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Dagens smarte: Europakommisjonen gir støtte til regioner som 

samarbeider om høyteknologiske prosjekter – Sogn og Fjordane er 

med 

Europas regioner må bli mer 

konkurransedyktige. Ved å samarbeide kan de 

bevege seg oppover i internasjonale 

verdikjeder. Til dags dato har 120 regionale 

smarte spesialiseringsstrategier blitt vedtatt. 

Den 7. desember kunngjorde EU-kommisjonen 

hvilke interregionale partnerskap som vil 

motta støtte under en ny EU-finansiert 

pilotordning for innovative prosjekter. 

Formålet er å bidra til at disse partnerskapene 

oppskalerer og kommersialiserer prosjekter 

innen prioriterte sektorer som stordata, 

bioøkonomi, ressurseffektivitet, avanserte 

produksjonsteknikker og cybersikkerhet. 8 

interregionale partnerskap er valgt ut: 

 8 regioner ledet av Noord-Brabant (NL), 

Flandern (BE) og Norte (PT) skal utvikle 

felles prosjekter innen 3D-printing 

 9 regioner ledet av Flandern (BE) skal 

utvikle nye produksjonssystemer innenfor 

bioøkonomi 

 Bretagne (FR) skal sammen med bl.a. 

Estland skal formulere og prøve ut nye 

løsninger innen cybersikkerhet 

 Lombardia (IT) og 7 andre regioner skal 

utprøve produksjonskjeder basert på de- 

og re-produksjon (viktig for å nå målene 

for sirkulærøkonomien) 

 Toscana (IT), 21 andre regioner og Estland 

vil samarbeide om å utvikle nye løsninger 

innen høyteknologisk landbruk basert på 

blant økt robotisering. 

 Skottland (UK) og País Vasco (ES) 

samordner 16 regioner som har 

prosjekter innen marin fornybar energi. 

Den norske regionen Sogn og Fjordane er 

også tilknyttet. 

 Andalucía (ES) og 5 andre regioner har 

definert bærekraftige bygninger som 

tematisk prioritet 

 Andalucía (ES) og Emilia-Romagna (IT) 

leder en gruppe på 9 regioner som skal 

formulere innovative prosjekter innen 

sporbarhet og stordata i landbruket. 

Disse partnerskapene vil støttes av 

spesialteam. I tillegg til denne praktiske 

støtten fra Europakommisjonen kan hvert 

partnerskap bruke eksterne 

rådgivningstjenester opp til en verdi på € 200 

000. Pengene kommer fra European Regional 

Development Fund (ERDF). Arbeidet med 

partnerskapene starter i januar 2018 og løper 

til 2019. Pilotordningen skal utprøve nye 

tilnærminger til interregionalt samarbeid og gi 

Europakommisjonen innspill til utformingen 

av smart spesialiseringspolitikken etter 2020. 

Les mer: 
 Factsheet - Smart Pilot action: interregional 

partnerships for innovative projects 

 Factsheet – what is smart specialisation? 

 July 2017 Communication – Strengthening 
Innovation in Europe's regions 

 MEMO – Challenges ahead: boosting 
innovation-led growth in EU regions 

  

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5108/en/Factsheet%20Interregional%20Innovation.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5108/en/Factsheet%20Interregional%20Innovation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm


Hvilke byer har Europas beste juletrær? 

Ifølge nettsiden European Best Destinations har følgende byer de beste juletrærne: 

 Vilnius, Litauen 

 Praha, Tsjekkia 

 Roma, Italia 

 Strasbourg, Frankrike 

 Wien, Østerrike 

 Innsbruck, Østerrike 

 Brussels, Belgia, 

 Frankfurt, Tyskland 

 Tallinn, Estland 

 Warzawa, Polen 

 Brasov, Romania 

 Stockholm, Sverige 

 Paris, Frankrike 

 

Juleidyll fra Strasbourg. Foto: Leonid Andronov  

https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/


Highlights fra Cities Forum 2017 – EU fortsetter å utvikle bypolitikken

Europa har ca. 830 byer over 50 000 

innbyggere. Europas byer og tettsteder har 

mange felles utfordringer – blant annet når 

det gjelder transportløsninger, luftkvalitet og 

sirkulær økonomi. Samtidig er mobilisering av 

byer og tettsteder en nøkkel til å finne gode 

løsninger. De er nær innbyggerne, har god 

kjennskap til behovene og håndterer en stor 

andel av de offentlige investeringene. Det er 

derfor effektiv ressursbruk av EU å bistå byene 

og tettstedene med å finne frem til gode 

løsninger som så kan spres videre.  

27. og 28. november samlet 

Europakommisjonen mange hundre deltakere 

til EU Cities Forum i Rotterdam.  Programmet 

besto blant annet av presentasjoner fra 

partnerskapene under EU Urban Agenda og 

sesjoner om bl.a. innovasjon, mobilitet, 

medvirkning mv. Oslo hadde en lederrolle i 

workshopen om sirkulærøkonomi.  

Europakommisjonen fremhevet at European 

Urban Agenda har kommet langt på kort tid, 

og at det ikke lenger var noe spørsmål om 

man trengte en bypolitikk, men om hvordan 

den skulle utformes. Kommisjonen reiste 

spørsmålet om mål for byutvikling burde 

traktatfestes. Kommisjonen ønsker å 

effektivisere og komplettere byvirkemidlene 

inn mot neste langtidsbudsjett. 

