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1 Introduksjon og særskilte strategiske prioriteringer 
 
Vikens internasjonale arbeid bidrar til å styrke oppgaveløsningen og fremme vedtatte politiske 
målsetninger.  
Viken fylkeskommunes politikk er basert på FNs 17 bærekraftmål.  
Mål nummer 17; Sammen for å nå målene, peker på at ingen region eller land kan løse de store 
samfunnsutfordringene alene.  Politisk samarbeid, erfaringsutveksling og prosjektdeltakelse på tvers 
av landegrenser er en forutsetning for å nå målene og sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling. Det 
legges strategiske vurderinger om antatt nytteverdi til grunn for alt internasjonalt engasjement 
 
For å få til en ønsket samfunnsutvikling, er det ikke nok å jobbe kun med utvalgte bærekraftmål. FN 
har definert seks innsatsområder for å nå bærekraftmålene: 
 

 Livskvalitet, velferd og like muligheter  
 Bærekraftig og rettferdig økonomisk system  
 Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon og ernæring  
 Energiomlegging og tilgang til fornybar energi  
 Helhetlig by- og stedsutvikling  
 Miljø, økosystem og biologisk mangfold  

 
Disse innsatsområdene er førende for Viken fylkeskommunes internasjonale arbeid I tillegg tilstreber 
det internasjonale arbeidet en tverrsektoriell tilnærming og helhetlig virkemiddelbruk. 
Den internasjonale temastrategien i Viken fylkeskommune er overordnet for hele organisasjonen og 
skal støtte opp under nasjonale føringer og regionale planer og temastrategier innen alle 
ansvarsområdene i fylkeskommunen.  
 
Et sentralt prinsipp i denne strategien er at rådsområdene selv er ansvarlige for sine målsetninger. Det 
betyr at hvert rådsområde må avsette ressurser for å oppnå resultater i det internasjonale arbeidet. 
Rådsområdene kan forvente utstrakt og systematisk støtte og bistand fra internasjonal seksjon. De 
internasjonale rådgiverne koordinerer fylkeskommunens internasjonale arbeid og bidrar til 
måloppnåelse.  
 
Viken fylkeskommune vil ha en særskilt satsing på følgende oppgaver i strategiperioden; 
 
1. Regionalt samarbeid i Norden prioriteres spesielt på bakgrunn av de negative effektene 

pandemien har hatt for de nordiske landenes samhandling. 
2. Det satses på et tett samarbeid med Vikens kommuner om internasjonalt samarbeid gjennom 

kommunenettverk for internasjonalisering. Viken fylkeskommune er koordinator og 
kompetansepartner for kommunene. 

3. Mobilisering av aktører til nye interreg-programmer og andre EU-programmer prioriteres for å 
skape god merverdi for Viken-samfunnet. Viken fylkeskommune er prosessveileder for utvikling av 
internasjonale prosjekter internt i organisasjonen og i samarbeid med aktører i Viken-samfunnet. 
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1.1 Vikens geografiske samarbeidsområder 
Vikens primære samarbeidsområde er Norden og Europa. Dette har sin årsak i godt etablerte 
samarbeidsforhold, politisk og administrativt, likheten i utfordringer og muligheter, samt de 
tilgjengelige virkemidlene for å gjennomføre utvikling og innovasjonsprosjekter. Dette utelukker 
imidlertid ikke samarbeid med andre regioner og deler av verden hvor dette er hensiktsmessig og i 
tråd med Vikens overordnede mål.  
 
Covid-19-pandemien viser behovet for internasjonalt samarbeid. Samarbeid er nødvendig for å løse 
både nasjonale, regionale og lokale utfordringer.  
 

1.2 EUs politiske prioriteringer  
I EUs politiske program er det seks hovedprioriteringer hvor klima, digitalisering og likestilling er blant 
de viktigste: 
 

 Et europeisk grønt skifte 
 En økonomi som virker for borgerne 
 Et Europa rustet for den digitale tidsalder 
 Verne om den europeiske levemåten 
 Et sterkere Europa 
 Et styrket europeisk demokrati 

 
Hovedprioriteringene i EU farger hvilke typer utlysninger som kommer gjennom hele programperioden 
og gir et rammeverk for mulighetene til europeisk samarbeid.  
 
EUs overordnede mål og prioriteringer samsvarer godt med Vikens langsiktige utviklingsmål. 
 

1.3 Vikens langsiktige utviklingsmål 
Regionalt samarbeid er et viktig virkemiddel for å løse samfunnsutfordringene. Gjennom sitt 
internasjonale arbeid bidrar Viken fylkeskommune sammen med andre regioner og byer til å utnytte 
mulighetene og adressere utfordringene i regional planstrategi.   
 
I Regional planstrategi for Viken (2020-2030) er det definert 5 langsiktige utviklingsmål for Viken: 
 

1. Planetens tålegrenser 
2. Grønn og rettferdig verdiskaping 
3. Sammen skaper vi Viken 
4. God livskvalitet og like muligheter 
5. Omstilling og tillit 

 
Alt internasjonalt samarbeid i Viken bygger opp under ett eller flere av Vikens langsiktige utviklingsmål. 
Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer og er derfor inkludert i den 
internasjonale temastrategien for å sikre at vi arbeider helhetlig og tverrfaglig med disse temaene.  
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1.4 Samfunnsutviklerrollen og helhetlig 
virkemiddelbruk 

Samfunnsutviklerrollen innebærer et særskilt ansvar for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, 
mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn og for å samordne, koordinere offentlig innsats og 
virkemiddelbruk.  
 
Virkemidler defineres i dag som “den innsats fylkeskommunen gjør for å nå fastsatte mål og styre 
samfunnsutviklingen i ønsket retning”. I regional planstrategi er det definert fire 
virkemiddelkategorier:  
 

 Styring, regulatoriske og juridiske virkemidler  
 Økonomiske og finansielle virkemidler  
 Mobilisering og informative virkemidler  
 Forskning, innovasjon og utvikling  
 

Helhetlig virkemiddelbruk er derfor ikke bare koordinert bruk av virkemidler internt i fylkeskommunen, 
men også samordnet mobilisering av andre aktørers virkemidler mot felles mål. Virkemiddelbruken er 
vår verktøykasse for samfunnsutvikling og en nøkkel i arbeidet med bærekraftmålene. Deltakelse i 
europeiske og nordiske program og nettverk er et viktig tillegg til de virkemidlene vi har på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå. 
 

1.5 Medvirkning og prosess til internasjonal 
temastrategi 

Internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i 
arbeidet med temastrategien. Vi ønsket å høre hvilken retning de ulike rådsområdene i Viken 
fylkeskommune vil prioritere. Sentrale eksterne samarbeidspartnere ble også invitert til å komme med 
innspill. 
 
I samarbeid med Scandinavian Design Group gjennomførte vi i november 2020 totalt tre 
designsprinter ved hjelp av det digitale verktøyet Miro. Alle rådsområder i Viken var representert og 
deltok med innspill. Vi har også hatt en rekke individuelle innspillmøter med ulike avdelinger og 
seksjoner.  
 

1.6 Utvelgelse av delmål 
Under alle de seks innsatsområdene i Regional planstrategi er det utarbeidet egne delmål for Viken-
samfunnet som beskriver utfordringer og muligheter basert på kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken». Av 
de 65 delmålene i Regional Planstrategi har vi har identifisert 16 delmål som har særlig potensial for 
internasjonalt samarbeid.  Delmålene nås best ved at flere sektorer og fagområder jobber sammen fra 
ulike innfallsvinkler.  
 
Gjennom innspillprosessen med de ulike rådsområdene til strategien ble noen delmål fremhevet som 
spesielt viktige. I etterkant har innspillene blitt samkjørt med delmål og resultatkrav vedtatt i 
økonomiplan 2021-2024. 
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Vedlagt er en illustrasjon med oversikt over hvilke delmål dette er, hvilke rådsområder som har dette 
som prioriterte krav i økonomiplanen, samt hvilke internasjonale virkemidler vi har som kan forsterke 
måloppnåelsen av de enkelte rådsområders resultatkrav. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Internasjonal seksjon sin rolle i Viken 
Internasjonal seksjon arbeider langs tre hovedlinjer; 

 Prosjektutvikling 
 Politikkoppfølging 
 Kompetanseutvikling 

 
Prosjektutvikling: 
Internasjonal seksjon er en støttefunksjon for organisasjonen i arbeidet med utvikling av 
internasjonale samarbeid. De EU-programmer Norge deltar i regnes som en integrert del av 
virkemidlene våre. Viken fylkeskommune kobler aktuelle behov, problemstillinger og aktører gjennom 
prosesser som fører til god utnyttelse av EUs utviklingsprogrammer og EØS-midlene. Vi benytter en 
kombinasjon av insentivmidler, kompetanseutvikling, nettverkskobling og aktiv veiledning på veien 
mot prosjekter som bidrar til å løse samfunnsutfordringer.  
 
