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1. STRATEGI FOR SAMARBEIDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL UNIONENS 

STRATEGI FOR SMART OG BÆREKRAFTIG VEKST FOR ALLE OG FOR Å 

OPPNÅ ØKONOMISK, SOSIALT OG TERRITORIELT SAMHOLD 
 

 
 

1.1 Strategi for samarbeidsprogrammets bidrag til unionens strategi for smart og 

bærekraftig vekst for alle og for å oppnå økonomisk, sosialt og territorialt 

samhold 
 

 
 

1.1.1 Beskrivelse av samarbeidsprogrammets strategi for å bidra til unionens strategi for 

smart og bærekraftig vekst for alle og for å oppnå økonomisk, sosialt og territorialt 

samhold. 
 
I 2010 ble EUs vekststrategi Europa 2020 lansert som et svar på hvordan EUs 

medlemsland i fellesskap skal utvikle sin konkurranseevne på verdensmarkedet samt 

møte den økonomiske krisen unionen har befunnet seg i siden 2008. Hensikten med 

Europa 2020 er å skape en smart, bærekraftig vekst for alle ved å arbeide med: 
 

•   Smart vekst; utvikle en økonomi basert på kunnskap og innovasjon 

•   Bærekraftig vekst; fremme en mer ressurseffektiv, grønnere og mer 

konkurransedyktig økonomi 

•   Vekst for alle; stimulere en økonomi med høy sysselsetting og territorialt 

samhold 
 
Europa 2020 har fem tydelige mål som skal være nådd før 2020: 

 
Sysselsetting 

 
•   75 % av 20–64-åringene skal arbeide 

 
FoU og innovasjon 

 
•   3 % av EUs BNP (offentlige og private utgifter til sammen) skal investeres i 

FoU 
 
Klima og energi 

 
•   Utslippene av drivhusgasser skal være 20 % lavere enn i 1990 (eller til og med 30 

% 

dersom forholdene er gunstige) 

•   20 % av energien skal komme fra fornybare energikilder 

•   Energieffektiviteten skal ha økt med 20 % 
 
Utdanning 

 
•   Andelen elever som dropper ut av skolen før fullført utdanning skal være lavere 

enn 10 % 

•   Minst 40 % av 30–34-åringene skal ha høyere utdanning 
 
Fattigdom og sosial eksklusjon 

 
•   Antallet mennesker som lever eller risikerer å leve i fattigdom og sosial 

eksklusjon skal ha gått ned med minst 20 millioner 
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Hvert medlemsland har vedtatt sine egne nasjonale mål for respektive ovennevnte 

område. 
 

Målene i Europa 2020 skal nås ved hjelp av sju utpekte flaggskipalternativer: 
 

1.   Innovasjonsunionen og innovasjonsarbeidet som for eksempel at tilgangen til 

finansiering av forskning og innovasjon forbedres, og at det skapes nærmere 

samarbeid mellom forskning og marked 

2.   Unge underveis med høyere kvalitet i utdanningssystemet som 

forenkler ungdommenes inntreden på arbeidsmarkedet 

3.   En digital agenda for Europa med utbygd digitalt marked, med høyhastighets 

Internett og bedre muligheter til å utnytte fordelene ved et digitalt indre marked 

for husholdninger og foretak 

4.   Et ressurseffektivt Europa med en mer ressurseffektiv produksjon kombinert 

med reduserte karbondioksidutslipp, økt bruk av fornybare energikilder og en 

modernisert transportsektor 

5.   Industripolitikk for en globalisert tid med bedre foretaksklima, spesielt for små 

og mellomstore foretak 

6.   En agenda for ny kompetanse og nye arbeidsplasser med et modernisert 

arbeidsmarked for å øke deltakelsen i arbeidsmarkedet og forenkle 

kompetanseutvikling 

7.   Europeisk plattform mot fattigdom for å gi fattige og sosialt utestengte hjelp. 
 

Interregprogrammet for Øresund–Kattegat–Skagerrak 2014–2020 har en viktig funksjon 

for å binde sammen Europa 2020-strategien med nasjonale planer og de regionale og 

lokale/kommunale  utviklingsplanene. 
 

Som et ledd i realiseringen av Europa 2020 har man Østersjøstrategien som skal bidra til 

et forbedret miljø, sterk og bærekraftig vekst, reduserte økonomiske forskjeller og 

redusert grenseoverskridende kriminalitet. Østersjøstrategiens tre mål er å 1) redde 

havmiljøet, 2) knytte regionen sammen og 3) øke velstanden. 
 

I de partnerskapsavtaler som utarbeides mellom hvert medlemsland og Kommisjonen 

poengteres det at merverdien av det europeiske territoriale samarbeidet skal styrkes 

gjennom økt resultatfokus og sterkere koplinger til andre fond samt den strategiske 

planleggingen på alle nivåer i gjennomføringen. 
 

Ressursene skal konsentreres, og de prosjektene som innvilges støtte veiledes av at det 

finnes en merverdi i at de gjennomføres grenseoverskridende. Programmet skal ha fokus 

på å medfinansiere tiltak som skal finne felles løsninger på identifiserte 

grenseoverskridende problemer. 
 

De fire tematiske målene som er valgt for Øresund–Kattegat–Skagerrak-programmet er 

godt i tråd med de prioriterte områdene som løftes fram i partnerskapsoverenskomstene 

for Sverige og Danmark, i likhet med målene for Europa 2020 og deler av 

Østersjøstrategien. Dermed vil programmet kunne støtte tiltak som bidrar til å nå målene 

om en smart og bærekraftig vekst for alle. 
 

Utfordringer og muligheter for det felles programområdet 
 

Øresund–Kattegat–Skagerrak-programmet (ØKS) omfatter to delområder, Øresund 

respektive Kattegat–Skagerrak (KASK) samt det overgripende Øresund–Kattegat– 
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Skagerrak-området. Programområdet har flere enn 9 millioner innbyggere i tre land. 

Her er det to hovedsteder, flere enn 30 universiteter, og områdets deler forenes av 

hav. 
 

I programgeografien inngår på NYTS 3-nivå i Danmark  Byen København, Københavns 

omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Vestjylland, 

Østjylland, Nordjylland. I Sverige inngår Skåne län, Hallands län og Västra Götalands 

län.  I Norge inngår Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-

Agder og Vest-Agder. I foreliggende programdokumenter brukes gjennomgående 

"regionene" som et fellesnavn på alle de 15 regionene og fylkeskommunene. 
 

Programmets EU-midler fordeles indikativt med 42 % til delområde Øresund, 36 % til 

delområde KASK og 22 % til det overgripende Øresund–Kattegat–Skagerrak. 

Programmets Overvåkingskomité skal løpende følge opp etterspørsel og resultat av 

prosjektmidler i respektive delområde samt, når halvparten av midlene er bevilget, 

evaluere budsjettet ut fra indikativ fordeling og faktisk resultat og ta beslutning om 

eventuell ny fordeling. 
 

ØKS-området er en attraktiv region som kjennetegnes av god økonomi, høyt 

utdanningsnivå og god tilgjengelighet til natur og havområder. Her er det en stor 

dynamikk mellom storbyområder og landsbygdområder, mellom ulike økonomiske, 

konjunkturmessige og demografiske utfordringer. 
 

Det er viktig å se programområdet i en global sammenheng. Vekst og utvikling er 

avhengig av hendelser i andre deler av verden. ØKS-regionen kjennetegnes i et europeisk 

perspektiv av relativt små sosiale forskjeller, god velferd, sterk økonomi og god tilgang 

til naturressurser. Dermed er det gode muligheter for at regionen skal kunne være en 

drivkraft for bærekraftig utvikling. 
 

ØKS-regionen har sterke sider og kompetanser som etterspørres selv i land med betydelig 

høyere veksttakt enn det de skandinaviske landene har. I det internasjonale perspektivet er 

det et potensial for innbyggere og foretak i ØKS-regionen når det gjelder sysselsetting og 

eksport av varer og tjenester, men også for forskningsutveksling. Regionen har en 

konkurransefordel i et internasjonalt perspektiv når det gjelder miljø- og klimaarbeid, noe 

som er en mulighet for forskning, innovasjon, entreprenørskap og sysselsetting. Øresund–

Kattegat–Skagerrak anses å ha gode muligheter til å fortsatt være en av Europas ledende 

regioner når det gjelder forskning, høyteknologisk utvikling og innovasjonskraft. 
 