Europakommisjonen og Den europeiske 

investeringsbanken lanserte videre Urbis – en 

ny veilednings- og investeringstjeneste for 

europeiske byer.  

OECD fremhevet at effektiv flernivåstyring og 

god datatilgang ser ut til å være forskjellene 

mellom god og dårlig byutviklingspolitikk. 

Byene kan være sentrale i å nå 

bærekraftmålene dersom de får anledning til å 

være det. Andre momenter som ble gjentatt i 

debattene var:  

 Byenes rolle endres når 

produksjonsteknologien endrer seg. 

Byene kan bl.a. få en større rolle i 

energiproduksjonen fremover.   

 Byene bør anses som utviklingsagenter, 

ikke som problem. Agglomerasjons-

verdiene i byene er så store at 

urbaniseringen bare vil fortsette.  

 Marginalisering og utbredt mangel på 

rimelige boliger tilsier bedre 

tilrettelegging for boligbygging. 

 Utflytende byvekst («sprawl») er blant 

annet et resultat av manglende 

planlegging og regulering (her ble 

forskjellen mellom Belgia og Nederland 

fremhevet som case).  

 Byutviklingsavtaler påvirker hele 

regioner, ikke bare den aktuelle byen. 

Urbane områder strekker seg langt og 

krysser grenser, f.eks. kan Rotterdam, 

Antwerpen og Lille anses som ett område 

over tre land. 

 Vellykket digitalisering skyldes ofte 

bevisste strategier.  

I forkant av forumet hadde 

Europakommisjonen avgitt rapport til Det 

europeiske råd om EUs Urban Agenda. Forum 

og rapport bekrefter inntrykket av at EU 

viderefører og trapper opp satsingen på 

byprogrammer med sikte på neste 

langtidsbudsjett. Dette er relevant for norsk 

by- og tettstedsutvikling siden det er aktuelt 

for norske byer å delta i programmene og 

fordi norske og nordiske byprogrammer må 

ses i sammenheng med de europeiske.  Når 

det gjelder EU Urban Agenda, henviste flere 

innledere til partnerskapet om Sosial 

boligbygging (ledet av Wien) og partnerskapet 

om Sirkulærøkonomi (ledet av Oslo) som 

eksempler på partnerskap som leverer godt.  

Kommisjonen fremhever at det allerede har 

kommet gode forslag til forbedring av 

regelverk og finansieringsordninger. Det vil de 

neste månedene bli avholdt en offentlig 

høring om EU Urban Agenda, som norske 

aktører kan levere innspill til. Det er aktuelt 

med nye partnerskap om sikkerhet i bymiljø 

og kulturarv.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/report-from-the-commission-to-the-council-on-the-urban-agenda-for-the-eu
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/report-from-the-commission-to-the-council-on-the-urban-agenda-for-the-eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/report-from-the-commission-to-the-council-on-the-urban-agenda-for-the-eu


 



 

 

Eksempler på innovative byprosjekter som ble fremhevet på CITIES Forum 2017 

 Københavns uttesting av elektriske autonome shuttlebusser 

 Lahtis sykkelveisatsing og forsøk med personlige karbonregnskap 

 Ljubjana og Ghent som eksempler på multimodal transport 

 Helsinki som eksempel på reell innbyggerretting av digitale tjenester  

 Ghents felles budsjettpott som etater må søke på, som en modell for å virkeliggjøre 

strategiske satsinger 

 

URBIS – Ny veilednings- og investeringstjeneste for europeiske byer  

Kommisjonen og Den europeiske investeringsbanken lanserte på Cities Forum en ny 

rådgivningstjeneste for å hjelpe Europas byer å planlegge investeringer. Målet er å sørge for at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme innovasjonsprosjekter i byene faktisk blir realisert. Begrunnelsen er 

at byene står overfor spesielle utfordringer når det gjelder tilgang til finansiering. Individuelle 

kommunale prosjekter, for eksempel innen sosial inkludering, byfornyelse eller energieffektivitet, 

kan være for risikofylte til at markedet vil finansiere dem. Samtidig kan det være vanskelig å utløse 

finansiering for integrerte byprogrammer siden delprosjektene er sektorkryssende, og/eller isolert 

sett for små. Endelig kan byer også ha legitimt kapitalbehov utover eksisterende lånegrenser.  URBIS 

skal hjelpe byene å takle disse problemene. Fremgangsmåten er å designe, planlegge og gjennomføre 

investeringsstrategier og prosjekter. Det er et mål å tilrettelegge prosjektene på en måte som gjør 

det enklere for private banker å investere i dem. Tjenesten skal også undersøke muligheter for støtte 

via strukturfondene. URBIS skal også utvikle finansieringsmetoder som letter den kommunale 

tjenestebyrden og gir kommunale bedrifter og private tjenesteytere i offentlig sektor tilgang på 

finansiering.  

 

Kalenderluke: klikk på bildet for å finne program, presentasjoner og bilder fra Cities Forum 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustrasjon forrige side: Europe’s world, Autumn 2017, issue 35. Kilde: Friends of Europe 

 

 

 

http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
http://friendsofeurope.org/publication/europes-world-issue-35
https://citiesforum2017.topi.com/


Geoblokkering, cybersikkerhet og falske nyheter – Estland takler 

krevende IKT-saker i innspurten av presidentskapet

Den 20. november kunne Kommisjonen og det 

estiske formannskapet markere et viktig 

fremskritt i arbeidet for å realisere det digitale 

indre marked da det ble oppnådd enighet om 

forordningen om geo-blokkering på det fjerde 

trilogmøtet (se forklaring av hva trilog er 

senere i nyhetsbrevet). Estland får mye av 

æren for å ha lagt grunnlaget for dette på det 

digitale toppmøtet i Tallinn 29. september. 