Sentrale EU-program som Viken ønsker å benytte i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid; 
 

 Horisont Europa – EUs forskning og innovasjonsprogram.  
 Erasmus+ – EUs utdannings-, opplærings-, idretts- og ungdomsprogram. 
 Kreativt Europa- EUs kulturprogram. 
 Interreg – EU sitt program for regional utvikling. 
 EØS-midlene: Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde.  
 

For mer informasjon om programmene vennligst se vedlegg. 

 
Politikkoppfølging: 
Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innlemme forordninger og direktiver (heretter omtalt 
som lover) som vedtas i EU inn i norsk lov. Norge har ikke direkte tilgang til arbeidet med utviklingen 
og utformingen av disse lovene. Vi kan imidlertid medvirke og påvirke gjennom aktiv og målrettet 
deltakelse i politiske organisasjoner og nettverk med direkte tilgang til EUs formelle 
beslutningsorganer. Viken fylkeskommunes deltakelse i europeiske politiske organisasjoner er 
målrettet og i tråd med Vikens vedtatte politikk.  
 
Internasjonal seksjon har en administrativ støttefunksjon for politikere i Viken fylkeskommune som har 
internasjonale verv. Politikere i både fylkesrådet og fylkestinget har sentrale politiske verv i 
internasjonale organisasjoner og nettverk hvor de fremmer Vikens interesser i en nordisk og europeisk 
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sammenheng. Mange problemstillinger som danner grunnlag for fremtidige utviklingsprosjekter, 
oppstår i disse samarbeidsforaene.  
 
Europaforum i regi av Østlandssamarbeidet setter spørsmål av felles interesse for Østlandet på 
agendaen og bidrar til å løfte disse inn på nasjonal dagsorden og inn i de europeiske politiske 
organisasjoner. 
 
Kompetanseutvikling: 
Internasjonal seksjon har et overordnet ansvar for å bidra til kompetanseutvikling for internasjonalt 
arbeid på tvers av organisasjonen og til andre eksterne nøkkelaktører, som f.eks. kommunene i Viken. 
Dette arbeidet skjer både gjennom nettverk og gjennomføring av kompetanseprogram rettet mot 
spesifikke målgrupper. Kunnskap om de mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, både 
administrativt og politisk, er en viktig forutsetning for å lykkes best mulig. Vi samarbeider med 
Osloregionens Europakontor for effektiv og god utnyttelse av EUs utviklingsprogrammer. Vi har god 
dialog og samarbeid med nasjonale kontaktpunkt for de ulike EU-programmene og sentrale aktører 
innen akademia, næringslivet og instituttsektoren.  
 
Viken fylkeskommune koordinerer det internasjonale kommunenettverket i Viken som skal sikre 
kompetanseheving og erfaringsutveksling til og mellom kommunene i Viken. 

2.1 Vikens deltakelse i internasjonale organisasjoner 
og nettverk 

Globalisering, digitalisering, migrasjon og overnasjonale regelverk påvirker fylkeskommunen. Det er 
derfor viktig med deltakelse og tilstedeværelse i europeiske organisasjoner og nettverk. Deltakelse og 
engasjement i disse nettverkene fører til god kjennskap til internasjonale kompetansemiljø og gir 
mulighet til politikkpåvirkning og medvirkning. Viken fylkeskommune er medlem av en rekke ulike 
europeiske og nordiske samarbeid. Dette er dynamiske samarbeid og vedlagt er en oppdatert oversikt 
over nåværende medlemskap i organisasjoner og nettverk.  

 

2.2 Kriterier for Vikens deltakelse i internasjonale 
organisasjoner og nettverk 

Vikens deltakelse i internasjonale organisasjoner og nettverk må gi tydelig og dokumenterbar merverdi 
for de prioriteringene vi har i Viken fylkeskommune. 

Deltakelse i organisasjoner og nettverk må utløse effekt innenfor minst to av de fire 
virkemiddelkategoriene; 

1. Styring, regulatoriske og juridiske virkemidler: Deltakelse bidrar til påvirkning/medvirkning av 
nasjonal og europeisk politikk som samsvarer med Vikens mål og prioriteringer. 
 

2. Økonomiske og finansielle virkemidler: Deltakelse bidrar til ekstern finansiering av ulike 
prosjekter og tiltak i Viken og/eller til deling av kostnader for prioriterte interessepolitiske 
temaer som overskrider fylkes- og nasjonsgrenser. 
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3. Mobilisering og informative virkemidler: Deltakelse bidrar til erfaringsutveksling og 

kunnskapsutvikling som er nyttig for Vikens egen måloppnåelse.  Deltakelsen støtter 
mobilisering av relevante aktører til prosesser, prosjekter og tiltak som fører til en positiv 
utvikling av Viken-samfunnet.  
 

4. Forskning, innovasjon og utvikling: Deltakelsen bidrar til mer FoU og innovasjon i Viken-
samfunnet.  

I tillegg er den politiske og faglige forankringen avgjørende for hvilke medlemskap Viken 
fylkeskommune velger å delta aktivt i.  

 

3 Seks innsatsområder for bærekraftig utvikling 
Utfordringene i samfunnet er sammensatte og for å løse disse må vi arbeide sammen på tvers av 
grenser. De seks tverrfaglige innsatsområdene stimulerer til samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, 
sektorer, fagområder og grenser. 
 
Internasjonal seksjon vil legge til rette for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og kompetanseheving 
for å oppnå Vikens nevnte mål under innsatsområdene. Dette gjøres gjennom aktiv politisk og 
administrativ deltakelse i de internasjonale nettverk og organisasjoner Viken til enhver tid er medlem 
av. Vi vil mobilisere både eksterne aktører og interne avdelinger og seksjoner til prosjektdeltakelse i 
europeiske og nordiske program.  

 
3.1 Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like 
muligheter 

 
Innsatsområde 1 berører flere av bærekraftmålene.  I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 1 Utrydde fattigdom, 2 Utrydde sult, 3 God helse, 4 God utdanning, 
5 Likestilling mellom kjønnene, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur og 
10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 16 Fred og rettferdighet, og 17 Samarbeid for å nå 
målene. 
 
Livskvalitet, velferd og like muligheter handler om hvordan vi alle kan leve meningsfulle liv og være 
bidragsytere i samfunnet. De økonomiske og sosiale forskjellene i Viken øker og har gjort det over tid. 
Det er store, og til dels økende, forskjeller mellom sentrale strøk og distriktene, mellom delregioner og 
internt i de enkelte kommunene. 
 
Følgende delmål under «livskvalitet, velferd og like muligheter» prioriteres: 
 
Mål 1.3:  I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.   
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Alle rådsområdene i Viken fylkeskommune har prioritert dette delmålet fra regional planstrategi i 
økonomiplan 2021-2024. Rådsområdene setter søkelys på ulike, men sammenfallende resultatmål for å 
bidra til å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Viken. De ulike vinklingene forsterker 
hverandre og krever et tett tverrfaglig samarbeid. Nøkkelord under dette delmålet er digitalisering, 
demokrati, mangfold, integrering, utenforskap, kollektivtransporttilbud, universell utforming og 
folkehelse. Denne tematikken speiler også EUs programperiode 2021-2027 og har en sterk nordisk 
dimensjon. 
 
 
 
Mål 1.5:  I Viken har kunst, kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet en tydelig rolle i 
samfunnsutviklingen.  
 
Rådsområdet kultur og mangfold har prioritert dette delmålet fra regional planstrategi i økonomiplan 
2021-2024. Blant annet kunst- og kulturopplevelser, frivillighet i samfunnsutviklingen og bibliotek som 
demokratihus løftes fram som viktige målsettinger. Denne tematikken har både nasjonal, nordisk og 
europeisk merverdi.  
 
Mål 1.14:  I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering. 
 
Rådsområdene fylkesrådsleders kontor, utdanning og kompetanse, næring og tannhelse og kultur og 
mangfold har prioritert dette delmålet fra regional planstrategi i økonomiplan fra 2021-2024. Under 
denne tematikken er tiltaksplan mot rasisme og diskriminering, standard for mangfold og inkludering i 
Viken fylkeskommune samt mangfold i næringslivet fremhevet som nøkkelord. Denne tematikken 
speiler innsatsen i Europa om å «verne om den europeiske levemåten».  
 
 

3.2 Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig 
økonomisk system  

 
Innsatsområde 2 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 1 Utrydde fattigdom, 2 Utrydde sult, 4 God utdanning, 5 Likestilling 
mellom kjønnene, 7 Ren energi for alle, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og 
infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 12 Bærekraftig produksjon og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 
14 Liv under vann, 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet og 17 Samarbeid for å nå målene. 
 
Bærekraftig verdiskaping og et rettferdig økonomisk system, krever at vi tar inn over oss de faktiske 
sosiale og klima- og miljømessige kostnadene ved tradisjonell produksjon og økonomisk aktivitet. 
Fremtidig økonomisk vekst og utvikling må skje innenfor planetens tålegrenser, hvor produkter og 
tjenester må gi mindre belastning på klima og miljø. Dette kalles det «grønne skiftet».  
 
Følgende delmål under «bærekraftig og rettferdig økonomisk system» prioriteres: 
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Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for 
bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig 
utvikling. 
 