Innenfor ØKS-regionen er det internasjonal konkurranseevne og høy kompetanse innenfor 

mange ulike bransjer og sektorer. Ut fra de regionale prioriteringene i Øresund–Kattegat–

Skagerrak-regionen er det samlet følgende styrkeområder: besøksnæring, cleantech, 

bilindustri, fornybar industri, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), kreative 

næringer/opplevelsesindustri, bygdenæringer, life sciences, næringsmiddelforskning og -

produksjon, den marine og maritime sektoren, materialvitenskap, prosess- og 

kjemiindustri samt velferds- og helseteknologi. 
 

ØKS-regionen har gode forutsetninger for å lede utviklingen til en karbondioksidgjerrig 

økonomi og utnytte det markedspotensialet overgangen medfører. Styrkeposisjonene er i 

hovedsak relatert til en høy grad av bevissthet og samsyn når det gjelder utfordringer som 

berører klima- og energispørsmål i programområdet, etablerte strukturer som det nordiske 

kraftmarkedet, en velfungerende offentlig sektor og korte avstander mellom forvaltning, 

politikk og innbyggere, sterke kunnskapsmiljøer, god tilgang til fornybare ressurser og et 

godt utviklet næringsliv. 
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Tilgjengelighet og mobilitet er viktige forutsetninger for vekst, økonomisk utvikling og 

balanse i regionen. God tilgjengelighet for alle er sentralt for at regionen skal være 

attraktiv for besøk, bosetning, studier, arbeid og entreprenørskap. effektiv og 

bærekraftig logistikk innenfor programgeografien og mellom ØKS-området og andre 

markeder hat stor betydning for næringsdrivende. 
 

Hav- og kystområdene i ØKS-området påvirker regionens utvikling og attraktivitet. 

Vannkvaliteten og marine ressurser er avgjørende for blant annet utviklingen av turisme, 

fiske, havbruk og bærekraftig kystforvaltning. Samtidig er ØKS et havområde med 

omfattende skipsfart. Dette innebærer et stort potensial for utvikling, men stiller også 

krav om sikkerhet og stor miljøbevissthet. 
 

En overgripende utfordring handler om demografien, med en stadig eldre befolkning og 

færre i arbeidsdyktig alder som skal forsørge stadig flere. Samtidig er det utfordringer når 

det gjelder ungdommer og utsatte gruppers lave deltakelse i arbeidsmarkedet. 

Arbeidsmarkedet i Sverige, Norge og Danmark har mye til felles, og det er en lang 

tradisjon for samarbeid og utveksling mellom landene. Regionene i programområdet har 

dermed gode forutsetninger for å dra nytte av hverandres erfaringer for å samarbeide over 

grensene når det gjelder arbeidskraftens mobilitet, økt sysselsetting samt samvirke 

mellom 

næringslivet og innovasjonssystemet. 
 

Utfordringer og muligheter for delområdene 
 

Tre av de femten regionene i programgeografien inngår i Øresundsområdet (Region 

Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne län), og øvrige tolv regioner inngår i Kattegat–

Skagerrak-området. Samarbeidet i Øresund–Kattegat–Skagerrak har delvis ulike 

forutsetninger. Den nordlige delen av programområdet (Kattegat–Skagerrak) er betydelig 

større rent geografisk. Området har vært en del av Interreg ØKS-programmet siden 

2008, mens Øresund, som har kunnet søke Interregmidler siden 1996, har lengre 

erfaring med grenseoverskridende samarbeid og kortere geografiske avstander. For å 

utnytte det fulle potensialet i programområdet og samtidig se til hvert delområdes 

spesifikke forutsetninger er det viktig å ta vare på den lokale og regionale kompetansen 

som er representert i styringskomitéene. 
 

Valg av tematiske mål 
 

EU-kommisjonen konstaterer i sine anbefalinger at så vel Sverige som Danmark er 

avhengige av å samarbeide over landegrensene for å håndtere en rekke av de 

utfordringene og mulighetene landene står overfor. Kommisjonen peker ut fem områder 

som særskilt viktige for Sverige og Danmark i forhold til det europeiske territoriale 

samarbeidet. 
 

•   Forskning og innovasjon, konkurranseevne i små og mellomstore foretak 

•   Energi, miljø og klimaforandringer 

•   Tilknytninger og tilgjengelighet 

•   Grenseoverskridende utveksling innenfor sysselsettings- og utdanningsområdet 

•   Marin kunnskap, fysisk planlegging, integrert kystsoneforvaltning, integrert 

overvåking til sjøs, vern mot større katastrofer til sjøs og på land, bærekraftig 

vekst og sysselsetting i den maritime økonomien 
 

I forhold til disse områdene poengterer Kommisjonen betydningen av samstemmighet og 

koordinering mellom det territoriale samarbeidet og prioriteringene innenfor 

investeringer 
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for vekst og sysselsetting. Kommisjonen anbefaler at programmene prioriterer et fåtall 

tematiske områder som kan fungere som katalysatorer for vekst og jobbskaping i 

regionen. Et fordypet samarbeid innenfor rammene for ØKS-geografien kan skape den 

kritiske massen og de synergier som kreves for å utnytte vekstpotensialet fullt ut. 
 

Regionene i Øresund–Kattegat–Skagerrak har ut fra en analyse av utfordringer og 

muligheter valgt å fokusere programmet på fire innsatsområder; innovasjoner, 

grønn økonomi, transporter samt sysselsetting. 
 

Mange av de utfordringene Øresund–Kattegat–Skagerrak-området står overfor strekker 

seg over landegrenser. En av de mest effektive måtene å håndtere grenseoverskridende 

utfordringer på, er gjennom samarbeid. For å styrke merverdien av europeisk 

territorialt samarbeid og for at de prosjektene som finansieres mer effektivt skal kunne 

bidra til EUs overgripende mål, stilles det for perioden 2014–2020 økte krav om at 

tiltakene fokuseres. 
 

Samtlige regioner i programområdet har fremhevet sine prioriteringer hva angår 

tematiske mål for programmet. Disse innspillene er analysert sammen med et antall 

strategiske dokumenter, eksempelvis regionale utviklingsplaner. Deretter har diskusjon 

og integrering ut fra grenseregionale merverdi, kritisk masse, helhetsperspektiv og 

kopling til andre EU-programmer ført til at følgende tematiske mål er valgt til Interreg 

Øresund–Kattegat–Skagerrak 2014–2020 fra EU-kommisjonens 11 tematiske mål: 
 

•   Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon (Innovasjoner) 

•   Å støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle 

sektorer (Grønn økonomi) 

•   Å fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i viktig nettinfrastruktur 

(Transporter) 

•   Å fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet (Sysselsetting) 
 

Investeringsprioriteringer er valgt for hvert tematisk mål, og eksempler på typer 

aktiviteter som er spesielt relevante i et Øresund–Kattegat–Skagerrak-perspektiv er 

spesielt fremhevet. 
 

Tematisk mål 1: Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon 
 

Øresund–Kattegat–Skagerrak står sterkt etter europeiske mål med internasjonalt høy 

vitenskapelig kvalitet og innovative regioner. For å utvikle og utnytte denne sterke 

posisjonen, kreves det målrettet grenseoverskridende satsing spisskompetanseområder 

samt utnyttelse av komplementære styrkeområder. ØKS-programmet kan gjennom 

grenseoverskridende prosjekter og sammenkopling av forskning og innovasjonsmiljøer 

medvirke til at det skapes merverdi og økt innsats innenfor hele programgeografien. 
 

Analyser på så vel lokalt som globalt nivå viser at behovet for kunnskapsutvikling og 

innovasjonsevne blir stadig viktigere for å skape vekst og konkurranseevne. Et 

fremgangsrikt forsknings- og innovasjonsarbeid som også omfatter kommunalt 

næringslivssamarbeid krever kvalifiserte nettverk og kritisk masse. Det ligger en stor 

grenseregional merverdi i å styrke samarbeidet mellom kompetanseklustere i ØKS-

området. 
 

