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Norges deltakelse i Interreg 2021-2027 – Programforberedelser og
forvaltningsorganisering
Regjeringen har besluttet at Norge skal delta i Interreg VI for programperioden 2021-2027 i Meld. St.
5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
I dette brevet redegjøres for hvilke program Norge skal delta i. Allokering av statlige Interreg-midler
til de respektive program skjer på årlig basis etter at Stortinget har vedtatt Statsbudsjettet.
Norge viderefører deltakelse i Interreg innenfor rammen av dagens programstruktur og har vektlagt
følgende kriterier for deltakelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distriktsprofil i programmene
Bredde i programporteføljen
Konsekvenser for samarbeidsland, dersom Norge skulle trekke seg ut
Minst mulig geografisk overlapp
Forenklet forvaltningsorganisering
Alle fylker skal ha tilgang til Interreg

Den relative fordelingen av bevilgningen mellom programtypene vil i hovedsak videreføres, der de
grenseregionale A-programmene får den største andelen , dernest de transnasjonale Bprogrammene, mens den laveste andelen går til de interregionale C-programmene. EUs endelige
fordelingsnøkler vil være veiledende også for den norske fordelingen. Departementet legger
følgende geografiske inndeling til grunn for neste periode:
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Interreg Botnia-Atlantica slås sammen med Interreg Nord. Sammenslåingen er også ønsket
av finske og svenske nasjonale myndigheter.
Interreg Sverige Norge og Interreg Øresund Kattegat Skagerak skal ha en funksjonell
tilpasning med minst mulig geografisk overlapp på norsk side.
Det blir ingen endringer i geografien for Kolarctic-programmet.
Interreg Østersjøen vil omfatte alle fylkene i Sør-Norge til og med Møre og Romsdal.
Interreg Nordsjøen vil omfatte alle fylkene i Sør-Norge inklusive Trøndelag.
Interreg Nordlig Periferi og Arktis vil omfatte de de tre nordligste fylkene.
Deltakelse videreføres i alle Interreg C-programmer – åpent for alle fylker.

I kommende periode vil en enklere og mer effektiv forvaltning av programmene vektlegges.
Herunder en mer forenklet og effektiv forvaltningsorganisasjon av de grenseregionale programmene
på norsk side. Departementet har følgende forslag til forvaltningsstruktur for A programmene:
•
•
•

Troms-Finnmark fylkeskommune skal ha ansvar for forvaltningsorganisasjonen på norsk side
for Interreg Nord/BA 2021-2027 og Kolartic.
Innlandet fylkeskommune skal ha ansvar for forvaltningsorganisasjonen på norsk side for
Interreg Sverige-Norge 2021-2027.
Viken fylkeskommune skal ha ansvar for forvaltningsorganisasjonen på norsk side for Interreg
Øresund Kattegat Skagerak 2021-2027.

Departementet har følgende forslag til struktur mht nasjonale kontaktpunkt for B og C
programmene:
•
•
•
•
•

Nordland fylkeskommune som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis.
Vestland fylkeskommune for Interreg Nordsjøen
Østlandssamarbeidet for Østersjøprogrammet
Agder fylkeskommune for Interreg Europa
Innlandet fylkeskommune for ESPON-programmet

Programutviklingen er i ferd med å starte opp i de fleste program. Norske nasjonale myndigheter er i
tett dialog med Sverige og Finland om de grenseregionale programmene. Sverige har allerede sendt
oppdragsbrev om igangsetting til flere av sine respektive regioner etter konsultasjon med Norge. Det
er de svenske og finske regionene som har hovedansvar for å koordinere utarbeidelsen av de
grenseregionale programmene.
Fylkeskommunene vil også i neste programperiode ha et særlig ansvar for utvikling og involvering
samt forvaltning og gjennomføring av de grenseregionale programmene Norge deltar i.
Troms-Finnmark, Nordland, Trøndelag, Agder, Vestfold Telemark, Innlandet og Viken samt
Sametinget gis herved i oppdrag å utarbeide programforslag for de respektive grenseregionale
Interreg A-programmene i samarbeid med svenske, danske og finske regioner. Norge følger de
samme frister som svenske og finske regioner.
Når det gjelder utarbeidelse av B- og C-programmene vil departementet sammen med
kontaktpunktene involvere berørte fylkeskommuner og andre interessenter.

Side 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil delta aktivt i programutviklingen for at de nye
programmene skal bidra til å reflektere målene i distrikts- og regionalpolitikken. Departementet vil
også involvere andre relevante og potensielle statlige aktører tidlig i programutviklingen. I tillegg vil
departementet være opptatt av tematisk koordinering mellom programmene og diskutere behov for
endringer i styringsstrukturen for programmene.
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