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Høring om EUs Grønnbok om temtoriell samhørighet
Innleding
EU-kommisjonen offentliggjorde 06.10.08 sin Grønnbok om territoriell samhørighet. En
grønnbok er å sammenligne med en norsk NOU. Målsetningen med grønnboken er å
komme fram til en felles forståelse av territoriell samhørighet og implikasjonene for
politikkutformingen. Grønnboken er laget blant annet på oppfordring fra EUparlamentet og EU-laridenes minister med ansvar for planlegging og territoriell
utvikling. Men den må også sees i sammenheng med diskusjonene om EUs
regionalpolitikk etter 2013. Grønnboken er nå lagt ut på offentlig høring med
høringsfrist 28.02.09.
Regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men hvordan EU innretter sin
regionalpolitikk har stor betydning for rammene for norsk regionalpolitikk, både i
forhold til geografi og innhold. Vi ønsker derfor å benytte anledningen som den
offentlige høringen gir til å fremme norske synspunkter. I den forbindelse ber vi om få
innspill som vi kan ta med i en høringsuttalelse fra Kommunal- og regional
departementet til EU-kommisjonen.
Kort om innholdet i grønnboken om territoriell samhørighet
Utgangspunktet i Grønnboken er at territoriell samhørighet skal fremme velferd og
konkurransekraft med utgangspunkt i lokale og regionale fortrinn. Lokalt og regionalt
mangfold må sees som et fortrinn for å nå overordnede politiske målsettinger.
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I Grønnboken identifiserer man tre generelle utfordringer for den framtidige
territorielle utviklingen. Disse er:
• Konsentrasjon av økonomisk aktivitet
• Ulik tilgang til infrastruktur og tjenester (tilgjengelighet)
• Samarbeid for å imøtekomme de foran nevnte utfordringene
I grønnboken identifiserer man videre tre områder med spesielle utfordringer. Disse er:
•

Fjell

•

Øyer

• Spredt befolkede områder
Fjell og øyer utgjør befolkningsmessig en mye større andel av EUs befolkningen enn
spredt bodde områder. Fjellområder ligger også i snitt klart under EUs BNP per capita.
For spredt bodde strøk og øyer er variasjonen mye større. En Nordregio rapport fra
2004 om fjellområder viser imidlertid at 92 pst av total arealet i Norge er fjell med 63
pst. av befolkningen.
Spørsmålene som stilles i Grønnboken berører blant annet forståelsen av territoriell
samhørighet, governace og områder med spesielle utfordringer herunder behov for en
differensiert politikk.
Det videre arbeidet med EUs Grønnbok for territoriell samhørighet
Som tidligere nevnt er høringsfristen for Grønnboken om territoriell samhørighet den
28.02.09. KRD ber om kommentarer og synspunkter på grønnboken og spørsmålene
som blir stilt i den innen 31.01.09. KRD vil, blant annet basert på disse innspillene,
lage en høringsuttalelse til EU-kommisjonen innen fristen den 28.02.08. EUkommisjonen vil etter det vi forstår lage en oppsummering av innspillene og debatten
før sommeren 2009.
Norske fylkeskommuner og kommuner deltar i europeiske samarbeidsorganisasjoner
som for eksempel CPMR, det er også viktig å benytte disse arenaene til å fremme
norske synspunkter. Vi vil også oppfordre den enkelte til å sende kommentarer og
synspunkter direkte til EU-kommisjonen.
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Vi har også lagt ved et brev som vi sendte EU-kommisjonen i forbindelse med
utarbeidelse av Grønnboken i vår. Vi vil også vise til en rapport utarbeidet av Nordregio
på initiativ fra de nordiske landene om territoriell samhørighet. Vi har også lagt ved
EUs Territoriell Agenda vedtatt på et uformelt ministermøte med ansvar for planlegging
og regional utvikling i Leipzig i mai 2007
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Kristin Nakken (e.f.)
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Vedlegg: 3
Link til Nordregio: http://www.nordregio.se/WP2008 4 ep.pdf
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Fylkeskommunene
Landesdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Vestlandsrådet
Østlandssamarbeidet
Oslo kommune
Kristiansand kommune
Stavanger kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Bodø kommune
Tromsø kommune
KS,Oslo
Miljøverndepartementet
Utenriksdepartementet
Kopi:
Norges delegasjon til EU
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