Når forordningen trer i kraft, forutsatt at 

Parlamentet godkjenner 

forhandlingsresultatet, vil forbudet mot 

diskminering gi forbrukerne flere nye rettighet 

ved handel på nett. Vi vil for det første ha rett 

til kjøpe varer og tjenester online, uten å bli 

videresendt til en særskilt nettside beregnet 

på kunder fra andre land slik det ofte skjer i 

dag. Vi vil også har rett til å kjøpe elektroniske 

tjenester i andre EU/EØS-land så fremt disse 

ikke er beskyttet av opphavsrett. Bedrifter vil 

på sin side ikke kunne nekte å selge en vare til 

en kunde i et annet land dersom dette ikke 

innebærer ekstrakostnader. At forbrukere 

fortsatt vil oppleve å bli geo-blokkert når de 

forsøker å kjøpe filmer og e-bøker online får 

likevel enkelte kritikere i Brussel til å hevde at 

det digitale indre marked også fremover vil 

bære preg av barrierer og fragmentering. Her 

har visepresident Ansip på et tidlig tidspunkt 

hevdet at praksisen ikke var forenlig med det 

indre markedet og ønsket et vidtrekkende 

forbud («If I can watch a football match in 

Estonia, but not in Brussels, it is quite simply 

unfair»).  

Datasikkerhet står høyt på dagsorden i alle 

land og sektorer. Rådet har gitt sin tilslutning 

til EUs reviderte cybersikkerhetsstrategi – 

Resilience, Deterrence and Defence: Building 

strong cybersecurity in Europe. Konklusjonene 

vil blir fulgt opp av en handlingsplan som skal 

vedtas i Rådet innen utgangen av 2017. Noe 

av det mest interessante i konklusjonen fra 

GAC er hvor stor vekt medlemslandene legger 

på kryptering som nødvendig for å sikre tillit 

hos forbrukerne på det digitale indre 

markedet og borgernes fundamentale 

rettigheter. Den reviderte strategien fra 

Kommisjonen foreslår å opprette et nytt 

nettverk av kompetansesentre for 

cybersikkerhet i Europe med et europeisk 

forskningssenter (European Cybersecurity 

Research and Competence Centre) i kjernen.  

Kommisjonen lanserer en ny høring og 

oppretter en høynivå ekspertgruppe for å 

bekjempe falske nyheter. Dette er et 

komplisert og politisk sensitivt område hvor 

det er viktig for Kommisjonen å trå varsomt. 

Resultatene av høringen og diskusjonene i 

ekspertgruppen vil bidra til å forberede 

Kommisjonens strategi for å bekjempe falske 

nyheter (som forventes i april 2018). Dette vil 

mest sannsynlig komme i form av en melding. 

Falske nyheter, bruk av internettroboter og 

sosiale mediers rolle i det demokratiske 

ordskiftet generelt er temaer som får mye 

oppmerksomhet. Europaparlamentets interne 

forskningsenhet publiserte for øvrig en nyttig 

oversikt 21. november over hvilke tiltak EU 

har på trappene med hensyn til falske nyheter, 

se lenke her. 

Forslaget til forordning om fri flyt av ikke-

personlige data ligger til behandling i Rådet og 

Parlamentet. Fri flyt av data forordningen har 

til formål å styrke det indre markedet for 

datatjenester ved å skape juridisk 

forutsigbarhet, komplementere den generelle 

personvernforordningen (GDPR, se omtale av 

denne et annet sted i nyhetsbrevet) og fjerne 

urimelige datalokaliseringskrav. Behandlingen 

av forslaget har allerede kommet langt i 

Rådet, og det kan komme til en generell 

enighet før jul. Under behandlingen har det 

imidlertid også blitt tydeligere hvilke land som 

har de største reservasjonene mot å sikre fri 

flyt av data i EØS-området, og som dermed vil 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/20/eu-to-beef-up-cybersecurity/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=fd7ed0867e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-fd7ed0867e-190002377
https://epthinktank.eu/2017/11/20/disinformation-fake-news-and-the-eus-response/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=23931c7ea6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_20&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-23931c7ea6-190002377
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm


arbeide aktivt for å få på plass viktige unntak 

og presiseringen i Kommisjonens forslag til 

forordning. 

Du kan lese flere av  IKT- og forvaltningsråd 

Trond Helge Bårdsens betraktninger om 

europeisk IKT-politikk blant annet her.

De makroregionale strategiene gir resultater – Østersjøen, EU og 

Norge 

Kalenderluke: Klikk på bildet for en kort presentasjon av EUs makroregionale strategier 

 

 

Ny evaluering av de makroregionale strategiene 

Norge er tilknyttet EUs Østersjøsstrategi. 

Konsulentselskapet COWI har på oppdrag av 

Europakommisjonen utarbeidet studien 

'Makro-regionale strategier og deres 

sammenheng med samhørighetspolitikken'. 

Rapporten beskriver hovedtrekkene i hver 

makroregion (Østersjøen, Donau, 

Alperegionen og Adriaterhavet/Det ioniske 

hav) gjennom indikatorer som avspeiler 

makroøkonomiske forhold, konkurranseevne, 

makroregional integrering og godt styresett. 

