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• Den nye regjeringen vil arbeide for å styrke det nordiske
samarbeidet (Hurdalsplattformen s. 78).
• Hvordan dette vil komme til utrykk vet vi ikke ennå.
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Prioriteringer for det nordiske samarbeidsprogram
for regional utvikling og planlegging 2021–2024

Samarbeidsprogrammets prioriteringer:
• Grønn og inkluderende byutvikling
• Grønn og inkluderende rural utvikling
• Grønne, innovative og resiliente regioner
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Sammenheng mellom samarbeidsprogrammet,
Vores vision 2030 og handlingsplan 2021-2024
All virksomhet i Nordisk Ministerråds regi skal bidra til å oppfylle vår
vision om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte
region i 2030. Samarbeidsprogrammet beskriver hvordan sektoren vil
arbeide med de tre strategiske prioriteringssområdene og bidra til å
oppnå de 12 målene i handlingsplan 2021-2024 for å nå Vores vision
2030. Samarbeidsprogrammet viser hvordan EK-R bidrar inn til
handlingsplanen.

Dette legger føringer for grensekomiteene
- Deltagelse i temagrupper/oppfølging av handlingsplanen
- Øvrige arbeid, som dere får støtte til fra EK-R
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Grensekomiteene er med
• Grensekomiteene inviteres til å delta med to deltakere per
temagruppe, i tillegg inviteres NORA til å delta. Grensekomiteene og
NORA avgjør selv hvilke temagrupper de skal delta i. Dersom
grensekomiteene og NORA ønsker å delta med flere representanter,
kan rullering midtveis vurderes. Grensekomiteene og NORAs
representanter skal bidra med sin kunnskap og erfaring og gi forslag
til prosjekter av særlig interesse for det grenseregionale og
vestnordiske samarbeidet. De skal bidra aktivt til formidling av
temagruppenes aktiviteter og resultater i egen organisasjon og til
andre relevante aktører, herunder de øvrige grensekomiteene.
• Grensekomiteene bidrar inn til regionalsektorens arbeid og inngår i
sektorens temagrupper.
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Stor grad av kontinuitet fra samarbeidsprogrammet
2017-2020, men verdt å legge merke til følgende:
• Covid-19 – vil påvirke både utfordringsbildet, tematisk vinkling og hvordan
samarbeidet organiseres.
• Tematisk: klima/miljø styrket
• Organisering: handlingsplan 2021-24 for Vores vision 2030 og styrket
tverrsektorielt samarbeid - sterkere bindinger
• Gjennomføring: større prosjekter, som skal være mer praktisk rettet og
legge større vekt på formidling
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Transnasjonale planleggingsprosesser
• Hva ligger i transnasjonale planleggingsprosesser? Er det f.eks. Interregprosjekt innen
transport?
• Prosjekt som samordner arbeidet mellom landene må forankres i nasjonale
planleggingsprosesser for å gjennomføres. Dere må drive frem prosessene, men inviter dere til
ansvarlig nasjonal aktør for å gi presentasjoner og legger vekt på hvilket problem dere skal
løse.
• Dere jobber med "Forslag til hvordan fysisk planlegging, plan- og bygningslovgivningen,
nasjonale og lokale regler mv. kan bidra til å minske CO2-utslipp".
• I Norge arbeider vi med å innarbeide klimahensyn i plan- og bygningsloven. En endring
som er innarbeidet i loven er at blant hensynene som skal tas i planleggingen er å ta
klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede
klimaendringer.
• Et annet tiltak, som den nye regjeringen vil gå inn for, er å kreve at byggeplasser skal
være fossilfrie. Den nye regjeringen vil også videreutvikle kommunenes verktøykasse i
natur og klimaarbeidet (Hurdalplattformen s. 32).
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