En felles utfordring i ØKS er behovet for å øke foretakenes investeringer i FoU og 

innovasjon, noe som også påpekes i Kommisjonens landsspesifikke anbefalinger for 
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Sverige og Danmark. Foretakenes FoU-intensitet har dalt kraftig de siste årene, da store 

foretak har flyttet og små og mellomstore foretak investerer mindre i FoU. Satsinger på 

FoU og kvalifiserte tjenester innenfor ØKS-regionen motvirker risikoen for utflytting av 

nøkkelfunksjoner fra ØKS-området i transnasjonale selskaper. 
 

Forskning og innovasjoner kan ses i et bredt perspektiv som omfatter alt fra produkter, 

prosesser og markedsføring til organisasjonsutvikling. Mulighetene til å stimulere 

sosiale innovasjoner skal styrkes ved et økt samarbeid mellom næringsliv, universiteter, 

offentlige myndigheter og den ideelle sektoren. 
 

ØKS-området kjennetegnes av internasjonal konkurranseevne og høy kompetanse 

innenfor mange ulike bransjer og sektorer. Innenfor programmet er det lagt spesielt 

fokus på de kunnskapsintensive delene innenfor de styrkeområdene som er tidligere 

nevnt og identifisert av regionene Innenfor disse områdene er det aktører fra næringsliv, 

offentlig forvaltning, forskning og utdanning, samt ofte også innenfor ideell og frivillig 

sektor. Styrkeområdene finnes i varierende omfang og innretning i de fleste av 

regionene innenfor ØKS-området. Regioner som har nisjekompetanse på ett 

styrkeområde kan komplettere andre som har et bredt næringsliv innenfor området. 

Mangfoldet bidrar til å supplere styrkeposisjoner som kan benyttes innenfor ØKS-

geografien. 
 

Flere regioner fremhever i sine innovasjonsstrategier forbindelsen mellom 

styrkeområder og smart spesialisering. Regionene i ØKS er relativt små og har behov 

for å være integrert i det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet. Økt 

internasjonalisering er nødvendig for å utvikle den smarte veksten. 
 

Et område med stort potensial for innovasjonssamarbeid er de marine og maritime 

næringene samt utfordringer relatert til havmiljøet. Programgeografien karakteriseres 

av havområder og vannveier, f.eks. Øresund, Kattegat, Skagerrak samt flere innsjøer og 

elver. Det er forutsetninger for nært samvirke mellom næringsliv, forskningsinstitutter og 

offentlig forvaltning i regioner som utfyller hverandre og står overfor felles utfordringer 

og muligheter. 
 

Et annet område med stort potensial er regional og grenseregional nyttegjørelse av 

internasjonale forskningsinfrastrukturer. Etableringen av det europeiske 

forskningsanlegget European Spallation Source (ESS) og det svenske forskningsanlegget 

MAX IV kan føre til smart vekst innenfor flere sektorer. ØKS-programmet kan medvirke 

til at det skapes merverdi og økt innsats innenfor hele programgeografien for denne typen 

strategiske anlegg ved sammenkopling av forsknings- og innovasjonsmiljøer på tvers av 

grensene. 
 

Bærekraft bør være en integrert del av prosjektenes mål og formål. Det kan handle om å 

utvikle ny teknikk og/eller problemløsninger som kan være til fordel for miljøet på lang 

sikt. I et innovasjonsperspektiv utgjør den biobaserte økonomien et viktig aspekt for 

bærekraft. Konseptet er bredt og omfatter bioråvarer fra jord-, skog- og havbruk, 

biomateriale, bioenergi, grønn kjemi samt teknikkutvikling som bioraffinering. 

Prosjekter innenfor dette området kan ha fokus på hele eller deler av verdikjeden fra 

teknikk, styringsmidler, økonomi, ressursøkonomi og ikke minst næringslivsutvikling. 
 

for innovasjonsklimaet er det verdifullt å involvere et mangfold av mennesker (kjønn, 

etnisitet, alder osv.) som kan gi prosjektene utvidede referanserammer. Det kan også gi 

utvidede muligheter til å nå nye markeder, forbedre markedsposisjoner, utvide 

rekrutteringsgrunnlaget samt øke kreativiteten. 
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Tematisk mål 2: Å støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle sektorer 
 

Klimaforandringene er blant de største utfordringene verden står overfor. For å redusere 

effektene av disse, er det nødvendig med samarbeid og lokale tiltak. Å redusere 

utslippene av drivhusgasser og støtte overgangen til en ressurseffektiv og 

karbondioksidgjerrig økonomi er viktige utfordringer for så vel Europa som 

programregionen. Dette krever forandringer i levevaner og skaper et behov for å utvikle 

ny teknikk for fornybar energi. Nye produkter og tjenester må utvikles, samtidig som det 

trengs forbedringer innenfor gjenbruk og gjenvinning. Globalt er utslippene av 

drivhusgasser knyttet til energiproduksjon og oppvarming og står for 29 % av de totale 

utslippene.  En kritisk faktor for en vellykket omstilling til en karbondioksidgjerrig 

økonomi er redusert energiforbruk og en renere, grønnere og større andel fornybar 

energiproduksjon. 
 

I ØKS-regionen er det etablerte grenseoverskridende strukturer som det nordiske 

kraftmarkedet, en velfungerende offentlig sektor og korte avstander mellom forvaltning, 

politikk og innbyggere, sterke kunnskapsmiljøer og god tilgang til fornybare ressurser og 

et velutviklet næringsliv. Dette gjør at ØKS-regionen er godt forberedt på overgangen til 

en ressurseffektiv og karbondioksidgjerrig økonomi. 
 

Klimamessige utfordringer krever samarbeid over landegrenser. En stor del av regionene 

og kommunene innenfor ØKS-området har strategier for sitt klimaarbeid. Mange har 

ambisjoner om å være fossilfrie eller karbondioksidnøytrale i fremtiden, med uttalte 

utviklingsmål for eksempelvis bioenergi, vindkraft, el-biler eller "grønn omstilling". Det 

er et stort potensial i samarbeid, utvikling og utveksling av løsninger, metoder og 

modeller – både for å unngå dobbeltarbeid og for å skape nødvendig effekt av tiltakene. 

Det faktum at programmets geografi i stor grad dekkes av vann gjør at også miljø- og 

klimaspørsmål knyttet til den marine og maritime sektoren med fordel kan adresseres i 

programmet. 
 

Programgeografien har en positiv klima- og miljøimage og sterke, delvis komplementære 

nærings- og kompetansemiljøer. Dette er en sterk konkurransefordel både når det gjelder 

tiltrekningskraft og utvikling av grønn energiteknologi – en vekstsektor som kan gi nye 

eksportmarkeder. 
 

Dette tematiske målet muliggjør offensive og næringslivsrettede klimasatsinger som kan 

gjelde alternative energikilder, ved eksempelvis styrking og utnyttelse av det felles 

nordiske energinettet og markedet, bymiljø og smart city samt utvikling av 

energiteknologi, tjenester og produkter. For å nå målet om en karbondioksidgjerrig 

økonomi og bruke mulighetene som ligger i denne omstillingen, må det utvikles nye og 

innovative løsninger. Det er viktig å utvide deltakelsen i f.eks. produkt- og 

teknikkutvikling slik at et mangfold av mennesker (kjønn, alder, etnisitet osv.) involveres 

i arbeidet. 
 

Det tematiske målet er sektorovergripende og har koplinger til både forskning, teknisk 

utvikling og innovasjon og arbeidsmarked. Det er også en tydelig kopling til temaet 

vedrørende bærekraftige transporter, der tilgang til grønnere drivstoff er en forutsetning 

for å lykkes å nå målene. Synergieffekter kan oppnås gjennom koplinger til European 

Strategic Energy Technology Plan (SET), som omfatter tiltak relatert til planlegging, 

gjennomføring og internasjonalt samarbeid på energiområdet. 
 