Evaluator legger vekt på å identifisere 

utløsende effekt av tiltakene og hindringer for 

ytterligere integrasjon. Studien inneholder 

politikkanbefalinger for videre arbeid. COWI 

peker på at de fire strategiene har svært 

forskjellig karakter og forløp, avhengig av hvor 

modne samarbeidsrelasjonene er i den 

aktuelle makroregionen.  

 

Østersjøen består både av modne økonomier 

og land med lavere ytelse på sosioøkonomiske 

indikatorer, men med høyere vekstrater. 

Regionen anses som relativt godt integrert. 

Migrasjonsmønstrene går hovedsakelig fra nye 

til gamle EU-medlemmer. Konkurranseevnen 

varierer. Regionen scorer stort sett høyt når 

det gjelder kvaliteten på styresett og 

administrasjon.  COWI mener å finne at den 

makroregionale satsingen har bidratt til økt 

innovasjon, bedre politisk dialog og samarbeid 

om viktige spørsmål.  Les Østersjøstudien her: 

Report on the EU Strategy for the Baltic Sea 

Region 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-cybersikkerhetspakke/id2572575/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-08-2017-new-study-on-eu-macro-regional-strategies
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-08-2017-new-study-on-eu-macro-regional-strategies
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/eusbr_links_cohesion_policy.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/eusbr_links_cohesion_policy.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_factsheet_en.pdf


 

Personvern – hva betyr det nye regelverket for din kommune 
EUs forordning for personvern blir norsk lov i 

2018, og erstatter da dagens regelverk. Vi får 

med andre ord nye regler for personvern i 

Norge. Formålet med reformen er både å 

styrke innbyggernes grunnleggende 

rettigheter og å skape klare og forutsigbare 

rammebetingelser for offentlige og private 

virksomheter i EØS-området. Regelverket gir 

kommunene nye plikter, og personene man 

behandler personopplysninger om, de 

registrerte, får nye rettigheter. Datatilsynet  

har en pedagogisk informasjonskilde om 

personvernforordningen, og en egen veileder 

om personvernombud som kommunene er 

pålagt å ha etter de nye reglene. Her står det 

blant annet hvilken kompetanse 

vedkommende må ha.   

Bakgrunnen er at Europakommisjonen i januar 

2012 fremsatte forslag til reform av EUs 

personvernregler som bl.a. inneholdt et 

forslag til en forordning om beskyttelse av 

personopplysninger. Forordningen erstatter 

gjeldende personverndirektiv 95/46/EF («95 

direktivet») som er inntatt i EØS-avtalen og 

gjennomført i personopplysningsloven. 

Forordningen er ansett EØS-relevant. 

Forordningen ble formelt vedtatt i EU i 27. 

april 2016 og begynner å gjelde i EU 25. mai 

2018, som er 2 år og 20 dager etter 

publikasjon i Official Journal, jf. forordningens 

artikkel 99 (1). Norge og de andre EØS/EFTA-

landene vil ha samme gjennomføringsfrist 

dersom ikke annet fastsettes ved innlemmelse 

i EØS-avtalen. Norge er for tiden i dialog med 

de øvrige EØS/EFTA-landene og EU med sikte 

på innlemmelse av forordningen i EØS-

avtalen. Justis- og beredskapsdepartementet 

sendte 6. juli 2017 på høring et høringsnotat 

med utkast til ny personopplysningslov - 

gjennomføring av personvernforordningen i 

norsk rett. Høringsfristen var 16. oktober 

2017. 

Kommunalt og regionalt samarbeid og Brexit 

Ifølge Konferansen av perifere og maritime 

regioner i Europa (CPMR) samler Europas 

kystregioner. 9 norske fylker er med i CPMR. 

Ifølge CPMR vil Brexit ha uforholdsmessig stor 

innvirkning på regioner i Storbritannia og i hele 

EU27, og påvirke handelsforbindelser, 

regionale økonomier og sektorer som fiskeri og 

turisme. Derfor har CPMR vedtatt Cardiff-

erklæringen som understreker at sterkt 

samarbeid mellom britiske og europeiske 

regioner blir enda viktigere enn før etter Brexit.  

Paraplyorganisasjonen for europeiske 

kommuneorganisasjoner, CEMR, understreker 

på sin side at samarbeidet fortsetter mellom 

CEMR og britiske Local Government 

Association, og mellom kommuner i 

Storbritannia og EUs medlemsland.   

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-nytt-regelverk/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-nytt-regelverk/
https://cpmrblog.wordpress.com/2017/12/04/cpmrs-cardiff-declaration-why-we-need-contined-cooperation-between-european-eu-regions-after-brexit/
https://cpmrblog.wordpress.com/2017/12/04/cpmrs-cardiff-declaration-why-we-need-contined-cooperation-between-european-eu-regions-after-brexit/
http://www.ccre.org/en/actualites/view/3330


 

Foto: Dieter Nagl

Europas flotteste julemarkeder 

Travel Channel mener at følgende 10 byer har Europas beste julemarkeder: 

 København, Danmark

 Wien, Østerrike 

 Bath, England 

 Dresden, Tyskland 

 Tallinn, Estland 

 Strasbourg, Frankrike 

 Stockholm, Sverige 

 Budapest, Ungarn 

 Edinburgh, Skottland 

 Madrid. Spania 

 

 

http://www.travelchannel.com/interests/holidays/photos/10-best-christmas-markets-in-europe


Nytt år og nye muligheter - planlegger dere studiebesøk i Brussel? 