Fylkesrådsleders kontor, finans og administrasjon, plan, klima og miljø, samferdsel, næring og 
tannhelse og kultur og mangfold har utpekt dette delmålet fra regionalplanstrategi i økonomiplan 
2021-2024. Sentrale stikkord er anskaffelser og innovasjon, klimapartnere Viken, klimasmart landbruk, 
kompetanse og verdiskaping, autonomi og internasjonal konkurransekraft og næringsutvikling. EUs 
grønne vekststrategi speiler dette målet da det krever samarbeid på tvers av landegrenser for å oppnå 
dette delmålet. 
 
Mål 2.2:  I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og 
holdninger det er behov for i arbeidslivet.  
 
Rådsområdene fylkesrådsleders kontor, utdanning og kompetanse, plan, klima og miljø, næring og 
tannhelse og kultur og mangfold har dette delmålet fra regional planstrategi i økonomiplan for 2021-
2024. Sentrale stikkord her er samarbeid mellom arbeidsliv og fagskole, videreutdanning, 
helsefremmende skoler og innovative offentlige anskaffelser.  
 
 
Mål 2.4:  I Viken blir nye innbyggere raskt en del av fellesskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har 
et inkluderende og rettferdig arbeidsliv.  
 
Rådsområdene fylkesrådsleders kontor, finans og administrasjon, utdanning og kompetanse, 
samferdsel, næring og tannhelse og kultur og mangfold har prioritert dette delmålet fra regional 
planstrategi i økonomiplan for 2021-2024. Universell utforming, standard for mangfold og inkludering, 
arbeidsrelevant etter- og videreutdanning, anbud, omstilling samt utenforskap er fellesnevnere.  
 
Mål 2.7:  I Viken har næringslivet datadrevet innovasjon og styrket digital kompetanse i næringslivet.  
 
Rådsområdet næring og tannhelse har i økonomiplan 2021-2024 fokusert sterkt på datadrevet 
innovasjon og digital kompetanse. Den digitale agendaen i Europa understreker viktigheten av å styrke 
den digitale innovasjonen og kompetansen for å sikre konkurranseevne. 
 
 

3.3 Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, 
matproduksjon og ernæring 

 
Innsatsområde 3 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi for 
alle, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 12 Bærekraftig produksjon 
og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under vann, 15 Liv på land, og 17 Samarbeid for å nå 
målene. 
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For å sikre bærekraftig produksjon og tilgang til god og næringsrik mat, må vi se produksjonskjeden, 
arealdisponeringen, distribusjonssystemene og næringsstrukturen i sammenheng. Viken er et viktig 
matproduksjonsfylke i nasjonal sammenheng, og har en betydelig næringsmiddelindustri. 
Utbyggingspress, store infrastrukturprosjekter og næringsområder beslaglegger i stor grad arealer som 
kunne vært brukt til å dyrke mat. Dette svekker selvforsyningsgraden og matsikkerheten. Dagens 
arealdisponering, forbruk, produksjonsprosesser og ressursforvaltning har negative konsekvenser for 
naturverdiene og det biologiske mangfoldet i Viken. Tilgangen til sunn og variert mat, og areal for fysisk 
aktivitet, er viktig for helse og trivsel, og reduserer risikoen for utvikling av livsstilssykdommer. 
 
Mål 3.3:  I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I 
Viken tar vi vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes.  
 
Rådsområdene samferdsel og plan, klima og miljø har dette delmålet fra regional planstrategi som et 
mål i økonomiplan for 2021-2024.  
 
Mål 3.5:  I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk 
mangfold, rekreasjon eller karbonlagring.  
 
Rådsområdene plan, klima og miljø, næring og tannhelse og kultur og mangfold har prioritert delmål 3.5 
fra regional planstrategi i økonomiplan 2021-2024. Miljøkrav, det grønne skiftet, et grønnere landbruk 
og kulturlandskap er stikkord som understreker Vikens ambisjoner. 
 

3.4 Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og 
energiomlegging 

 
Innsatsområde 4 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 7 Ren energi til alle, 9 Innovasjon og infrastruktur, 11 Bærekraftige 
byer og samfunn, 12 Bærekraftig produksjon og forbruk og 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under 
vann, 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet, og 17 Samarbeid for å nå målene.  
 
Klimaendringene skjer raskt, og merkes over hele verden. De har store negative konsekvenser for 
samfunnet, menneskene og naturmangfoldet. For å bremse den globale oppvarmingen, må Viken bidra 
til en raskere reduksjon av klimagassutslipp. Dette innebærer en rask og omfattende endring i måten vi 
lever og organiserer samfunnet på. Vi må jobbe målrettet for å redusere klimagassutslippene i Viken, 
slik at vi bidrar til å nå både de regionale, nasjonale og globale målene. Det betyr at vi også må rette 
søkelyset mot utslipp som følger av produksjon av varer og tjenester som vi kjøper både i Norge og på 
det internasjonale markedet. 
 
Mål 4.1:  Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn 
det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og 
sosialt inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med 80 prosent innen 2030.  
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Fylkesrådsleders kontor, finans og administrasjon, kunnskap og kompetanse, plan, miljø og klima, 
næring og tannhelse og kultur og mangfold har alle prioritert dette delmålet i økonomiplan 2021-2024. 
Sentrale stikkord under dette delmålet er overgang til elektrisitet, hydrogen og biogass fremfor fossilt 
utslipp, livsløpsanalyse, klima og miljø – sertifiseringer, -regnskap og budsjett. Dette underbygger EUs 
grønne vekststrategi og vil gi mange muligheter for deltakelse i nordiske og europeiske program.  
 
 
 
 
Mål 4.3:  I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av 
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut bruken av fossilt drivstoff.  
 
Rådsområdene plan, klima og miljø, samferdsel og næring og tannhelse fokuserer på overnevnte 
delmål i økonomiplan 2021-2024. Dette innebærer blant annet ny teknologi i transportsektoren, 
arbeid med bypakker og det å få gods over fra vei til bane.   
 
 
 

3.5 Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling 
 

Innsatsområde 5 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi for 
alle, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 11 
Bærekraftige byer og samfunn, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Livet under vann og 15 Liv på land, 16 
Fred og rettferdighet, og 17 Samarbeid for å nå målene. 
 
87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Det er stor variasjon i størrelse på byene og 
tettstedene i Viken, og i hvilke utfordringer de står overfor. Helhetlig by- og stedsutvikling handler om å 
se det fysiske miljøet i sammenheng med det sosiale livet og menneskers opplevelser. Samtidig skal vi 
ivareta kulturarven vår. Når vi planlegger byer og tettsteder, må vi ta klima- og miljøhensyn og skape 
attraktive steder som fremmer helse, trivsel og tilhørighet. 
 
Mål 5.1:  I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket 
med trygge fysiske og digitale møteplasser.  
 
Rådsområdene fylkesrådsleders kontor, utdanning og kompetanse, plan, klima og miljø, samferdsel og 
kultur og mangfold prioriterer dette delmålet i økonomiplan 2021-2024. Her er partnerskapsavtalene 
med kommunene, sambruk og samfinansiering av bygg, arbeidet med bygdepakker, by- og 
stedsutvikling, bibliotek, kulturmiljø, mangfold, integrering og frivillighet og kollektivtilbud sentrale 
stikkord og speiler mulighetsrommet innen internasjonalt samarbeid.  
 
Mål 5.3:  Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart. 
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Rådsområdene plan, klima og miljø, næring og tannhelse og kultur og mangfold har fremhevet dette 
delmålet i økonomiplan 2021-2024. Dette omfatter folkehelseperspektivet, arbeidsplassutvikling i 
grønne næringer, destinasjons- og stedsutvikling og viktigheten av å sikre økt FoU- og 
innovasjonsaktivitet i offentlig og privat sektor.  
 
 
 
 
  
Mål 5.7:  I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte 
innbyggere viktige drivere for stedsutvikling.  
 
Rådsområdet kultur og mangfold fremmer dett delmålet som en viktig del av deres utvikling og virke i 
økonomiplan for 2021-2024. Dette innebærer mangfold og inkludering, arbeidsplassmetodikk og økt 
samarbeid med frivillighet på historie-, kulturminne og museumsfeltet.  
 
Mål 5.11:  I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere 
uønskede endelser forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.  
 
Rådsområdene plan, klima og miljø og kultur og mangfold prioriterer dette delmålet i økonomiplan for 
2021-2024. Noen stikkord under dette delmålet er risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap, reduksjon 
av klimagassutslipp, samarbeid med frivillighet og bruk og vern av geologiske ressurser.  
 
 

3.6 Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk 
mangfold 

 
Innsatsområde 6 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en 
tydeligere kobling til bærekraftmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi 
for alle, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 12 Bærekraftig produksjon og forbruk, 13 Stoppe 
klimaendringene, 14 Liv under vann, 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet og 17 Samarbeid for å nå 
målene. 
 
Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at det rike dyre- og plantelivet (både 
på land og i vann) i Viken er truet. I dag er mer enn halvparten (53 prosent) av strandsonen i 100-
metersbeltet i Viken bebygd. Fjell- og høyfjellsområdene i Viken er viktige for biologisk mangfold, blant 
annet for villreinen. I Viken er det flere områder som har dyre- og plantearter med både stor og særlig 
stor nasjonal forvaltningsinteresse. Store deler av de verdifulle naturområdene rundt Oslofjorden er 
bebygd eller ødelagt på andre måter, og de resterende områdene er truet av utbygging. 
 
Mål 6.2:  I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte.  
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Rådsområdet plan, miljø og klima prioriterer dette delmålet fra regional planstrategi i økonomiplan 
2021-2024. Arbeidet med å sikre biologisk mangfold og satsingen på innsektvennlig fylke er sentrale 
stikkord her.  
 
 
 
 

4 Vedlegg 
4.1 Illustrert oversikt over prioriterte delmål 
4.2 Oversikt over Vikens medlemskap i internasjonale 

organisasjoner og nettverk  
4.3 EU-program  
4.4 Interreg  
4.5 EØS-programmet  
4.6 Nordiske program 
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1. 4.2 Oversikt over Vikens medlemskap i 
internasjonale organisasjoner og nettverk  

 

AER (Assembly of European Regions) ble etablert i 1985 og er en politisk interesse-organisasjon og en 
europeisk arena for regionale myndigheter fra hele Europa. Organisasjonen består av regioner i 35 land – 
både EU-medlemmer og ikke-EU-medlemmer. Sekretariatet er lokalisert til Strasbourg/Frankrike og 
Brussel/Belgia. Organisasjonen legger vekt på å; - Styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa - 
Legge til rette for interregionalt samarbeid og deling av beste praksis - utvikle samarbeidet om 
tjenesteytingen til innbyggerne på tvers av regioner - Støtte opp om en stedsbasert politikkutvikling der 
lokale og regionale fortrinn og muligheter settes i fokus10 - Se til at prinsippet om subsidiaritet 
(nærhetsprinsippet) legges til grunn i løsningen av oppgaver/problemer. - støtte arbeidet med 
demokratibygging på regionalt nivå - Støtte regionene i globaliseringsprosessen og i arbeidet med 
utvidelsen av EU AERs politiske prioriteter for perioden 2020 til 2025 er å:  

• Fremme demokrati og god styring (governance)  

• Støtte opp under territoriell samhørighet og stimulere til samarbeid  

• Sikre en levedyktig framtid for innbyggerne gjennom fokus på Agenda 2030 og Parisavtalen  

• Jobbe for et Europa med like muligheter  

Kilde: www.aer.eu  

 

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle 
regioner (fylker, amt, län, delstater, regionale kommuneforbund) i de ti landene rundt Østersjøen. BSSSC 
ble etablert i 1993 og organisasjonen skal tale regionenes sak og framme interesser overfor nasjonale 
myndigheter i de ulike landene samt overfor EUs institusjoner og europeiske organisasjoner. 
Østlandssamarbeidet har hatt formannskapet i BSSSC i to perioder - sist i perioden 2017 - 2019.  

Sekretariatet for BSSSC var da knyttet til sekretariatet i Østlandssamarbeidet. Formannskapet for perioden 
2020 - 2021 er i Region Pommern i Polen. Østlandssamarbeidet deltar i troikaen (utgående, sittende og 
innkommende formannskap). BSSSCs strategi mot 2030 legger bærekraftsmålene til grunn for alt arbeid. 
Økt regional og lokal medvirkning i Østersjøstrategien, EUs regionalpolitikk 2021 - 2027, ungdoms-
medvirkning og Nordlig dimensjon og samarbeid med Russland er gjennomgående tema i 
nettverksorganisasjonens arbeid.  

BSSSC har i sin arbeidsplan fokus på klima og en bærekraftig utvikling, transport og tilgjengelighet 
(transportkorridorer), kultur, kreative næringer og regional identitet, maritim politikk og HELCOM og smart 
spesialisering og bio-økonomi. Årskonferansen for BSSSC er den viktigste møteplassen for regionale 
representanter (politiske og administrative) i Østersjøen. BSSSC har status som strategisk partner for den 
mellomstatlige sammenslutningen Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States, CBSS) og samarbeider 
nært med andre organisasjoner for lokale- og regionale myndigheter i Østersjøen – bl.a. innenfor rammen 
av Østersjøstrategien.  

Kilde: www.bsssc.com 

 

 

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) er en pan-europeisk organisasjon etablert i 1973 med 
hovedsete i Renne i Frankrike og med kontor sentralt i Brussel. CPMR består av mer enn 150 

http://www.aer.eu/
http://www.bsssc.com/


medlemsregioner fra 24 land – innenfor og utenfor EU – og som til sammen representerer mer enn 200 
mill innbyggere.  

CPMR er en sentral og vel anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa, der målet er å 
sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og 
synspunkt. Organisasjonen legger vekt på å utvikle de felles aktiva som medlemsregionene har ved sin 
maritime tilknytning, styrke de perifere regionenes interesser i forhold til sentrale deler av Europa og styrke 
regionenes innflytelse på europeisk utvikling.  

CPMR er en paraplyorganisasjon for seks geografiske kommisjoner, som innen sitt geografiske område 
arbeider med konkrete partnerskap og prosjekt. Østlandsfylkene har særlig lagt vekt på arbeidet i 
Nordsjøkommisjonen. 11 For CPMR er EUs regionalpolitikk – territoriell samhørighet (Cohesion), maritim 
politikk (Europe of the Seas), tilgjengelighet (transport og kommunikasjon) og energi og klima de mest 
sentrale temaområdene. I tillegg har CPMR fokus på regionalpolitikken og EUs langtidsbudsjett 2021-2027, 
governance (flernivåstyring og subsidiaritet), EUs framtid, makroregionale strategier, migrasjon og EUs 
naboskapspolitikk. Foruten de geografiske kommisjonene har CPMR også ulike tversgående faggrupper/ 
arbeidsgrupper. 

Kilde: www.cpmr.org 

Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission - NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter 
rundt Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner i 7 land (UK med Skottland og England, Belgia v/Flandern, 
Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge). NSC ble stiftet i 1989 er en av de geografiske 
kommisjonene under CPMR. Nordsjøkommisjonen ble stiftet for å fremme og utvikle partnerskap mellom 
regioner i Nordsjøområdet. Gjennom dialog og formelle partnerskap søker NSC å fremme felles interesser, 
spesielt i forhold til EU-institusjoner, nasjonale myndigheter og andre organisasjoner som arbeider med 
saker som er relevante for Nordsjø-regionen. NSC har fire faste temagrupper som utfører mye av arbeidet 
innen NSC. Disse gruppene jobber med saker som er relevante for samferdsel, marine ressurser, energi og 
klima samt attraktive og bærekraftige samfunn.  

Kilde: www.cpmr-northsea.org 

Euromontana er en tverrsektoriell organisasjon for samarbeid og utvikling i Europas fjellregioner. 
Målsettingen er å bidra til levende fjellregioner, en integrert og bærekraftig utvikling og høy livskvalitet for 
befolkningen i fjellbygdene. Nettverket ønsker en aktiv rolle i forhold til utvikling av en fjellpolitikk i EU. I 
tillegg legger de vekt på erfaringsutveksling og benchmarking.  

Kilde: www.euromontana.org 

EUREGHA er det europeiske helsenettverket for lokale og regionale helsemyndigheter, og er det eneste av 
sitt slag som representerer lokalt og regionalt nivå i Europa. EUREGHA jobber aktivt opp mot EU-systemene 
og mot andre relevant stakeholdere på vegne av medlemmene, mot helserelaterte tema som 
forebyggende helsepolitikk, behandling, samt andre relevante helserelaterte tema.   

Kilde: www.euregha.net 

STRING er et grenseoverskridende politisk samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen som strekker 
seg fra Oslo til Hamburg. Samarbeidet består av 13 medlemmer fra åtte regioner og fem sentrale byer i 
transport-korridoren fra Norge, Sverige, Danmark til Tyskland. STRING samarbeidets visjon er å skape en 
mega-region på tvers av landegrenser. De jobber for å bli en globalt anerkjent grønn investerings-hub som 
leder an i utbygging av infrastruktur som møter klimaendringene og skaper gode levevilkår i regionen.  

Kilde: https://stringnetwork.org/  

Scandria Alliance er et transportpolitisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet Scandria2Act. 
Alliansen ble etablert våren 2019 og består av fem regioner i Norge, Sverige, Finland og Tyskland samt 
Turku by, Finland. Viken er aktive i alliansen spesielt innenfor området grønn mobilitet og rent drivstoff. 

http://www.cpmr.org/
http://www.cpmr-northsea.org/
http://www.euromontana.org/
http://www.euregha.net/
https://stringnetwork.org/


Scandria Alliance ledes for tiden av regionsamarbeidet Berlin- Brandenburg, Tyskland. Fokus er på grønn 
mobilitet/rent drivstoff, multimodal transport, grenseoverskridende infrastruktur og digitalisering. 

