuropeanCommission
http://www.inforegiodoc.eu/
http://www.ec.europa.eu/inforegio
http://www.twitter.com/@EU_Regional
http://www.yammer.com/regionetwork
http://www.flickr.com/euregional
http://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.linkedin.com/company/1809
http://www.inforegiodoc.eu/
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Scenario 1 

ERDF Programme ERDF Programme

ESF Prog.

CF Prog.
Strategy X

+ additional 
resources from 
ESF and CF 
through 
mainstream 
calls, where 
appropriate

Delivery 
mechanism: ITI, 
CLLD
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Scenario 2

ERDF Programme ERDF Programme

ESF Prog.

CF Prog.
Strategy X

+ additional 
resources from 
ESF and CF 
through 
mainstream 
calls, where 
appropriate

Delivery 
mechanism: 
OTHER, CLLD
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Scenario 3 

ERDF Programme ERDF Programme

ESF Prog.

CF Prog.
Strategy X

+ additional 
resources from 
ESF and CF 
through 
ITI/CLLD and 
mainstream calls, 
where appropriate

Delivery 
mechanism: ITI, 
CLLD
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Back-up-foil

Environment and resource efficiency:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/environment/


	EU – noen utviklingstrekk og muligheter for kommunal- og regional utvikling
	EU-delegasjonens hovedoppgaver
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Kommunesektoren – både innenfor og utenfor EØS-avtalen
	En klar rolle for regioner og byer i fremtidens Europa
	Vi må følge anskaffelsesregelverket
	Sirkulær økonomi – økte gjenvinningskrav
	Hvorfor se til Europa
	Lysbildenummer 15
	Virkemiddelmatrisen
	Intern migrasjon og mobilitet blir viktig når naturlig tilvekst er null
	Hvor går de indre migrasjonsmønstrene?
	Strategier for å møte avfolking
	Lokaldemokrati - spørsmålene er de samme over hele Europa
	Lysbildenummer 21
	Eksempel på synliggjøring: Vote Watch 
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	Deltakende budsjettering 
	EUs langtidsbudsjett 2021-2027
	Norsk kommunesektor bør angi sine prioriteringer for fremtidens EU-programmer
	EU-budsjettets relative størrelse
	Overordnede prioriteringer
	Lysbildenummer 32
	Lysbildenummer 33
	Hva betyr det for oss?
	SATSING PÅ INNOVASJON OG VEKST
	SATSING PÅ LOKALDEMOKRATI OG SAMFUNNSBYGGING
	Norsk beslutning om programdeltakelse bør trolig foreligge høsten 2019/våren 2020
	Differensiert arbeidsgiveravgift
	Økonomiske trender
	Lysbildenummer 40
	Noen tekniske grep i regionalpolitikken med betydning for oss�
	Lysbildenummer 42
	Lysbildenummer 43
	Nyhet 1: Bygge ned grensehindringer og utvikle fellestjenester�
	Innovasjon blir viktig i �interregionale programmer
	�Nyhet 2: Pan-europeiske innovasjonsklynger / interregionalt innovasjonsnettverk���
	Lysbildenummer 47
	Lysbildenummer 48
	Lysbildenummer 49
	Lysbildenummer 50
	Lysbildenummer 51
	Lysbildenummer 52
	Virkemiddelmatrisen
	Lysbildenummer 54
	Lysbildenummer 55
	A modern, dynamic policy
	Policy objectives
	Reinforce the integrated and place-based approach
	Lessons learned
	Integrated Territorial Development
	What is Integrated Territorial Development? �(new CPR Art. 23)
	What is Integrated?
	What is Territorial?
	What is Sustainable Urban Development?�(new ERDF/CF Art. 9)
	What is an Urban focus?�(new CPR Annex 1)
	What about other territories?�(new CPR Annex 1)
	What are the delivery mechanisms?�(new CPR Art. 22)
	What are the delivery mechanisms?�(new CPR Art. 22)
	European Urban Initiative
	The offer 2014-2020 is fragmented
	… could create more synergies for the benefit of the cities
	Thank you for your attention!
	Lysbildenummer 73
	Scenario 2
	Lysbildenummer 75
	Back-up-foil