Planlegger dere en studietur til Brussel i 2018? Her finner dere hjelp til å planlegge besøk til 

Europaparlamentet, EU-kommisjonen og andre EU-institusjoner og organer. Vi anbefaler at dere 

bestiller omvisninger o.l. 2-3 måneder på forhånd. 

Europaparlamentet (EP) 

Å besøke Europaparlamentet i Brussel er en 

fin måte å lære mer om EU-parlamentets rolle 

og hvordan det påvirker Europa og verden. 

Europaparlamentets plenum i Brussel 

I Europaparlamentets plenum i Brussel er det 

plass til alle 751 medlemmer av 

Europaparlamentet. Besøk er gratis for 

enkeltpersoner og grupper. Besøk i plenum 

kan organiseres for grupper på mellom 10 og 

50 personer (større grupper kan mottas på 

forespørsel) og må bestilles 2-3 måneder på 

forhånd. Gruppebesøk varer 1-2 timer. 

Avhengig av Europaparlamentets kalender kan 

besøksgrupper også delta som publikum i en 

plenumssesjon. Besøk tilbys på alle EUs 24 

offisielle språk og finner sted på ukedagene. 

Bestill gruppebesøk her. 

Parlamentarium 

Dere kan også utforske Europaparlamentets 

besøkssenter Parlamentarium. Her kan man 

lære om europeisk integrasjon, hvordan 

Europaparlamentet fungerer og hva 

medlemmene gjør for å mestre utfordringene 

i vår tid. Parlamentarium er et interaktivt 

besøkssenter og gir et fint innblikk i europeisk 

politikk. Parlamentarium er åpent alle 

ukedager og er gratis. Et besøk tar ca. 90 

minutter, men kortere guider er tilgjengelige 

for familier og skolegrupper. Forespørsel 

rettes til: 

parlamentarium@europarl.europa.eu. 

The House of European History 

The House of European History er viet 

forståelsen av Europas felles historie. Bestill 

gruppebesøk her. 

Europakommisjonen 

Europakommisjonen er EUs utøvende organ 

og legger frem forslag til lovgivning. Europa-

kommisjonens besøkssenter mottar grupper 

som ønsker informasjon om EU eller 

Kommisjonens rolle i EU. Bestill studiebesøk 

10 uker på forhånd. Dere kan gjøre et 

temabesøk eller generelt studiebesøk om et 

valgt politikkområde. Bestill studie-

/gruppebesøk her. 

 

Det europeiske råd og Rådet  

Det europeiske råd er EUs høyeste politiske 

organ. Det gir EU fremdrift og definerer 

overordnete politiske mål og prioriteringer. 

Rådet er medlemsstatenes organ og er 

sammensatt av utenriksministrene eller 

fagministrene. Rådet fatter sammen med 

Europaparlamentet vedtak om EUs lovgivning. 

Rådet tilbyr studiebesøk i en av rådets 

bygninger i Brussel (Justus Lipsius, Lex, Info 

Point Europe). Presentasjonen kan være en 

generell introduksjon på Det europeiske råd 

og Rådet, eller en presentasjon av et mer 

spesifikt tema. Seminarer kan organiseres på 

forespørsel. Bestill gruppebesøk her. 

 

Den europeiske regionkomiteen (CoR) 

Regionkomiteen er et rådgivende organ for 

Kommisjonen og Rådet. Den er satt sammen 

av representanter for Europas regioner. 

Regionkomiteen organiserer studiebesøk for 

borgere som ønsker å vite mer om komiteens 

aktiviteter og regionens rolle i utformingen av 

EUs lovgivning. Presentasjonen varer vanligvis 

en time og inkluderer en generell introduksjon 

til komiteen. Besøk må bestilles på to 

måneder på forhånd. Mer informasjon og 

bestilling av besøk her.  

EFTA-sekretariatet  

EFTAs sekretariat gir på anmodning 

presentasjoner for grupper av embetsmenn, 

politikere, organisasjoner og studenter som 

besøker Brussel. En generell presentasjon 

varer normalt en time og inneholder 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/bryssel/bes%C3%B6k-i-plenisalen_1
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/bryssel/bes%C3%B6k-i-plenisalen_1
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/brussels/parlamentarium
mailto:parlamentarium@europarl.europa.eu
https://historia-europa.ep.eu/en/general-information
https://historia-europa.ep.eu/en/groups
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/visit-european-commission_sv
http://www.consilium.europa.eu/sv/contact/visits/request-a-visit/
http://cor.europa.eu/sv/takepart/Pages/book-your-visit.aspx


informasjon om EFTAs rolle, samt en 

introduksjon til EØS-avtalen. Om ønskelig og 

med forbehold om tilgjengelighet, kan det 

også gis presentasjoner om bestemte emner 

relatert til EFTAs ulike funksjoner. På grunn av 

det høye antallet forespørsler, anbefaler vi at 

du kontakter sekretariatet minst en måned før 

besøket. For å sende en forespørsel, send en 

epost til visits@efta.int. Mer informasjon finns 

her. 

Norges EU-delegasjon i Brussel 

Norges delegasjon til EU tar imot grupper som 

ønsker foredrag om Norges samarbeid med 

EU. Alle besøkende grupper bes sende inn 

navnelister over deltakere senest en uke før 

besøket. Forespørsel rettes til: 

info.eudel@mfa.no.