Kilde: https://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/alliance 

METREX er en organisasjon for europeiske storbyer og storbyregioner. Formålet er å dele erfaringer, 
kunnskap og ekspertise på viktige områder av felles interesse samt samarbeide om felles tiltak for å 
fremme byene/byregionenes rolle i samfunnsutviklingen. Metrex-nettverket utgjør en partner for 
europeiske institusjoner, forskningsmiljø, offentlige organisasjoner og andre nettverk – og har rundt 50 
medlemmer.  

Kilde: www.eurometrex.org 

EMA (European Metropolitan Authorities) er et europeisk nettverk for viktige byer og byregioner. 
Nettverket fungerer som en hub og en plattform for byer/by-regioner med hensyn til samarbeid, deling av 
god praksis og for mobilisering innen en rekke viktige tema for byer/byregioner lokalt, i Europa og globalt. 
Nettverket er også et senter for ekspertise og erfaring innen governance.  

Kilde: https://www.metropolis.org/agenda/v-european-metropolitan-authorities-ema 

ARC (Airport Region Conference) er en organisasjon av regionale og lokale myndigheter i Europa som har 
en internasjonal flyplass i sitt område. ARC samler et bredt spekter av ekspertise i grensesnittet mellom 
lufttransport og lokal/regional politikk.  

Kilde: www.airportregions.org 

Under2 Coalition er et globalt nettverk av regionale myndigheter som har ambisiøse mål og 
handlingsplaner for et bedre klima – i tråd med Paris-avtalen.  

Kilde: https://www.under2coalition.org/ 

Svinesundskommiteen er en av 12 Grensekommitter i Norden og er et politisk samarbeid mellom Viken og 
Västra Götaland. Det er en medlemsorganisasjon som samler kommuner og fylkes for å fremme et tettere 
samarbeid i grenseregionen. 
 
Svinesundskommittens overgripende mål er  

 Arbeide for en dynamisk, konkurransekraftig og miljømessig bærekraftig utvikling  
 Utvikle regionen til en møteplass uten grenser  
 Underlette for innbyggere og bedrifter å leve, arbeide, studere og drive vikrsomhet.  

 
Et av de viktigste fokusområdene er å identifisere grensehinder som hindrer en 
funksjonell sammenhengende region.  
 
Kilde: https://svinesundskommitten.com/  
 

Grensekomiteen Värmland-Østfold ble etablert i 1990 av kommuner i Norge og Sverige samt regionene 
Värmland og Østfold. Både fylkesmenn og representanter fra Riksdag og Storting fra de respektive regioner 
er involvert i ulike sammenhenger.  
  
Grensekomiteen skal være en aktør for å styrke og forenkle samarbeidet mellom Värmland og Østfold og 
være en pådriver for regional utvikling i det sentrale Skandinavia gjennom å involvere svenske og norske 
nasjonale, regionale og lokale myndigheter i samarbeidet.  
 
Komiteen arbeider med saker som ligger innenfor det nordiske samarbeidsprogrammet, som for eksempel 
stedsutvikling, ungdom, kultur og miljø, og mottar årlig støtte fra Nordisk Ministerråd.   
  

https://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/alliance
http://www.eurometrex.org/
https://www.metropolis.org/agenda/v-european-metropolitan-authorities-ema
http://www.airportregions.org/
https://www.under2coalition.org/
https://svinesundskommitten.com/


Dessuten arbeider komiteen med transportrelaterte aktiviteter og prosjekter. E18, jernbane, 
kollektivtransport og sykkelleder (Unionsleden) er saker som komiteen har engasjert seg i. Til sistnevnte 
kategori har midler kommet fra Interreg programmer og regional med-finansiering.  
  
Kilde: www.varmost.net  
 

Innovation Circle Network (ICN) ble til i kjølvannet av to suksessive prosjekter innen Interreg  
B Østersjøprogrammet som Østfold fylkeskommune deltok i; PIPE (2003-2004) og Innovation  
Circle (2005-2007). Formålet med begge prosjektene var i all hovedsak å øke attraktiviteten  
til små og mellomstore steder og byer, gjennom innovasjon. Nettverket har et sterkt fokus  
på å involvere ungdom. Nettverket er en medlemsorganisasjon, registrert i Norge som en  
ikke-statlig organisasjon, og består i dag av omkring 50 medlemmer: Lokale og regionale  
myndigheter, ikke-statlige organisasjoner (NGOs), opplæringsinstitusjoner, samt noen  
individuelle medlemmer.  
Hovedfokuset for ICN er nettverksarbeid og prosjektutvikling.  
 
Kilde: www.innovationcircle.no 

Osloregionens Europakontor (ORE)er en stiftelse med medlemmer fra Østlandet. Medlemmene består per 
dato av syv fylkeskommuner, 13 kommuner, samt OsloMet-storbyuniversitetet. Kontoret har hovedbase i 
Brussel med fem fast ansatte, samt én ansatt som sitter i Oslo. Hovedfokuset til Osloregionens 
Europakontor (ORE) er å være medlemmenes øyne og øre i sentrum av EU, Brussel. Dette innebærer å 
følge EUs politikk innen flere strategiske områder og videreformidle dette tilbake til medlemmene etter 
behov. I tillegg er ORE medlemmenes stemme og representerer de ulike medlemmene i fora og i 
møteplasser som er vedtatt strategisk viktig, det være innen forskning og innovasjon, utdanning, 
samferdsel, kultur eller klima og energi. Videre er ORE en av ca. 270 regionskontor som har plass i Brussel, 
det vil si ORE har muligheten til å bygge nettverk og kjennskap til aktører og europeiske regioner på vegne 
av medlemmene på Østlandet. 

Kilde: www.osloregion.org 

Østlandssamarbeidet (Europaforum) er et frivillig dialogforum mellom fylkeskommunene på Østlandet. 
Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal 
samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen. Fylkeskommunenes to 
hovedmål igjennom Østlandssamarbeidet er felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer, samt utnytte 
stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeid. 
Østlandssamarbeidets Europaforum er: 

 være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål, 
 påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale 

myndigheter – både formelt og uformelt, 
 gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner, 
 bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne, 
 være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum, 

 bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til Regjeringens Tysklandsstrategi, 
Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i 
BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING). 

 bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet 

Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i arbeidet på 
andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og kompetanse, miljø 
og klima og ungdomsmedvirkning. 

http://www.varmost.net/
http://www.innovationcircle.no/
http://www.osloregion.org/


 

Kilde: www.ostsam.no 

 

http://www.ostsam.no/


4.3 EU-program  
Norges har mulighet til å delta i de følgende programmene:  
 
Horisont Europa  
EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa (HE), startet opp 1. januar 2021 med 
et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Visjon til HE er en bærekraftig, rettferdig og god fremtid for 
menneskene og jorden basert på europeiske verdier.   
 
Mål for Horisont Europa:  

• Styrke Europas vitenskapelige og teknologiske fundament og Det europeiske 
forskningsområdet (ERA).   
• Styrke Europas innovasjonskapasitet og konkurransekraft og skape arbeidsplasser.   
• Følge opp innbyggernes prioriteringer og bevare vår sosioøkonomiske modell og verdier.   

 
Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert 
forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse 
utvalgte store samfunnsutfordringer. Missions er foreslått innen;  

(I) tilpasning til klimaendringer  
(II) (II) kreft  
(III) (III) sunne hav  
(IV) kystområder og vassdrag 
(V) (IV) klimanøytrale og smarte byer  
(VI) (V) jordhelse og mat.  

  
Tre hovedsøyler i Horisont Europa  

I Horisont Europa beholdes strukturen med tre søyler slik vi kjenner det fra Horisont 2020, men innholdet i 
de enkelte søylene endres noe. 

1. Fremragende vitenskap 

Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske 
forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og 
forskningsinfrastruktur. 

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv 

Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt 
lederskap (muliggjørende teknologier) i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning 
og innovasjon i samarbeidsprosjekter. 

Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil 
også satsinger på missions og partnerskap bli finansiert. 

Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil 
også satsinger på missions og partnerskap bli finansiert.  
  
I søyle tre, Innovativt Europa er den viktigste nysatsingen etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet 
(EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier 
med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter 
(SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering. Pathfinder bygger i hovedsak på satsinger på 
fremtidsteknologier (FET) i Horisont 2020, mens Accelerator bygger på SMB-instrumentet og 
Fast Track to Innovation.  
  



Under søyle tre etableres det også en satsing for å bygge bedre økosystemer for innovasjon, og det settes av 
midler for videreføring av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT).  
 
Erasmus+  
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett hvor Norge deltar på lik linje med EUs 
medlemsland. Blant sentrale satsingsområder er:  

• Kvalitet i undervisning og opplæring  
• Innovasjon   
• Koblingen mellom utdanning og arbeidsliv  

  
Som verdens største utdanningsprogram støtter Erasmus+ mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor 
hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, 
høyere utdanning, og voksenopplæring. DIKU er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).  
EUs satsinger på utdanningsfeltet, slik de kommer til uttrykk i Erasmus+, sammenfaller med norske 
prioriteringer. Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom 
studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal 
gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til 
arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene. Erasmus+ legger også godt til rette for møter mellom 
mennesker, økt toleranse og flerkulturell kompetanse.  
Budsjettet økes fra 15 milliarder euro til om lag 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.   
  