Tematisk mål 3: Å fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i 

viktig nettinfrastruktur 
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Effektive og bærekraftige transporter er av stor betydning for mulighetene til å utvikle 

en sammenhengende, attraktiv og tilgjengelig grenseoverskridende region. Økt 

tilgjengelighet i et bærekraftig og grenseregional perspektiv bidrar til å skape større 

arbeidsmarkeder som styrker næringslivets internasjonale konkurranseevne, samt til å 

utvikle de andre tematiske målene for forskning og innovasjoner, karbondioksidgjerrig 

økonomi samt sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet. 
 

Det er et stort grenseoverskridende potensial i å knytte sammen Øresundsregionen. 

Jylland–Norge–Vest-Sverige, den Skandinaviske Arenaen og korridoren til Tyskland 

(STRING-samarbeidet). Innenfor dette området bør det utvikles bærekraftige 

løsninger for person- og godstransporter med jernbane, veier, havner og skipsfart i et 

samvirkende helhetsperspektiv. 
 

Kattegat–Skagerrakregionens SWOT-analyse, Øresundsregionens utviklingsstrategi 

(ÖRUS) og EU-kommisjonens nasjonale prioriteringer påpeker betydningen av 

bærekraftige transporter og infrastruktur. Det samme gjelder Norges nasjonale 

transportplan. Tilgjengelighet, transporter og infrastruktur er avgjørende 

utviklingsspørsmål for hele programområdet, som har viktige transportkorridorer med 

flere plagsomme flaskehalser. Grenseoverskridende samordning og planlegging av 

transportinfrastrukturen er en fortsatt utfordring, og derfor er det viktig med fortsatt 

felles regionale tiltak. Å utvikle bærekraftige transportsystemer kan gi 

konkurransefordeler i form av godt livsmiljø og en godt sammenknyttet region med gode 

forbindelser til omverdenen. 
 

Programregionen inkluderer prosjekter under det transeuropeiske transportnettverket 

TEN-T. dette gjelder først og fremst den multimodale korridoren Det Nordiske Triangelet 

med utbygging av et effektivt, bærekraftig og konkurransedyktig transportsystem på vei 

og jernbane mellom 

Oslo–København og Stockholm. Ved EUs revisjon av retningslinjene for TEN_T i 2009 

bekreftet de nordiske regjeringene at Det Nordiske Triangelet er det viktigste 

grenseoverskridende infrastrukturprosjektet i Norden i EU-sammenheng. Dessuten 

bygges det en ny fast forbindelse over Femern Bælt mellom Danmark og Tyskland i 

programperioden. Disse prosjektene er definert som flaggskipprosjekter i EUs 

Østersjøstrategi og inngår også i det overgripende transportnettverket innenfor Den 

nordlige dimensjonen. 
 

Flere veier, jernbaner og havner i programregionen inngår i the Baltic Sea Region 

(BSR) Strategic Network 2030 by the Baltic Transport Outlook. Dette er en TEN-T-

studie som er innledet for å støtte gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi på 

transportområdet. Havnene i Århus, København, Göteborg, Malmö, Trelleborg og Oslo 

tilhører kjernenettverket i det nye TEN-T-nettverket. Frederikshavn og Hirtshals havner 

inngår i den viktige kjernenettverkskorridoren til Århus, men er ikke klassifisert som 

kjernenettverkshavner. 
 

Innenfor ØKS-regionen er det også fokus på å utvikle grønne transportkorridorer, noe 

som i denne forbindelsen vises gjennom initiativet til å etablere en grønn godskorridor 

mellom Oslo–Göteborg–København–Rotterdam. 
 

Programregionens overgripende tilgjengelighet er god, men varierende. ØKS-regionen 

har gode kommunikasjoner i nord-sør-retning. Den nord-sørlige korridoren er godt 

utviklet, men ligger i risikosonen for overbelastning og bør utvikles for å unngå 

flaskehalser. Det er også behov for å forbedre og videreutvikle kommunikasjonene i den 

øst-vestlige retningen.  Tilgjengeligheten til internasjonale markeder, arbeid, utdanning 
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og tjenester er best i og rundt de største byene København, Malmö, 



NO NO 10 
 

Göteborg og Oslo, samt i transportkorridorene mellom disse byene. Den urbane 

utviklingen vil kreve fortsatt innsats for å møte lokale og regionale 

transportutfordringer. 
 

Øresundsregionen er et samlet transportknutepunkt med stor transittrafikk. I den indre 

delen av ØKS-regionen, som har en mer spredt eldre befolkningsstruktur, mindre godsflyt 

og større avstander, er tilgjengeligheten dårligere. De fleste av disse områdene ligger i 

KASK-regionen, men er også å finne i de indre delene av Skåne og Sjælland. Disse mer 

tynt befolkede områdene i regionen har dårligere forutsetninger for konvensjonell 

kollektivtransport og må utvikle bedre tilpassede løsninger basert på lokal etterspørsel. At 

disse områdene ofte har en eldre befolkning skaper spesielle behov innenfor 

transportområdet. 
 

Utslippene fra transportsektoren er store og økende og utgjør i dag om lag 30 % av de 

samlede karbondioksidutslippene i regionen. Denne negative trenden skjer til tross for at 

den tekniske utviklingen har gått mot mer effektive kjøretøy og transporter. At 

utslippene øker skyldes at regionen har hatt en stor vekst innenfor transportsektoren. Det 

er derfor en viktig utfordring å minimere behovet for transporter samt utvikle og bygge 

ut et grønnere transportsystem. God, standardisert og pålitelig tilgang til fornybar og ren 

energi er en kritisk faktor i denne sammenhengen. 
 

Transporter, kollektivtrafikk, trafikkinformasjon og terminaler bør tilpasses personer 

med funksjonsnedsettelse samt tiltak for Universell Design for å fremme like muligheter 

og ikke-diskriminering. Ulike enkeltpersoners perspektiv har også relevans for 

transportmålet. Reisevanene påvirkes ut fra ulike erfaringer og livsvilkår, noe det bør tas 

hensyn til ved infrastrukturplanlegging samt ved utforming av transportløsninger. 
 

Tematisk mål 4: Å fremme bærekraftig og kvalitativ sysselsetting og arbeidskraftens 

mobilitet 
 

Arbeidsmarkedet i Sverige, Norge og Danmark kjennetegnes av store likheter, og det er 

en lang tradisjon for samarbeid landene imellom. Den nordiske modellen og den 

språklige så vel som kulturelle likheten har bidratt sterkt til utviklingen av et felles 

arbeidsmarked. Dette innebærer at landene i ØKS-regionen står godt rustet til å ivareta 

potensialet i et grenseoverskridende samarbeid om arbeidskraftens mobilitet og økt 

sysselsetting. 
 

Strukturforandringen i Øresund–Kattegat–Skagerrak er betydelig, og næringslivet 

møter utfordringer i form av økende global konkurranse. Kravene til kompetent og 

velutdannet arbeidskraft blir stadig høyere, samtidig som, en relativt stor andel av 

befolkningen ikke greier å komme seg gjennom grunnskole og videregående skole 

med godkjente karakterer. For å håndtere utfordringene rundt sysselsettingen kreves 

det derfor en bedre 

matching mellom utdanning og arbeidsmarked, økt fleksibilitet over grensene samt en 

arbeidskraft som er rustet til å arbeide i en grenseoverskridende kontekst. Samarbeid 

mellom arbeidsmarkedets parter og utdanningssystemer er av stor betydning, ikke minst 

når det gjelder å utarbeide standarder for felles merittevaluering og sertifisering av 

utdannings- og yrkeskvalifikasjoner. 
 

Videre kreves det også et godt integrert arbeidsmarked som er tilpasset mobil arbeidskraft 

og som gir regionens næringsliv økte muligheter til å utvikle seg. Det trengs målrettet 

grenseoverskridende tiltak for at foretak i rask vekst skal kunne få relevant støtte og 

oppnå en kritisk masse. Utvikling av felles rådgivningsprogrammer for entreprenører og 
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inkubatortiltak kan dessuten øke foretakenes 
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tilgjengelighet til det globale markedet og dermed bidra til vekst og sysselsetting i ØKS-

regionen. Selv tiltak som på et strategisk plan analyserer den regionale 

arbeidsmarkedssituasjonen og styrker samarbeidet om en aktiv arbeidsmarkedspolitikk 

vurderes som svært viktig. Samtlige initiativ kan styrkes ved at kunnskap og erfaringer 

fra et mangfold av mennesker (kjønn, alder, etnisitet osv.) ivaretas. 
 