 

Lest siden sist – relevante rapporter som julelektyre 

Rapport: EU Research & Innovation for and 

with Cities, Yearly Mapping Report 

EU-Kommisjonens årlige kartlegging av EU-

forskning og innovasjon for, med og om byer, 

EU Research & Innovation for and with Cities, 

Yearly Mapping Report, gir en oversikt over de 

viktigste FoU-initiativene for å fremme 

bærekraftig byutvikling. Byer står overfor 

økonomiske, sosiale, miljømessige og 

administrative utfordringer. På den annen side 

er byene knutepunkter for innovasjon og 

verdiskaping, og magneter for en stadig større 

bybefolkning. EUs forsknings- og Innovasjons-

agenda er å støtte byene som 

samfunnsutviklere og miljøaktører. Les 

rapporten her.  

Rapport: The eGovernment benchmark 2017 

report  

EU har nylig lagt frem en rapport om status for 

eGovernment i Europa. Den viser at mange 

land gjør fremskritt og at det også er vekst i 

grensekryssende digitale tjenester. Men den 

peker på at også er et klart behov for økt 

utrulling av eSignatur og liknende løsninger og 

bedre innsikt i offentlige tjenester generelt.  

Rapporten omhandler de 28 EU-landene, men 

også Norge, Island, Sveits, Montenegro, Serbia 

og Tyrkia, i alt 34 land. I rapporten fremheves 

Malta, Danmark, Sverige, Estland og Norge 

som eksempler på land som leder an i veien 

mot å virkeliggjøre det digitale indre marked. 

Samtidig er det nok av gode eksempler i 

rapporten som alle kan lære av, også Norge. 

KMDs egen statssekretær Paul Chaffey har 

blogget om rapporten her. EU-kommisjonens 

nettside som omtaler undersøkelsen og har 

lenker til rapportene finnes her. 

Hovedrapporten  er her. En utvidet versjon av 

rapporten med masse figurer, tabeller og 

good-practice-eksempler er her. Og en 

gjennomgang med faktaark for alle 

landresultatene er her. 

Julenumrene fra norske regioners Europakontor i Brussel  
- Osloregionens Europakontor   www.osloregion.org 

- Stavangerregionens Europakontor    www.stavangerregion.no 

- Vest-Norges Brusselkontor    www.west-norway.no 

- Trøndelags Europakontor   www.mid-norway.no 

- Sørlandets Europakontor   http://south-norway.no 

- Nord-Norges europakontor    www.northnorway.org 

 

I tillegg anbefaler vi alltid nyhetsbrevene til REGI-komiteen i Europa-parlamentet og regionenes eget 

organ, EUs regionkomité.  

mailto:visits@efta.int
http://www.efta.int/about-efta/visits
mailto:info.eudel@mfa.no
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/198909/EU+Research+%26+Innovation+for+and+with+cities/be48ba08-ffb5-4ee8-b928-2dfd2ad73dfe
https://paulchaffey.blogspot.no/2017/12/eus-egovernment-rapport.html
https://paulchaffey.blogspot.no/2017/12/eus-egovernment-rapport.html
https://paulchaffey.blogspot.no/2017/12/eus-egovernment-rapport.html%23.WiV2ZIyJIrs.facebook
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48588
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48586
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48586
http://www.osloregion.org/
http://www.stavangerregion.no/
http://www.west-norway.no/
http://www.mid-norway.no/
http://south-norway.no/
http://www.northnorway.org/nyhetsbrev
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/newsletters.html
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/enewsletter.aspx


En guide til stemmegivningen i EU-parlamentet 

VoteWatch Europe er en informasjonsside 

som forklarer stemmegivningen i 

Europaparlamentet (EP) og Rådet på en enkel 

måte. Siden henvender seg til innbyggere, 

journalister, frivillige organisasjoner, 

interessegrupper, politikere, embetsmenn og 

alle andre som er interessert i 

stemmegivningen i Europaparlamentet. 

Informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig. 

Den inneholder for eksempel en seksjon med 

informasjon om medlemsstatenes 

stemmemønster i Rådet. Du kan også lage ditt 

eget utvalg av forskjellige relevante 

policyområder, og overvåke stemmer fra 

MEPs og ministre om samme 

lovgivningsområde i begge EU-lovgivende 

organer. VoteWatch Europe tilbyr også en side 

med fokus på analyse, Insights, hvor du kan 

lese analyser av ulike policyområder. Her kan 

du lese analyser av hvor MEPs står for 

eksempel når det gjelder nettverkssikkerhet. 

I november 2017 stemte EP om endringer i 

ressursene avsatt til økonomisk, sosial og 

territorial samhørighet og samarbeid i EU. 561 

MEPs stemte for forslaget, 46 imot og 38 

avsto:  

 

Kalenderluke: klikk på bildet og se hvordan 90 prosent av representantene stemte i tråd med 

partigruppen i avstemningen om avsetninger til økonomisk, sosial og territoriell samhørighet og 

samarbeid 

  

http://www.votewatch.eu/
http://www.votewatch.eu/en/term8-european-parliament-latest-votes.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-council-latest-votes.html
http://www.votewatch.eu/blog/category/insights/
http://www.votewatch.eu/blog/cybersecurity-showdown-at-the-european-parliament-where-do-meps-stand-on-encryption/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0358&language=EN
http://www.votewatch.eu/en/term8-changes-to-the-resources-for-economic-social-and-territorial-cohesion-and-to-the-resources-for-the-i.html


Hva er egentlig trilog og trilogforhandlinger? 