I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under tre hovedtiltak:  
  
- Individuell mobilitet: Erasmus+ støtter mobilitet blant elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved 
utdannings- og opplæringsinstitusjoner, og åpner også for mobilitet til partnerland utenfor Europa.   
  
- Samarbeid og partnerskap - strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbyggingsprosjekt. 
Erasmus+ har en tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og 
andre sektorer.   
  
- Poltikkutvikling et sentralisert tiltak under Erasmus+, med formål å legge til rette for og forsterke 
utdannings- og innovasjonssatsingen i EU.  
  
Informasjon om hvert enkelt tiltak finnes her.  
  
Land som er kvalifiserte til å delta i Erasmus+ deles inn i to grupper: programland og partnerland.  
Programlandene omfatter EU-landene, EØS-landene samt Serbia, Nord-Makedonia og Tyrkia. Disse landene 
kan delta i alle tiltak innenfor Erasmus+. Partnerlandene i Erasmus+ kan kun delta i enkelte tiltak under 
bestemte vilkår. På Europakommisjonens nettside finner du oppdatert oversikt over programland og 
partnerland.  
  
Creative Europe - Kreativt Europa  
Kreativt Europa er EUs støtteprogram for alle kulturelle og kreative sektorer. Kreativt Europa skal i likhet med 
andre programmer fremme felles europeisk identitet og samhørighet, styrke politisk og sivilt engasjement 
og deltakelse og beskytte grunnleggende rettigheter og verdier.   
  
Programmet i neste periode skal fortsatt ha det samme to-delte hovedmålet som i dag: (1) Fremme kulturelt 
og språklig mangfold og felles europeisk kulturarv og (2) Fremme konkurranseevnen i kulturelle og kreative 
sektorer. Også en stor del av innholdet i dagens program og struktur videreføres. Deltakerne skal fortsatt få 
støtte til et bredt spekter av små og store europeiske samarbeidsprosjekter, utvekslinger, plattformer og 
nettverk over landegrensene. I tillegg foreslås nye tiltak og prioriteringer.  
 

https://diku.no/programmer
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en


Budsjett til programmet i 2021-2027: fra dagens 1,46 til 2,38 milliarder euro.  Programmet skal beholde 
dagens 3-delte struktur med to del-programmer; KULTUR (33 %av budsjett) og MEDIA (59% av budsjett) del, 
og en TVERRSEKTORIELL del (9 %av budsjett).  
  
Nytt i del-programmet KULTUR er spesifikk støtte til prosjekter i utvalgte kultursektorer; musikk, bok- og 
forlag, arkitektur, kulturarv samt også støtte til design, mote og kulturturisme. Det er nytt fokus på 
promotering av europeisk kultur internasjonalt. En annen nyhet er forslaget om støtte til individuell mobilitet 
over landegrensene for europeiske kunstnere, artister og kulturarbeidere.    
  
Nytt i del-programmet MEDIA er mer vekt på samarbeid, utvekslinger og nettverk for å legge til rette for 
samproduksjoner og støtte til nettverk av europeiske filmfestivaler og kinoer. Det foreslås mer støtte til 
markedsføring av europeiske verk både i og utenfor Europa. En nyhet er forslag om støtte til tiltak som bidrar 
til mer kjønnsbalansert deltakelse i audiovisuell sektor.  
  
I TVERRSEKTORIELL del er lånegarantiordningen tatt ut. Denne ordningen finnes i dagens Kreativt Europa 
program, men er foreslått innlemmet som del av et nytt program fra 2021, Invest EU (Norge er 
med). Nyheter i denne delen av programforslaget er støtte til innovasjon gjennom ny teknologi i kulturelle 
og kreative næringer og støtte til nyhetsmedia for å fostre mediemangfold, kvalitetsjournalistikk og 
mediekunnskap.      
  
Mer informasjon finner du her.  
  
Single Market Program – Programmet for det indre marked  
Programmet skal styrke videreutviklingen og styringen av det indre marked, og åpner for deltagelse for 
EØS/EFTA statene. Tiltak som i dag finansieres gjennom fem separate programmer, er samlet i ett program i 
perioden 2021-2027. I tillegg legges det inn nye tiltak som alle har som formål å styrke og videreutvikle det 
indre marked.   
4,2 milliarder euro fordelt på følgende områder: mattrygghet, forbrukerbeskyttelse, konkurransekraft, et 
effektivt indre marked, europeisk statistikk og effektiv standardisering. I forslaget omtales også tiltak på 
områdene offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurransepolitikk. Les mer om delprogrammene og 
tiltakene her.  
Norge er del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, og på denne måten nyttiggjøre seg den frie 
bevegelsen av personer, varer, tjenester og kapital. Et felles regelverk skaper forutsigbarhet og likeverdige 
konkurransevilkår for alle som opererer i det indre marked. Det er en forutsetning for at næringslivet skal 
kunne utnytte sine muligheter i EØS. Et velfungerende indre marked er viktig for norske bedrifter og for 
verdiskapingen som helhet. Et felles regelverk skaper både forutsigbare og stabile rammebetingelser for 
norsk eksport.   
Programmet inneholder også en rekke instrumenter som angår funksjonen av det indre marked, og 
kommer trolig i neste programperiode (2021-2027) til å inneholde SMB-virkemidlene fra COSME (program 
for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter). Dette programmet er ‘’bærebjelken’’ i 
EØS-samarbeidet.  
 
Eus 4 helseprogram: EU4Health er EUs ambisiøse satsing på å sikre god helse i Europa. Med et budsjett på 
5,3 milliarder euro skal programmet i løpet av perioden 2021-2027 bidra til byggingen av EUs nye 
helseunion. Norsk deltagelse i programmet har som overordnede mål å styrke norsk helseberedskap; bidra 
til en sunn og frisk befolkning; bygge et sterkt digitalt helsesystem; styrke konkurranseevnen for norsk 
helsenæring og fremskaffe ny kunnskap. Programmet tildeler midler til et bredt spekter av aktører, 
inkludert nasjonale og lokale myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og 
sivilsamfunnsaktører. 

Totalbudsjett: Om lag 5,3 milliarder euro for perioden 2021-2027 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/des/kreativt-europa-2021-2027---eus-program-for-alle-kultursektorer/id2631768/
https://www.europalov.no/rettsakt/eu-programmet-for-det-indre-marked/id-25859


European Social Fund + (ESF+) - Det europeiske sosial fond pluss  
European Social Fund Plus (ESF+) skal være et hovedinstrument for å investere i borgerne og bidra til 
gjennomføringen av den europeiske pillaren for sosiale rettigheter. ESF+ slår sammen en rekke eksisterende 
fond og programmer, der budsjettet samlet vil ligge på om lag 101 mrd. euro for perioden 2021-2027, hvorav 
om lag 100 mrd. vil allokeres til områder under delt styring med medlemslandene. Disse områdene omfatter 
bl.a. en videreføring av det eksisterende sosialfondet (ESF), EUs ungdomsinitiativ (YEI) og Det europeiske 
fond for bistand til de sosialt dårligst stilte (FEAD).    
To områder som er åpne for deltakelse fra EFTA/EØS-landene:   

• Employment and Social Innovation strand - Sysselsetting og sosial innovasjon 
(EaSI) Foreslått budsjett på 761 mill. euro for 2021-2027.  

  
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon for perioden 2014 – 2020 (EaSI) har som formål å bidra til 
å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og 
fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene.   
I 2021-2027 vil programmet for sysselsetting og sosial solidaritet (Progress) videreføres. Programmet vil 
blant annet gi støtte til utvikling og utprøving av innovative tiltak innenfor arbeids- og sosial politikken samt 
gi økonomisk støtte til europeiske og nasjonale organisasjoner for å styrke deres evne til å utvikle, fremme 
og gjennomføre aktiviteter, relevant regelverk og lovgivning.    
Eures er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlings-etatene i 
EUs medlemsstater, EØS/Efta-statene og Sveits. Samarbeidet bistår med rekrutterings- og 
formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning.   

• Health strand – Folkehelseprogram  
Budsjett på 413 mill.  

Under den såkalte helse-strengen skal ESF + støtte helsefremmende og forebyggende tiltak, bidra til 
effektivitet og tilgjengelighet i helsetjenesten, bidra til sikre helsetjenester samt redusere ulikhet i helse, 
beskytte borgere mot grenseoverskridende helsetrusler og støtte opp om gjennomføringen av EUs 
helselovgivning.  
På helseområdet har Norge vært en aktiv bruker og bidragsyter i flere tiltak som er finansiert over det 
nåværende helseprogrammet. Det anses i utgangspunktet ønskelig at Norge derfor tilslutter seg også 
helsedelen i ESF+.  
 
Rights and Values Program - Rettighets- og verdiprogrammet   
(IKKE Citizen Engagement and Participation Strand)  
Det er foreslått opprettelse av EUs flerårige samarbeidsprogram for rettigheter og verdier (2021-2027) med 
en total budsjettramme på 641,7 mill. euro.   
  