Forhåndsevalueringen 
 

Tillväxtverket har på oppdrag fra Näringsdepartementet i Sverige og i samråd med 

Erhvervsstyrelsen i Danmark og Kommunal og moderniseringsdepartementet i Norge 

bestilt en ex ante-evaluering for samarbeidsprogrammet Øresund–Kattegat–Skagerrak 

2014–2020. 
 

Kontakter med forhåndsevaluatorene har skjedd løpende i programprosessen. 

Evaluatorene har lest aller utkast til programmet, vært med i korrespondanse rundt 

programmet og deltatt på flere møter. Skrivegruppen har under prosessens gang 

kontinuerlig tatt del i evaluatorenes vurderinger og synspunkter og tatt hensyn til disse i 

programforslaget. 
 

Joint Programming Committee (JPC) og skrivegruppen har hatt en verdifull dialog og 

harmonisering gjennom hele programskrivearbeidet som har vært svært verdifull. UI 

forhåndsevalueringens sammendrag (side 8) skriver evaluatorene: " 

Forhåndsevalueringen har skjedd gjennom en interaktiv prosess mellom evaluatorene og 

de aktører som har vært involvert i utarbeidelsen av programmet. Dette innebærer at 

forhåndsevaluatoren i dialog med programskriver har vurdert om programmets strategier, 

prioriteringer, mål og oppfølgingsverktøy er relevante eller kan forbedres. Videre har 

evaluatorene løpende gitt råd og anbefalinger ut fra angitte regelverk, retningslinjer og 

kunnskapskilder angående programmets innhold." 
 

I forhåndsevalueringen konstateres det at "det finnes en tydelig intervensjonslogikk og 

at programmet tar utgangspunkt i en korrekt og godt beskrevet nåværende situasjon. De 

foreslåtte tiltakene er relevante og det forventede resultatet realistisk. 
 

Det finnes en rimelig logisk sammenheng mellom de foreslåtte aktivitetene, utfall og 

resultat. De foreslåtte tiltakene vil sannsynligvis kunne bidra til resultatene. Det finnes 

imidlertid eksterne faktorer, for eksempel nasjonal politikk og økonomisk utvikling, som 

kan påvirke det ønskede resultatet. Fordelingen av budsjettmidler stemmer overens med 

programmets mål. Personalet og den administrative kapasiteten er tilpasset 

programforvaltningen. " 
 

I forhåndsevalueringen gis det eksempelvis følgende anbefalinger for om mulig å 

forsterke intervensjonslogikken ytterligere: 
 

•   At tiltakslistene kan tydeliggjøres ytterligere for å få mer fokus, for eksempel ved 

å identifisere noen hovedtiltaksområder for hvert spesifikt mål og derunder liste 

opp øvrige forslag. Et slikt tiltak ville også forenkle mulighetene for å ringe inn 

relevante aktivitetsindikatorer. Denne anbefalingen er i en viss grad fulgt. 

Forhåndsevalueringen bemerker også at ikke-diskriminering og likestilling ikke 

berøres eksplisitt i forslagene til tiltak. Dette er også komplettert. 

•   Risiko for overlapping, da det for noen tematiske mål forekommer forslag til 

liknende tiltak og samme målgrupper. Programskriverne har tatt til seg 
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disse synspunktene og arbeidet for å unngå overlappinger. I gjennomføringen av 

programmet gjelder det å sikre at det finnes absorpsjonskapasitet og at synergier 

muliggjøres. 
 

 
 

1.1.2 Begrunnelse for valget av tematiske mål og tilsvarende investeringsprioriteringer 

som tar hensyn til den felles strategiske rammen, og som bygger på en analyse av 

behovene innenfor hele programområdet og den strategi som er valgt for å håndtere 

disse behovene, som når det passer omfatter manglende bindeledd i 

grenseoverskridende infrastruktur med hensyn til resultatene fra forhåndsevalueringen 
 

 
Tabell 1: Begrunnelse for valget av tematiske mål og investeringsprioriteringer 

 
 

Valgt tematisk mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Begrunnelse for valget 

 

01 - Styrke forskning, 

teknisk utvikling og 

innovasjon 

 

1a - Å forbedre 

forsknings- og 

innovasjonsinfrastrukture

n og kapasiteten til å 

utvikle spisskompetanse 

innenfor forskning og 

innovasjon samt fremme 

kompetansesentre, 

spesielt slike som er av 

europeisk interesse 

Denne investeringsprioriteringen kan gi 

støtte til å komplettere vitenskapelig 

kvalitet der den må løftes av strategiske 

eller kapasitetsøkende grunner. Tiltak for å 

fremme kompetansesentre er viktig, der 

akademiene i regionen gjennom 

grenseoverskridende samarbeid kan nå 

kritisk masse innenfor smale felt. Det er 

også behov for tiltak som forbedrer 

forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen 

og kompetansen til å utvikle 

spisskompetanse innenfor forskning og 

innovasjon. Det trengs kraftige tiltak som 

styrker evnen til å nyttegjøre forskning og 

akademisk kompetanse i form av 

innovasjoner og forbedret konkurranseevne i 

næringslivet. 

 

01 - Styrke forskning, 

teknisk utvikling og 

innovasjon 

 

1b - Å fremme 

foretaksinvesteringer 

innenfor forskning og 

innovasjon og utvikle 

koplinger og 

synergieffekter mellom 

foretak, forsknings- og 

utviklingssentra og 

sektor for høyere 

utdanning, spesielt 

fremme av investering i 

produkt- og 

tjenesteutvikling, 

teknikkoverføring, sosial 

innovasjon, 

miljøinnovasjon, 

offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, 

nettverk, kluster og 

åpen innovasjon gjennom 

For at en innovasjon skal bli fremgangsrik, 

trengs det forståelse av hvordan markedet 

opptrer. ØKS-området må bli bedre til å 

bringe innovasjoner til markedet og 

fokusere på etterspørselsstimulans. ØKS-

området må internasjonaliseres og styrke 

koplingen til EUs FoI-system. Strukturer for 

samarbeid og samhold kan utvikles over 

grensene innenfor ØKS-området, i likhet 

med læring gjennom overføring av metoder, 

modeller, data, kunnskap samt ideer og 

visjoner. Prioritering har kopling til tematisk 

mål 2 om grønn økonomi og mål 3 om 

transporter. 
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Valgt tematisk mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Begrunnelse for valget 

 smart spesialisering, og 

støtte teknisk og 

tillempet forskning, 

pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak 

og kapasitet for avansert 

produksjon 

og 

førstegangsproduksjon, 

spesielt når det gjelder 

viktig muliggjørende 

teknikk og spredning av 

teknikk for allmenne 

formål 

 

 

04 - Støtte overgangen 

til en 

karbondioksidgjerrig 

økonomi innenfor alle 

sektorer 

 

4a - Å fremme 

produksjon og 

distribusjon av energi 

som hentes fra 

fornybare kilder 

Økt produksjon av grønn energi krever 

naturressurser, kompetanse og teknologi. Et 

bedre og smartere distribusjonsnett gjør det 

mulig å utnytte produksjons- og 

forbrukstopper mellom de ulike 

energikildene. Mer effektiv og jevnere 

utnyttelsesgrad samt lagring av 

overskuddsenergi resulterer i mindre 

energitap mellom produsent og brukere. 

Økt samvirke over grensene innenfor ØKS-

området, tekniske løsninger og bedre 

kraftnett vil også muliggjøre høyere 

utnyttelsesgrad av lokalt produsert energi. 

Løsninger som muliggjør økt produksjon og 

distribusjon utgjør et betydelig økonomisk 

og miljømessig potensial. Prioriteringen har 

kopling til tematisk mål 3 om transporter. 

Utviklingen av smarte distribusjonsnett og 

lokalt produsert energi kan også involvere 

forskning og innovasjon koplet til tematisk 

mål 1. 