Når EU er lovgiver, er alle tre store EU-institusjonene involvert, og begrepet trilogforhandlinger 

brukes om forhandlinger mellom disse. Før ny lovgivning fra EU blir gjeldende lov i en medlemsstat, 

må alle tre institusjoner behandle og godkjenne saken: Europakommisjonen foreslår ny lovgivning, 

akkurat som regjeringene gjør på nasjonalt nivå. Forslaget blir videresendt til de andre to 

institusjonene, Europaparlamentet og Rådet (alle medlemslandenes ministre). Kommisjonens 

lovforslag er kun vedtatt dersom et flertall i både Rådet og Europaparlamentet støtter forslaget, så 

de to institusjonene må være enige.  Det krever iblant flere forhandlingsrunder og noen ganger blir 

forslaget avvist.  

Et aktuelt eksempel er den sjette runden 

med trilogforhandlinger om revidert 

avfallsregelverk den 17 desember 2017. 

Avfallsregelverket er en del av EUs pakke 

om sirkulær økonomi. Etter 18 timer med 

forhandlinger lykkes Europaparlamentet, 

medlemslandene i Rådet og 

Europakommisjonen å komme frem til en 

foreløpig avtale. Den foreløpige avtalen må 

godkjennes av Rådet og Europaparlamentet 

før endelig regelverk publiseres. Det er 

ventet at dette vil skje relativt tidlig i 2018. 

 Fra venstre til høyre: Europaparlamentarikere, Europakommisjonen og det 

estiske presidentskapet smiler fornøyd etter fullførte forhandlinger om 

revisjonen av fellesregelverket for EUs strukturfond («omnibus»). 

 

Fordelen og ulempene med trilog-systemet diskuteres i det vide og det brede i EU. Utfordringen er å 

forene de grunnleggende EU-prinsippene om demokratisk styresett og åpenhet med 

beslutningstakernes behov for å forhandle frem 

løsninger. Kritikere hevder at prosessen i enkelte 

deler av «maskinen» kan medføre et demokratisk 

underskudd. Institusjonene har tatt skritt for å 

forbedre dette. I tillegg har Den europeiske 

ombudsmannen i 2016 gjennomført en strategisk 

gjennomgang og Den økonomiske og sosiale komité 

har gjennomført en studie om triloger og merverdier. 

 

 

 

 

Kalenderluke: Les Den økonomiske og sosiale 

komiteens gjennomgang av trilogforhandlingene ved å 

klikke på bildet.  

 

https://www.euractiv.com/section/all/news/eus-trying-trilogues/
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/69206/html.bookmark#hl2
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/69206/html.bookmark#hl2
file:///C:/Users/u13854/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/SUMEJJBW/qe-01-17-783-en-n.pdf


Noen utvalgte utlysninger  

Making Cities Work  
Denne utlysningen innenfor JPI Urban-programmet henvender seg til kommuner, næringsliv og FOU-

miljøer som ønsker å bygge europeiske samarbeidsallianser for å finne nye svar på utfordringene 

som byer og tettsteder står overfor. Frist 28. februar. Kontakt gjerne Norges Forskningsråd for råd.  

Innovasjonsfremmende anskaffelser 
Europakommisjonen utlyser i årene 2018-2020 flere store innovasjonsfremmende anskaffelser, blant 

annet med vekt på helse og omsorg. Du finner en oversikt her. 

Midler til forskning og innovasjon innen sirkulærøkonomi  
Nå utlyser Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 nesten ni milliarder kroner til forskning og 

innovasjon på sirkulær økonomi. Både bedrifter, offentlige aktører og forskningsmiljøer kan søke. 

Temaene fordeler seg på en rekke områder, fra hvordan fjerne farlige stoffer i brukte materialer til 

gjenbruk av ressurser i byutvikling. Les mer her, og merk at de første fristene er allerede i januar 

2018.  

Kommende begivenheter og tidsfrister 

Når  Hva Hvor Mer informasjon 

11. januar Connected Smart Cities Conference 2018 – 

“Cities Driving the Digital Transition” 

Brussel her 

15. januar Den Europeiske Regionkomiteen (CoR) åpner 

online kurs (MOOC) 

CoR lanserer et online-kurs (MOOC) med fokus på 

"Hvordan få mest mulig ut av EUs ressurser til 

regioner og byer". MOOC vil gi relevant informasjon 

om nåværende og fremtidige EU-politikk og EU-

programmer, samt praktiske verktøy og eksempler 

på tilgjengelige finansieringsmuligheter på 

regionalt og lokalt nivå.  

Online Mer informasjon 

og påmelding 

her. 

16. januar Meeting of the High Level Group COR - Congress 

of the Council of Europe 

Brussel Agenda 

17. januar Informasjonsmøte EØS-midlene i regi av Den 

norske Helsingforskomité 

Siste påmelding 15.jan. 

Lillehammer Mer informasjon 

her.  

22. januar 17th NAT European Committee Commission 

meeting, CoR 

Brussel Agenda og mer 

informasjon her  

22. januar Internasjonal handel og globalisering - 

Konsekvenser for regional vekst, sysselsetting 

og industriell fornyelse, CoR 

Denne workshopen ser på lokale og regionale 

virkninger av internasjonal handel og globalisering. 