Programmet har som formål å beskytte og fremme rettigheter og verdier forankret i EUs traktater og i EUs 
Charter for grunnleggende rettigheter. Europakommisjonen ønsker at programmet skal legge til rette for 
sterke sivilsamfunn i Europa.  
  
Europakommisjonens forslag er i tråd med strategi til norsk regjeringen for samarbeidet med EU for et fritt 
Europa tuftet på demokratiske spilleregler, rettsstatsprinsipper og respekt for individets grunnleggende 
rettigheter hvilket innebærer likebehandling og like muligheter for den enkelte, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
funksjonsevne eller seksuell orientering.    
  
Programmet er sektorovergripende og har tre spesifikke målområder:   
  

1. Equality and Rights strand - Fremme likestilling og rettigheter   
  

2. Medborgernes engasjement og deltagelse   
  

3. Daphne strand - Forebygge og bekjempe vold   
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081


  
Digital Europe   
Programmet skal fremme fremtidsrettede teknologier som forventes å ha spesielt stor betydning for vekst 
og sysselsetting i Europa. Det overordnede målet er å sikre at innbyggere, myndigheter og bedrifter fullt ut 
kan utnytte potensialet i den digitale utviklingen. I programmet legges stor vekt på tilgjengeliggjøring av ny 
teknologi og innovative løsninger blant offentlige og private aktører.  
DEP er et nytt program som bygger på EUs Digital Single Market Strategy og som skal understøtte digital 
transformasjon i bred forstand. Programmet får en ramme på 7,17 milliarder euro fordelt på fem 
hovedområder:   

1. High Performance Computing (2,7 mrd euro)     
2. Artificial Intelligence (2,5 mrd euro)    
3. Cybersecurity & trust (2 mrd euro)    
4. Digital Transformation & Interoperability (1,3 mrd euro)    
5. Digital Skills (0,7 mrd euro)    

EU-programmene CEF (Connecting Europe Facility) Telecom og ISA2 som Norge nå deltar i, løper ut i 2020 
og vil bli videreført som del av Digital Europe Programme fra 2021.   
 
InvestEU Fund  
InvestEU-programmet samler et mangfold av de finansielle instrumentene som EU har til investeringsstøtte. 
Hensikten er en enklere, mer effektiv og mer fleksibel investeringsordning. Formålet er å få redusere 
fragmentering og overlapp. Programmet skal ta over og utvide den nåværende European Fund for Strategic 
Investments (EFSI).   
Programmet skal legge til rette for finansiering av prosjekter på følgende hovedområder:  

o Bærekraftig infrastruktur;  
o Forskning, innovasjon og digitalisering,  
o SMB og «small mid-cap»,  
o Investeringer med et sosialt formål, utdanning og kompetanse  

Programmet skal legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer som ikke blir realisert 
pga. markedssvikt. Med InvestEU vil Kommisjonen motvirke for lavt investeringsnivå ved hjelp av garantier 
og finansielle instrumenter som igjen skal føre til større private investeringer.   
   
InnovFIn og SMB-virkemidlene fra COSME vil inngå i det nye programmet. Norge er i dag med i InnovFin, en 
fond-i-fond ordning som skal gjøre kapital mer tilgjengelig for innovative prosjekter.   
  
Mer informasjon finner du her  
  
Justice Program – Programmet for rettslige spørsmål  
Det er øremerket 305 mill. euro for å implementere det nye Justis-programmet - Program for rettslige 
spørsmål.  
Programmets overordnede mål er å bidra til videreutvikling av et europeisk rettsområde basert 
på rettsstatsprinsippet, gjensidig anerkjennelse av rettsavgjørelser og gjensidig tillit. Dette omfatter:  

• fremme og støtte det rettslige samarbeidet  
• støtte og fremme utdanning av aktørene i rettsvesenet  
• lette en effektiv adgang til rettsvesenet for alle og sikre en effektiv klageadgang  

 
  

European Space Programs – EUs romprogrammer   
EU-romprogrammer er store felleseuropeiske infrastrukturprosjekter som skal tilgjengeliggjøre oppdaterte 
data og tjenester av høy kvalitet. Programmene skal gi styrket sikkerhet og strategisk uavhengighet for EU, 
og en viktig målsetning for programmene er å bidra til økt europeisk verdiskaping.  
For perioden 2021-2027 har EU-kommisjonens foreslått å samle alle EUs romprogrammer i ett program. 
Dette omfatter videreføring og videreutvikling av Galileo, EGNOS og Copernicus som skal bidra til å løse 
utfordringer knyttet til digitalisering, bærekraftig forvaltning av naturressurser og migrasjon. I tillegg skal det 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4010


utvikles et system for satellittkommunikasjon for offentlige myndigheter (GOVSATCOM), og system for 
overvåkning og sporing av løse gjenstander i rommet (SST) skal styrkes.  
Det samlede budsjettet for romprogrammet økes til EUR 14,1 milliarder for perioden 2021-2027.  
 
Copernicus  
Copernicus er EUs jordobservasjonsprogram (før - GMES). GMES/Copernicus bygget videre på et lengre 
utviklingsløp drevet av EU-kommisjonen i samarbeid med European Space Agency (ESA) og 
medlemslandene. Copernicus-programmet samler og gjør tilgjengelig data fra både 
jordobservasjonssatellitter og ulike in-situ sensorer på bakken, i havet og i luften. I tillegg til å være en 
leverandør av data tilbyr programmet tjenester innenfor seks kjerneområder som både privatpersoner, 
offentlige myndigheter og kommersielle aktører kan ha nytte av.  
 
Galileo  
Galileo er EUs sivile, globale satellittnavigasjonssystem (GNSS). GNSS er en type infrastruktur som  
gjør at brukere med kompatible mottakere kan bestemme sin posisjon, fart og tiden ved hjelp av  
signaler fra satellitter. Galileo er et sivilt system som sikrer Europa kontroll over et eget globalt 
satellittnavigasjonssystem, uavhengig av USA, Russland og Kina.   
  
Les mer om programmene og norsk deltakelse i dem her og her.  
  
European Defence Fund - Det europeiske forsvarsfondet  
EDF skal fremme samarbeid om forskning og utvikling av militære kapabiliteter i Europa. I tillegg til forskning 
vil fondet yte finansiell støtte til industrielle utviklingsprosjekter. Det er satt av 8 milliarder euro til EDF i EUs 
langtidsbudsjett for perioden 2021–2027.  
  
Fondet åpner for de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein skal kunne delta som 
"associated country» i perioden 2021-2027.   
  
Forsvarsfondet skal yte finansiell støtte til utvikling av forsvarsmateriell og systemer gjennom levetiden fra 
forskning (opptil 100%) til prototyputvikling (opptil 20%) til sertifisering (opptil 80%). Små og mellomstore 
bedrifter og mid-caps (et selskap som er verdsatt til 2 -10 milliarder dollar) vil bli incentivert til å delta 
gjennom høyere finansieringsrater.   
  
  
Kilder:  
https://www.regjeringen.no/  
https://www.europalov.no/  
https://www.regjeringen.no/contentassets/fa910fb978a54e58bf13a1c25924b229/evaluering-av-norges-
deltakelse-i-eus-romprogrammer.pdf  

https://www.fsi.no/nyheter/aktuelle-saker/europaparlament/  
 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fa910fb978a54e58bf13a1c25924b229/evaluering-av-norges-deltakelse-i-eus-romprogrammer.pdf
https://www.europalov.no/rettsakt/eus-romprogram-2021-2027-eu-byraet-for-romprogrammet/id-25843
https://www.regjeringen.no/
https://www.europalov.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/fa910fb978a54e58bf13a1c25924b229/evaluering-av-norges-deltakelse-i-eus-romprogrammer.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fa910fb978a54e58bf13a1c25924b229/evaluering-av-norges-deltakelse-i-eus-romprogrammer.pdf
https://www.fsi.no/nyheter/aktuelle-saker/europaparlament/


4.4 Interreg  

Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert 
med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. 
 

Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert 
med som 3-land og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for norsk deltakelse i Interreg.   
Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal 
bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene samt å 
utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere.   

Interreg er delt inn i tre hovedområder:  

 Grenseregionalt samarbeid (Interreg A) – gjelder både grense over land og sjø  
 Transnasjonalt samarbeid (Interreg B)   
 Interregionalt samarbeid (Interreg C)   

Interreg er nå inne i den sjette generasjonen av programperioder (2021 – 2027) – derfor 
romertall fem (VI).  

Norge deltar i åtte Interreg-program:   

 Fire Interreg A program – hvorav ”Sverige-Norge programmet” og ”ØKS (Øresund –
Kattegat – Skagerrak) programmet” er aktuelle for fylkeskommunene på Østlandet.   

 Tre Interreg B program – hvorav ”Nordsjøprogrammet” og ”Østersjøprogrammet” er aktuelle for 
fylkeskommunene på Østlandet  

 Interreg Europe, Urbact og ESPON (forskningsprogram) – som alle er aktuelle   

I tillegg er Norge med i Interreg erfaringsutvekslingsprogrammet InterAct og i ett naboskaps- program med 
Russland (Eurora).   