 

04 - Støtte overgangen 

til en 

karbondioksidgjerrig 

økonomi innenfor alle 

sektorer 

 

4c – Å støtte 

energieffektivitet, smart 

energiforvaltning og bruk 

av fornybar energi 

innenfor offentlige 

infrastrukturer, også i 

offentlige bygg og 

innenfor boligsektoren 

Økt energieffektivitet er en av de mest 

effektive måtene for å sikre en sikker og 

stabil energiforsyning og samtidig redusere 

utslippene av drivhusgasser og andre 

luftforurensninger. Det er et betydelig 

potensial for energisparing i både offentlige 

infrastrukturer og bygg. Læring mellom 

regionene gjennom overføring av metoder, 

modeller, data, kunnskap samt ideer og 

visjoner kan utvikles innenfor Øresund–

Kattegat–Skagerrak. 
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Valgt tematisk mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Begrunnelse for valget 

   
 

07 - Fremme 

bærekraftige 

transporter og fjerne 

flaskehalser i viktig 

nettinfrastruktur 

 

7a - Å støtte et 

multimodalt felles 

europeisk 

transportområde ved å 

investere i TEN-T 

Denne investeringsprioriteringen har et 

direkte grenseoverskridende perspektiv og 

europeisk merverdi. Den har direkte 

betydning for å kople transportkorridorer 

også i Norge til TEN-T (Det nordiske 

triangel). Prioriteringen er relevant da 

ØKS-regionen omfatter prioriterte 

prosjekter under det nåværende TEN-T og 

da flere havner og transportkorridorer i 

regionen vil inngå i kjernenettverket i det 

nye TEN-T. Standarden og kapasiteten på 

vei- og jernbaneinfrastrukturen i korridoren 

Oslo–Göteborg–København bør også 

forbedres for å redusere kostnader og spare 

tid ved transport av personer og gods. 

 

07 - Fremme 

bærekraftige 

transporter og fjerne 

flaskehalser i viktig 

nettinfrastruktur 

 

7b - Å fremme regional 

mobilitet ved å kople 

sammen sekundære og 

tertiære knutepunkter 

med TEN-T-

infrastruktur, inklusive 

multimodale noder 

Investeringsprioriteringen, som har en 

grenseregional og europeisk merverdi, 

sikrer forbindelser mellom sekundære og 

tertiære nettverk og knutepunkter, samt 

prioriterte prosjekter i kjernenettverket 

innenfor TEN-T. Dette er av betydning for 

befolkningen og næringslivet i de mer 

perifere delene av regionen som har større 

avstand og færre 

kommunikasjonsalternativer til arbeid, 

utdanning og knutepunkter for omlasting av 

gods og transport, enn befolkningen i mer 

sentrale deler av regionen. Læring mellom 

regionene i ØKS kan skje ved overføring av 

metoder, modeller, data, kunnskap samt 

ideer og visjoner. 

 

07 - Fremme 

bærekraftige 

transporter og fjerne 

flaskehalser i viktig 

nettinfrastruktur 

 

7c - Å utvikle og 

forbedre mer 

miljøvennlige (også mer 

stillegående) og 

karbondioksidgjerrige 

transportsystemer, 

deriblant transporter på 

indre vannveier og 

skipsfart, havner, 

multimodale forbindelser 

og flyplassinfrastruktur 

for å fremme bærekraftig 

regional og lokal trafikk. 

Prioriteringen fokuserer på bærekraftige 

transporter, men kan også fremme 

tilgjengelighet. Opprettelse av strukturer 

for samarbeid og samhold mellom 

regionene og løsninger på felles problemer 

kan utvikles gjennom 

grenseregionalt samarbeid. Prioriteringen 

har en tydelig kopling til tematisk mål 2 om 

grønn økonomi. Utviklingen av smarte 

transportsystemer og grønne drivstoff kan 

også involvere forskning og innovasjon 
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Valgt tematisk mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Begrunnelse for valget 

  koplet til tematisk mål 1. 

 

08 - Fremme 

bærekraftig 

sysselsetting av god 

kvalitet og støtte 

arbeidskraftens 

mobilitet 

 

8a - Å støtte 

utviklingen av 

foretakskuvøser og 

investeringsstøtte til 

enkeltpersonforetak, 

mikroforetak og 

entreprenørforetak. 

Det er behov for å utvikle nettverk og felles 

løsninger rundt entreprenørskap for de tre 

programlandene. Samtlige tre land arbeider 

med området, men med ulike metoder. Et 

økt samarbeid mellom de femten regionene 

som inngår i programområdet kan gi 

entreprenører og foretak tilgang til effektive 

metoder og relevant rådgivning. 

 

08 - Fremme 

bærekraftig 

sysselsetting av god 

kvalitet og støtte 

arbeidskraftens 

mobilitet 

 

8e - Integrering av 

grenseoverskridende 

arbeidsmarkeder, 

inklusive 

grenseoverskridende 

mobilitet, felles lokale 

sysselsettingsinitiativ, 

informasjons- og 

rådgivningstjenester 

samt felles utdanning 

(ETS- 

Grenseoverskridende) 

Den geografiske nærheten i 

Øresundsregionen samt over den norsk-

svenske grensen gjør det relevant å arbeide 

for å redusere hindringene for en 

grenseoverskridende mobilitet for 

arbeidskraften. Grenseoverskridende 

utdanning kan også bidra til økt mobilitet i 

arbeidsmarkedet. Egnede bomuligheter er 

en forutsetning for mobil arbeidskraft der 

avstanden ikke muliggjør dagpendling. En 

velutviklet infrastruktur påvirker potensialet 

for økt mobilitet i arbeidsmarkedet, noe 

som også kan forbindes med det tematiske 

målet som vedrører transport. 

 

 
1.2 Begrunnelse for tilskuddet 

 

 
 

Begrunnelse for tilskuddet (unionens støtte) til hvert tematisk mål og i egnede 

tilfeller investeringsprioriteringer, i samsvar med kravene til tematisk konsentrasjon, 

og med hensyn til forhåndsevalueringen. 
 

 
 

Etter en analyse av faktorer som statenes og regionenes prioriteringer, beregnede 

prosjektkostnader og etterspørsel, addisjonalitet osv., ble følgende fordeling av 

prosjektmidler besluttet mellom de valgte tekniske målene (eksklusive teknisk støtte): 
 

•   Innovasjon: 35 % 

•   Grønn økonomi: 27 % 

•   Transporter: 18 % 
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•   Sysselsetting: 20 % 
 

Finansiering av programmet 
 

Medfinansieringsgraden i programmet foreslås å være uendret, dvs. 50 prosent. I 

programperioden 2007–2013 innebar kravene til nasjonal medfinansiering ikke noe 

problem for programmets gjennomføring. Nasjonal finansiering av programmets tiltak er 

et viktig prinsipp, ikke minst som en kvalitetssikring og en garanti for at det finnes et 

eierskap og engasjement lokalt og regionalt for programmets prioriteringer. 
 

Næringslivets medvirkning er viktig for å nå ØKS-programmets målsettinger og 

resultat. Private aktører kan medfinansiere og delta som partnere på samme måte som 

øvrige aktører. Privat medfinansiering kan øke Interreg-støtte innenfor samtlige 

tematiske mål. Medfinansieringen kan være så vel kontant som bidrag i annet enn 

penger, for eksempel nedlagt tid i prosjektarbeidet. Private ikke-fortjenestedrevne 

aktører eller offentligrettslige aktører kan være samordnede støttemottakere (Lead 

Partner) i programmet. Private fortjenestedrevne aktører kan ikke være samordnede 

støttemottakere. 
 

Den private medfinansieringen utgjør indikativt 5 % av total finansiering og 10 % av 

nasjonal medfinansiering. Innenfor respektive tematiske mål skal 10 % av den samlede 

nasjonale medfinansieringen utgjøres av private midler. Prosentsatsen er lik for samtlige 

tematiske mål, og det forventes at etterspørsel og kvalitet i prosjektsøknadene vil styre 

fordelingen. De private aktørenes interesse for deltakelse vurderes å være ens innenfor 

respektive valgte tematiske mål. De tematiske mål som retter seg direkte mot 

å styrke små og mellomstore foretak er representert i de medvirkende landenes 

nasjonale og regionale strukturfondsprogram. 
 

