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Norsk deltakelse i Interreg post 2020
Vi viser til det bilaterale konsultasjonsmøtet mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
24. oktober 2019, hvor daværende statsråd Monica Mæland oppfordret KS til å gi innspill til regjeringens
vurdering av hvilke Interreg-programmer Norge skal delta i, i perioden 2021-2027. Dette brevet er en
oppfølging av denne forespørselen.
Vi har fått innspill til dette fra Europapolitisk Forum og internasjonalt fylkesnettverk, og direkte fra Agder,
Troms og Finnmark, Oslo og Viken fylkeskommuner. I tillegg har Asplan Viak, på oppdrag fra KS,
sammenstilt dagens og antatt fremtidige Interregprogrammer og vurdert relevans opp mot prioriterte
politikkområder i kommunesektoren.
Innledningsvis vil vi gi honnør til regjeringen for at den prioriterer fortsatt deltakelse i Interreg i den nye
programperioden. Gitt EUs nye prioriteringer, har Interreg potensiale til å bli enda mer sentralt for Norge
enn det er i dag. Interreg er viktig for fylkeskommunene som regional samfunnsutvikler, og har et stort
potensiale som arena for kompetanseoverføring mellom fylkeskommuner og kommuner.
KS mener at det er viktig å sørge for en bred programportefølje og en verktøykasse med stor variasjon i
den nye programperioden:
 En bred programportefølje i Interreg sikrer tilgang til virkemidler tilpasset ulike regionale
utfordringer, mål og satsinger
 En bred programportefølje åpner for flere synergieffekter av Norges deltakelse i EUs
sektorprogrammer. Deltakelse i Interreg og EUs sektorprogrammer må derfor ses i sammenheng.
 En bred programportefølje i Interreg gir inngang til Norges deltakelse i utformingen av europeisk
by- og regionalpolitikk, ettersom disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.
Ulikt EUs sektorprogrammer, er Interreg sektorovergripende og utgjør et bredspektret verktøy som møter
de ulike regionale utfordringene som fins i vårt langstrakte land. De ulike programkategoriene (A-B-C) har
ulike funksjoner og utfyller hverandre med hensyn til geografi, territoriell skala, tematikk og
aktørkategorier. Alle fylkeskommuner som er støtteberettiget bør ha muligheter til å kunne delta i minst
et A-program, samt i de B- og C-programmene som Norge deltar i per i dag. En rangering av programmer
som har ulik geografisk dekning vil kun omfatte noen fylker i Norge. Eksempelvis:
 Det grenseregionale samarbeidet, særlig langs svenskegrensen, har stor deltakelse fra norsk
kommunesektor og bør prioriteres videre.
 For fylker som er avskåret fra å delta i grenseregionalt samarbeid, er Interreg Europe og særlig Bprogrammene Nordsjøen og Nordlig Periferi & Arktis, viktige. Deltakelse i Interreg Europa åpner
for samarbeid med partnere fra alle EU-land og Sveits. Dette programmet har fokus på
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politikkutvikling og vurderes som godt egnet til å kunne støtte opp om de nye fylkeskommunenes
samfunnsutviklerrolle.
Fylkene i Nord-Norge har et særegent fokus på samiske aktører, og et etablert samarbeid med
Russland. De er opptatt av programmene Botnia-Atlantica, Nord & Sapmi, Kolarctic og Nordlig
Periferi.

Flere Interreg-prosjekter har blitt videreutviklet gjennom EUs sektorprogrammer. Et eksempel er H2020søknaden PURSUITS, som er et resultat av regionalt samarbeid med Akershus i CATCH MR/SMART MR
(Interreg Europe) og SPIMA (ESPON). Interregprosjekter bidrar til å synliggjøre aktørenes rolle og deres
faglige relevans for større prosjektkonsortier under EUs sektorprogrammer. Interreg er godt egnet som
virkemiddel for å utveksle erfaringer, innhente kompetanse og utvikle nye løsninger/innfallsvinkler som
kan videreutvikles og skaleres gjennom EUs sektorprogrammer.
European Urban Initiative er det eneste programmet som er dedikert til byutvikling, og vil bli særlig
relevant for norske storbyer. Det finnes ikke tilsvarende nasjonale ordninger dedikert til sentrale
problemstillinger knyttet til byutvikling. For norske byer som i dag er aktive i EUs Urban Agenda, vil det
være svært nyttig å ha muligheten til å støtte opp om dette arbeidet med policy- og tjenesteutvikling
gjennom et eget programverktøy. Et eksempel på langsiktige virkninger av URBACT er Oslos deltakelse i
prosjektet City Logo, hvor prosjektet ga ny kunnskap om profilering, hevet dette på agendaen og utgjorde
rammen for utviklingen av en felles internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. Norge må
prioritere deltakelse i det kommende byprogrammet European Urban Initiative, uavhengig om det legges
til Interreg, ettersom det er ventet at eksisterende byprogrammer (deriblant URBACT) samles her.
For at Interregsamarbeidet skal kunne fungere tilfredsstillende, må det gis stabile og tilstrekkelige
rammebetingelser, som gir forutsigbarhet både for lokale og regionale myndigheter og andre aktører som
deltar, men også for de samarbeidende regionene. Kutt i norske Interregmidler underveis i
programperioden må derfor unngås.
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