De grenseregionale Interreg programmene (A) er desentralisert til fylkeskommunene og arbeidet 
håndteres i nært samarbeid mellom de fylkeskommunene som inngår i programmets 
geografi. Interreg A Sverige-Norge programmet er inndelt i 2 underprogram – hvorav et er aktuelt for 
fylkeskommuner på Østlandet (Sentrale Skandinavia - CS). Interreg ØKS er Viken ansvarlig for i Norge, mens 
Interreg Sverige-Norge er Innlandet ansvarlig for. 

De transnasjonale og interregionale programmene er det KMD selv som har hånd om. Ansvaret som norsk 
kontaktpunkt og nasjonal koordinering og veiledning er lagt ut til landsdelene. Østlandssamarbeidets 
sekretariat ivaretar koordinering og oppfølging i forhold til Østersjøprogrammet 
(Vestlandsrådet v/Vestland fylkeskommune har ansvar for Nordsjøprogrammet). I tillegg har 
Østlandssamarbeidet en person i styringskomiteen for Nordsjøprogrammet. Agder fylkeskommune har 
ansvar for Interreg Europe. Espon, Urbact og InterAct ivaretas av departementet selv.   

Basis for programmene er:   

 EUs politikk for vekst og sysselsetting og for en bærekraftig utvikling ligger i bunn  
 Prosjektene skal bidra til økonomisk, sosial og territoriell integrasjon i Europa  
 Erfaringsoverføring, læring, beste praksis, nettverk og samspill er viktig  
 Program og prosjekt må ha fokus på tema og aktiviteter som krever 

grenseregionale/ transnasjonale løsninger   



 Konkret output/testing/pilotprosjekt  

Interreg VI (2021-2027) programmene har fokus på:  

 Smartere Europa (Innovasjon og konkurransekraft) 
 Grønnere Europa (CO2 og Sirkulærøkonomi) 
 Mer tilkoblet Europa (TEN-T) 
 Sosialt Europa (Mangfold og mindre forskjeller) 
 Europa nærmere innbyggerne (Lokale tiltak) 

Programmene retter seg mot:   

 Offentlige myndigheter på alle nivåer  
 Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, 

skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide 
energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport   

 Organisasjoner (NGO) – både ikke-kommersielle og kommersielle   
 Private kommersielle bedrifter (bare «non-profit» for Interreg Europa)  
 Organisasjoner/nettverk av offentlige myndigheter  

Mer informasjon og prosjekteksempler på www.interreg.no    

Østersjøprogrammet: https://www.interreg-baltic.eu/home.html  

Nordsjøprogrammet: https://northsearegion.eu/  

Interreg Europa: https://www.interregeurope.eu/  

Interreg Sverige-Norge: http://www.interreg-sverige-norge.com 

Interreg ØKS: https://interreg-oks.eu 

https://interreg.no/
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
https://northsearegion.eu/
https://www.interregeurope.eu/
http://www.interreg-sverige-norge.com/
https://interreg-oks.eu/


4.5 EØS-programmet  
Norge samarbeider tett med EU. EØS- avtalen hovedfundamentet for dette samarbeidet. Avtalen 
inkluderer en felles målsetting om å arbeide sammen for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i 
Europa. EØS- midlene er Norges bidrag til dette.   
  
For perioden 2014-2021 har Norge bidratt med om lag 2,8 milliarder euro til 15 av EUs mindre velstående 
medlemsland. Europa deler felles verdigrunnlag og trenger felles løsninger på felles utfordringer. Derfor 
gjennomføres EØS- midlene i nært samarbeid med norske aktører. I perioden har innsatsområdene rettet 
seg mot:   
  

• Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft  
• Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse  
• Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi  
• Kultur, sivilt samfunn, gode styresett og grunnleggende rettigheter  
• Justis- og innenrikssaker   

  
Hva er EØS- midlene?   
Utgangspunktet er EØS- avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri 
bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 
500 millioner mennesker.   
EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Norge 
har bidratt til dette helt siden 1994.   
  
Fra 2004 har støtten vært samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS- midlene. Den ene ordningen er 
finansiert av Norge alene (engelsk: Norway Grants), mens den andre ordningen (EEA Grants) også 
inkluderer bidrag fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent). Norges andel utgjør totalt i 
underkant av 98 prosent begge ordningene sett under ett.  
Størrelsen på bidragene avtales i forhandlinger mellom Norge og EU.  
Utenriksdepartementet har delegert teknisk gjennomføring og daglig forvaltning 
til Financial Mechanism Office (FMO), eller på norsk EØS-midlenes sekretariat. FMO ligger i Brussel.   
  
Donor Programme Partner (DPP)  
Norske offentlige institusjoner og fagetater er med på å utforme nasjonale programmer og bidrar med 
kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Rollen kalles programpartner – 
Donor Programme Partner, forkortet DPP. Fagetater som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, 
Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet og andre er programpartnere.  
  
Følgende land mottar EØS- midler:   
Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn  
  
Det er et viktig prinsipp at det bare er virksomheter i de seksten landene som mottar EØS-midler, som kan 
søke på midlene. Norske partnere kan bare inviteres inn av søkerne. I tillegg kan norske aktører inngå 
samarbeid gjennom de bilaterale fondene under EØS-midlene.  
  
Hvordan delta?   
  
Prosjekter  
Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid 
med partnere i mottakerlandene om å gjennomføre felles prosjekter. Prosjektene tildeles støtte fra åpne 
utlysninger under hvert program.  
  
Bilaterale fond  

https://eeagrants.org/
https://www.fhi.no/kk/internasjonalt/eos/ordliste-eos-samarbeidet/#eoesmidlene-eea-grants-and-norway-grants


Fondene skal finansiere tiltak som tilrettelegger for kontakt og samarbeid over landegrensene. Dette 
inkluderer partnersøk og nettverksbygging, konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger med mer. 
Fondene utgjør 54 millioner euro.  
  
Inneværende periode for EØS- midlene løper til 30. april 2024.   
  
Kilde: regjeringen.no  
  

 



4.6 Nordiske program 
 
Nordplus 2018-2022 
Mobilitet - Nettverk - Prosjekt. Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram. Nordplus består av 
fem delprogram som retter seg mot ulike målgrupper fra skole til høyere utdanning. 

Programmet støtter mobilitet, prosjekter og nettverksaktiviteter og er åpent for institusjoner, 
organisasjoner og andre som har utdanning og livslang læring som sitt hovedformål eller som arbeider 
innenfor dette området. 

Nordplus omfatter de fem nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland, samt Estland, Latvia 
og Litauen. 

Nordplus omfatter: 

 Nordplus Horisontal 
 Nordplus Junior (skole) 
 Nordplus Høyere utdanning 
 Nordplus Voksen 
 Nordplus Nordiske Språk 

I hvert av de nordiske landene finnes et Nordplus-kontor. Nordplus-kontorene i Norge, Sverige, Finland, 
Island og Danmark er ansvarlige for hvert sitt underprogram og medansvarlige for de andre. 

Søknadsfrist er den 1. februar hvert år. 

 

Kilde: norden.org 

 

Nordic Innovation provides support for projects and programs to stimulate 
innovation and works to improve framework conditions for Nordic markets and 
exports. 

You may apply for funding through instruments such as calls for proposals or tenders as we offer them. 
Nordic Innovation funding opportunities are linked to our various programs. Nordic Innovation prioritizes 
activities that contribute to the following criteria. 

 Nordic added value and additionality 

 Small and medium-sized companies 

 External co-funding 

 Wider understanding of Nordic impacts 

 Self-financing after project period 

Kilde: nordicinnovation.org


	Temastrategi internasjonalt arbeid.pdf.PDF
	Innhold
	1 Introduksjon og særskilte strategiske prioriteringer
	1.1 Vikens geografiske samarbeidsområder
	1.2 EUs politiske prioriteringer
	1.3 Vikens langsiktige utviklingsmål
	1.4 Samfunnsutviklerrollen og helhetlig virkemiddelbruk
	1.5 Medvirkning og prosess til internasjonal temastrategi
	1.6 Utvelgelse av delmål

	2 Internasjonal seksjon sin rolle i Viken
	2.1 Vikens deltakelse i internasjonale organisasjoner og nettverk

	3 Seks innsatsområder for bærekraftig utvikling
	3.2 Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
	3.3 Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
	3.4 Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
	3.5 Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling

	4 Vedlegg
	4.1 Illustrert oversikt over prioriterte delmål
	4.2 Oversikt over Vikens medlemskap i internasjonale organisasjoner og nettverk
	4.3 EU-program
	4.4 Interreg
	4.5 EØS-programmet
	4.6 Nordiske program


	4.1 illustrert oversikt over prioriterte delmål.PDF
	4.2 Oversikt over Vikens medlemskap i internasjonale organisasjoner og nettverk_.pdf.PDF
	1.	4.2	Oversikt over Vikens medlemskap i internasjonale organisasjoner og nettverk

	4.3 EU-program åpne for norsk deltakelse.pdf
	4.4 Interreg.pdf
	4.4 Interreg
	Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet.


	4.5 EØS-ordningene.pdf
	4.6 Nordiske program.PDF
	4.6 Nordiske program