I samsvar med artikkel 20 i forordning 1299/2013 kan maksimalt 20 % av det totale 

budsjettet for programmet brukes til å gjennomføre hele eller deler av tiltak utenfor det 

geografiske programområdet. Det er en forutsetning at tiltakene begunstiger ØKS-

geografien. 
 

Demonstrasjonsprosjekter og tester av ny teknikk og teknologi samt investeringer i 

fysisk infrastruktur kan finansieres i innsatsområde 1–3 dersom det har en klart 

grenseoverskridende merverdi. Prosjektene kan bidra til å forberede, tilrettelegge og 

forbedre utnyttelsen av planlagte grenseoverskridende infrastrukturinvesteringer, 

eksempelvis innenfor transport og energi. Næringslivets medvirkning er viktig for å nå 

ØKS-programmets målsettinger og resultater. Private aktører kan medfinansiere og 

delta som partnere på samme måte som øvrige aktører. Privat medfinansiering kan øke 

EU-midler innenfor samtlige tematiske mål. Medfinansieringen kan være så vel kontant 

som bidrag i annet enn penger, for eksempel nedlagt tid i prosjektarbeidet. Private ikke-

fortjenestedrevne aktører eller offentligrettslige aktører kan være samordnede 

støttemottakere (Lead Partner) i programmet. Private fortjenestedrevne aktører kan ikke 

være samordnede støttemottakere. 
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Tabell 2: Oversikt over samarbeidsprogrammets investeringsstrategi 

 

Innsatso

mråde 
Eruf-støtte (i euro) Andel (%) av unionens totale støtte til 

samarbeidsprogrammet (per fond) 
Tematisk mål – Investeringsprioritering – Særskilt mål Resultatindikatorer som tilsvarer 

den særskilte indikatoren 

Eruf ENI (hvis 

det er 

aktuelt) 

IPA (hvis 

det er 

aktuelt)  

1 
 

44 641 438,00 
 

32,90 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

01 - Styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon 
 

1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og 
kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og 
innovasjon samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som 
er av europeisk interesse 

 

1:1 - Øke antallet forskere som arbeider grenseregionalt/internasjonalt, samarbeider 

med næringslivet og arbeider innenfor ØKS' styrkeområder 
 

1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger 

og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, 
teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og 

støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige produktvalideringstiltak og 
kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig 

muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for allmenne formål 
 

1:2 - Øke tillempet forskning og innovasjonsrettet aktivitet innenfor ØKS-området 

 

[01, 02] 

 

2 
 

34 437 681,00 
 

25,38 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

04 - Støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor 
alle sektorer 

 

4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra 
fornybare kilder 

 

2:1 - Økt antall samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og 

metoder for å fremme økt produksjon av fornybar energi 
 

2:2 - Øke andelen bruk av fornybar energi (i forhold til total energibruk) 
 

4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av 
fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

 

2:3 - Redusert energiforbruk i offentlig virksomhet 

 

[05, 03, 200] 

 

3 
 

22 958 454,00 
 

16,92 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

07 - Fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i viktig 
nettinfrastruktur 

 

7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å 
investere i TEN-T 

TEN-T 

 

[07, 06, 149] 
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Innsatso

mråde 
Eruf-støtte (i euro) Andel (%) av unionens totale støtte til 

samarbeidsprogrammet (per fond) 
Tematisk mål – Investeringsprioritering – Særskilt mål Resultatindikatorer som tilsvarer 

den særskilte indikatoren 

Eruf ENI (hvis 

det er 

aktuelt) 

IPA (hvis 

det er 

aktuelt) 
     3:1 - Forbedre tilgjengeligheten til og gjennom ØKS-

regionen 
 

7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære 
og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive 
multimodale noder 

 

3:2 - Redusere transporttiden med miljøvennlige transportformer for personer og gods til 
nærmeste knutepunkt i TEN-T (Miljøvennlige transporter: Kollektivtrafikk for 

persontransport (buss, tog og båt), samt sjø- og jernbanetransport for godstransport.) 
 

7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer 
stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, 
deriblant transporter på indre vannveier og skipsfart, havner, 
multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme 
bærekraftig regional og lokal trafikk 

 

3:3 - Øke det miljøvennlige transportarbeidet i utvalgte korridorer, inklusive i 

kjernenettverket 
TEN-T samt i og rundt tettsteder 

 

 

4 
 

25 509 393,00 
 

18,80 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

08 - Fremme bærekraftig sysselsetting av god kvalitet og støtte 
arbeidskraftens mobilitet 

 

8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og 
investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og 
entreprenørforetak 

 

4:1 - Fremme økt sysselsetting i enkeltpersonforetak, mikroforetak og nystartede foretak 
 

8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, 
inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt 
felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

 

4:2 - Øke antallet grensearbeidspendlere 

 

[09, 08] 

 

5 
 

8 141 295,00 
 

6,00 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
5:1 - Gjennomføring av programmets aktiviteter innenfor rammene for forordninger og 
nasjonale bestemmelser. 

 

[] 
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2. INNSATSOMRÅDER 

 
 

2.A BESKRIVELSE AV ANDRE INNSATSOMRÅDER ENN TEKNISK STØTTE 
 

 
2.A.1 Innsatsområde 

 
 

Innsatsområdets id-nummer 
 

1 

 

Innsatsområdets overskrift 
 

Innovasjoner 

 

 Innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter som innrettes på unionsnivå 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført med instrumenter for lokalt ledet utvikling 
 

 
 

2.A.2 Begrunnelse for opprettelsen av et innsatsområde som omfatter flere enn ett tematisk mål (der det 

passer) Innenfor innsatsområdet kombineres ikke investeringsprioriteringer fra ulike tematiske mål. 
 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrunnlag for unionens støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrunnlag (sum støtteberettigede utgifter 

eller støtteberettigede offentlige utgifter) 

 

ERDF 
 

Totalt 
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2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
1a 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon samt fremme kompetansesentre, 

spesielt slike som er av europeisk interesse 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 1:1 

Det særskilte målets overskrift Øke antallet forskere som arbeider grenseregionalt/internasjonalt, samarbeider med næringslivet og arbeider innenfor ØKS' styrkeområder 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Formålet med denne investeringsprioriteringen er å forbedre kapasiteten for forskning og innovasjon av særskilt europeisk 

interesse. De grenseoverskridende satsingene ESS og MAX IV er særskilt relevante å arbeide med i ØKS-geografien, da det 

her er en samlet kompetanse rundt eksempelvis materialvitenskap, life science og cleantech. Investeringsprioriteringen styrker 

programregionens konkurranseevne og kompetanse som pekes ut i regionale innovasjonsstrategier, eksempelvis KIC 

(Knowledge Innovation Community[1]). Innsatsene skal gjøre det mulig å vareta kompetanser og styrkeområder som utmerker 

seg og er felles for store deler av programgeografien. 
 
Det er nødvendig med en økt forståelse for de grenseoverskridende ressursene og utfordringene, slik at disse kan føre til 

grenseregionalt samvirke og nytte. ØKS-området må internasjonaliseres, og en sterkere kopling til EUs FoI-system kan 

bli avgjørende for å oppnå kritisk masse. 
 

 
 
 

[1] KIC (Knowledge Innovation Community) er nettverk (kunnskaps- og innovasjonsplattformer) bestående av flere nasjonale 

samlokaliseringssentre (noder) i ulike land. Hvert nasjonalt senter består av aktører fra de ulike delene av kunnskapstriangelet. 

KIC utpekes av European Institute of Innovation and Technology (EIT) i konkurranse ved utlysninger. Formålet er å få et mer 

konkurransedyktig Europa med økt innovasjon og entreprenørskap. 