Spørsmål som vil bli utforsket, er mulige koblinger 

mellom handel, bransjespesialisering, regional 

konkurranseevne og regionale ulikheter. 

Brussel Agenda og mer 

informasjon her. 

http://jpi-urbaneurope.eu/making-cities-work/
https://www.forskningsradet.no/prognett-byforsk/Nyheter/Finn_partner_til_Making_Cities_Workutlysningen_pa_nett/1254031506110/p1254015296258
mailto:mso@forskningsradet.no
file://///EFDmfs01.mfadir.no/Common$/Regionalpolitiske%20saker/Nyhetsbrev/-%09https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-procurement-and-public-procurement-innovative
https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Nyheter/Mye_midler_og_store_muligheter_innenfor_sirkuler_okonomi/1254031720652/p1253988679434
https://www.eventbrite.com/e/connected-smart-cities-conference-2018-tickets-35535673155?aff=dtw
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition/register-now-connected-smart-cities-conference-2018
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/MOOC-2018.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda
http://www.ngonorway.org/component/k2/item/631-informasjonsm%C3%B8te-om-e%C3%B8s-midlene-og-ngo-fondene
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2142567&meetingSessionId=2176764
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/17th-NAT-Commission-meeting.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Agenda_ECON%20workshop%20on%20International%20Trade%20and%20Globalisation_22%20January%202018%20(2).pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/international_trade.aspx


Presentasjonen og paneldebatt som fokuserer på 

mulige veier for handel og globalisering som en 

motor for regional vekst, sysselsetting og industriell 

fornyelse.  

22. januar  GDC technical training for cities on European 

General Data Protection Regulation (GDPR)  

Brussel Mer informasjon 

her 

23. januar Green Digital Charter & Knowledge Society 

Forum Joint Conference 

Brussel Agenda 

 

23-24. januar EUROCITIES Knowledge Society Forum Brussel Mer informasjon 

her 

24. januar EER annual meeting 2018: building the 

entrepreneurial ecosystem of the future 

 Mer informasjon 

her 

24 – 25. januar  Møte i Europaparlamentets REGI-komite, EP 

REGI-komiteens møtekalender 2018 

 

Brussel Agenda 

publiseres her. 

Følg online.  

31. januar 127th CoR plenary session Brussel Dokumenter og 

mer informasjon 

her 

31. januar CoR Structured dialogue with European 

Associations 

Brussel Mer informasjon 

her 

2. februar UIA Expert - Call for applications for a Panel of 

External Experts - Call 3 

Urban Innovative Actions Initiative (UIA) rekrutterer 

fagfolk som eksperter og spesialister for å vurdere 

innkommende prosjektforslag.  

 Mer informasjon 

her. 

Prosjektleder 

Edouard 

Gatineau: 

e.gatineau@uia-

initiative.eu 

2. februar EU Aquaculture Farmed in EU Regions Brussel Mer informasjon 

her 

7. februar  UIA Søker seminar i Malmø – tema: luftkvalitet, 

klimatilpasning, bolig, jobb og ferdigheter i 

lokaløkonomien. Urban Innovative Actions 

Initiative (UIA). 

Malmø Agenda og mer 

informasjon her. 

22. februar UIA Søker seminar i Brussel – tema: luftkvalitet, 

klimatilpasning, bolig, jobb og ferdigheter i 

lokaløkonomien. Urban Innovative Actions 

Initiative (UIA). 

Brussel Agenda og mer 

informasjon her. 

9. mars  UIA Expert - Call for Applications for UIA experts 

– Call 2 Urban Innovative Actions Initiative (UIA) 

rekrutterer fagfolk som eksperter og spesialister 

for å støtte gjennomføringen av allerede 

besluttede prosjekter  

 Mer informasjon 

her. 

Prosjektleder 

Susana Forjan: 

s.forjan@uia-

initiative.eu 

http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/GDC-technical-training-for-cities-on-GDPR-Brussels-22-Jan-2018-WSPO-ATQMM9
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/GDCAgenda_flyerformat_Residence-Palace.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition/eurocities-knowledge-society-forum-23-24-january-2018-brussels
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127262/committee-on-regional-development-meeting-calendar-for-2018-en-version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127262/committee-on-regional-development-meeting-calendar-for-2018-en-version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2141938&meetingSessionId=2175981
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/127th-cor-plenary-session.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-panel-external-experts-call-3
http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-panel-external-experts-call-3
mailto:e.gatineau@uia-initiative.eu
mailto:e.gatineau@uia-initiative.eu
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/EU-Aquaculture-Farmed-in-EU-Regions.aspx
http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-11/2018_02_07%20Malmo%20Draft%20Agenda%20Applicant%20Seminar%20Call%203.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/applicant-seminar-malmo
http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-11/2018_02_22%20Brussels%20Draft%20Agenda%20Applicant%20Seminar%20Call%203.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/applicant-seminar-brussels
http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-uia-experts-call-2


23 - 25. april EUROCITIES Mobility Forum, Spring 2018 Prague Mer informasjon 

her 

 

Ta kontakt!  

Eivind Lorentzen, Trond Helge Baardsen og Maria Deridder Holmlund hører gjerne fra deg HER 
 
  

   
 

 

 

http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/EUROCITIES-Mobility-forum-meeting-Prague-WSPO-ASGGYT
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/norges-delegasjon-til-eu/ansatte/id692196/#regional