NO NO 20 
 

 

 
Det særskilte målets id-nummer 1:1 

Det særskilte målets overskrift Øke antallet forskere som arbeider grenseregionalt/internasjonalt, samarbeider med næringslivet og arbeider innenfor ØKS' styrkeområder 

  
 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

1:1 - Øke antallet forskere som arbeider grenseregionalt/internasjonalt, samarbeider med næringslivet og arbeider innenfor ØKS' styrkeområder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

01 Forskere innenfor FoU Antall personer 100 240,00 2009 101 242,00 Eurostat 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

For å forbedre kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon av særskilt europeisk interesse, skal det støttes tiltaks som fører 

til et økt antall forskere.  De styrkeområdene som pekes ut i de regionale innovasjonsstrategiene støttes. Eksempler på aktiviteter som kan støttes, er: 
 

•   samvirke som kompletterer og forsterker ressursene i ØKS-regionen 

•   prosjekter som øker samarbeid på tvers av sektorer 

•   prosjekter med fokus på etablering og utvikling av offentlig-private partnerskap og innovasjoner innenfor samme bransje eller område 

•   tiltak som styrker ØKS-områdets attraktivitet for utenlandske eksperter og FoI-personell 

•   tiltak som øker interaksjonen innenfor forskning og innovasjon mellom partene i ØKS-området 

•   tiltak som styrker regional infrastruktur og kapasitet innenfor forskning og innovasjon samt forvaltning av FoI-ressurser 
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Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

•   Demonstrasjonsprosjekter og tester av ny teknikk og teknologi 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Forsknings- og innovasjonsmiljøer 

•   Næringslivet 

•   Utdanningssektoren 
 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Universiteter, høyskoler og institutter 

•   Inkubatorer, forskningsparker 

•   Forsknings- og innovasjonsinfrastrukturens aktører som har en majoritet av offentlig finansiering og der offentlig eierskap styrer 

•   Ikke-fortjenestedrevne organisasjoner 

•   Organisasjoner som arbeider med sosiale innovasjoner 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av tiltak 
 

Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 
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Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at tiltakene gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte et lovfestet tiltak. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
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Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 

 

Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 1a - Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon 
samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av europeisk interesse 

Ingen større prosjekter er identifisert for ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

1a -  Å forbedre forsknings- og innovasjonsinfrastrukturen og kapasiteten til å utvikle spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon samt fremme kompetansesentre, spesielt slike som er av 
europeisk interesse 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO24 
 

Forskning, innovasjon: Antall nye forskere 

i støttemottakende enheter 

 

heltidsekvivalenter 
 

25,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 
oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

CO42 
 

Produktiv investering: Antall forskningsinstitutter 

som deltar i grenseoverskridende, transnasjonale 

eller interregionale forskningsprosjekter 

 

Organisasjoner 
 

15,00 
 

Prosjektrapportering (Forvaltende 

myndighets rapportingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
1b 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 1:2 

Det særskilte målets overskrift Øke tillempet forskning og innovasjonsrettet aktivitet innenfor ØKS-området 

Resultat som medlemsstatene Formålet med denne investeringsprioriteringen er å forbedre næringslivets og øvrige samfunnssektorers evne til å ivareta 
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Det særskilte målets id-nummer 1:2 

Det særskilte målets overskrift Øke tillempet forskning og innovasjonsrettet aktivitet innenfor ØKS-området 

forsøker å oppnå med 

unionens støtte 
forskningsresultater og kompetanse fra forskningssektoren og å øke antallet foretak som deltar i grenseoverskridende 

forskningsprosjekter. Tiltakene kan ha til hensikt å fremme næringslivets investeringer innenfor forskning og utvikling, 

fremme teknisk utvikling og innovasjon i offentlig sektor samt medvirke til kommersialisering av innovasjoner ved å støtte 

gjennomføringen av pilot-, test- og demonstrasjonsprosjekter. Det skal blant annet satses på teknikk- og kunnskapsoverføring 

mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører. Næringslivet og andre samfunnssektorer skal også gis mulighet til å delta i 

utarbeidelse av strategier og samvirkeprosjekter med utgangspunkt i regionale og kommunale innovasjonsstrategier og -tiltak. 

Med et sterkt engasjement hos ulike aktører kan det utvikles smarte løsninger som kan fungere som brekkstangeffekter for 

privat investering i forskning og innovasjon. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

1:2 - Øke tillempet forskning og innovasjonsrettet aktivitet innenfor ØKS-området 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

02 Andel FoU-utgifter i % av 

regionalt BNP 

% 3,44 2009 3,61 Eurostat 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
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Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

For å få bedre effekter av regionale innovasjonssystemer, skal tiltak for tillempet forskning og innovasjonsrettet aktivitet innenfor ØKS-området økes. 

Eksempler på aktiviteter som kan støttes, er: 
 

•   prosjekter som styrker innovasjonssamvirke mellom mange ulike aktører i FoI-kjeden fra tilbud til etterspørsel 

•   prosjekter som har fokus på tillempet forskning, utviklingsarbeid samt letter kunnskaps- og teknikkoverføring mellom akademi, offentlig 

sektor og/eller næringslivet 

•   pilotprosjekter med innslag av demonstrasjon og test samt prosjekter som bygger på tidligere erfaringer og utvikler nye former for kunnskaps- 

og teknikkoverføring som fører til praktisk anvendelige metoder og modeller for nyttegjørelse for markedspresentasjon 

•   sektoroverskridende tiltak som tar sikte på innovative løsninger på samfunnsproblemer 

•   prosjekter som utvikler nye klustere og ivaretar kompetanser innenfor områder som har forutsetninger for å profileres som styrkeområder i 

ØKS-geografien 

•   tiltak som styrker innovasjoner innenfor det kommunale og regionale ansvarsområdet 

•   prosjekter som styrker samarbeidet innenfor offentlig-private partnerskap samt offentlig-private innovasjoner som styrker 

grenseoverskridende investeringsfremmende tiltak og smart[1] city samt smart regions 

•   prosjekter innenfor innovasjon og utvikling med fokus på fremtidens utfordringer, eksempelvis demografi, klima- og miljø- samt maritime og 

marine spørsmål 

•   styrke forutsetningene for innovasjon og kommersialisering ved internasjonalisering av små og mellomstore foretak 

•   demonstrasjonsprosjekter og tester av ny teknikk og teknologi 

•   prosjekter som etterstreber pilotvirksomhet, produktvalidering eller markedspresentasjon 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Forsknings- og innovasjonsmiljøer 

•   Utdanningssektoren 

•   Næringslivet 
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Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Universiteter, høyskoler og institutter 

•   Inkubatorer, forskningsparker 

•   Ikke-fortjenestedrevne organisasjoner 

•   Organisasjoner som arbeider med sosiale innovasjoner 
 

 
 
 

[1] Begreper smart kan i denne sammenhengen defineres som når investeringer i byer og regioner gjøres med tanke på bærekraftig utvikling ut fra 

Brundtlandkommisjonens begrep (se nærmere i kapittel 8.1). 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av tiltak 
 

Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
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Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
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Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 

 
Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
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Investeringsprioritering 1b - Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere 

utdanningssektoren, spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, 

etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige 

produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for 

allmenne formål 

Ingen større prosjekter er identifisert for ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

1b -  Å fremme foretaksinvesteringer innenfor forskning og innovasjon og utvikle koplinger og synergieffekter mellom foretak, forsknings- og utviklingssentra og den høyere utdanningssektoren, 

spesielt fremme av investering i produkt- og tjenesteutvikling, teknikkoverføring, sosial innovasjon, miljøinnovasjon, offentlige tillempinger, etterspørselsstimulans, nettverk, kluster og åpen 

innovasjon gjennom smart spesialisering, og støtte teknisk og tillempet forskning, pilotvirksomhet, tidlige produktvalideringstiltak og kapasitet for avansert produksjon og førstegangsproduksjon, 

spesielt når det gjelder viktig muliggjørende teknikk og spredning av teknikk for allmenne formål 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO01 
 

Produktiv investering: Antall foretak som får støtte 
 

Foretak 
 

60,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 
oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

CO28 
 

Forskning, innovasjon: Antall foretak som får støtte 

til å presentere nye produkter for markedet 

 

Foretak 
 

10,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

CO29 
 

Forskning, innovasjon: Antall foretak som får støtte 

til å presentere nye produkter for foretaket 

 

Foretak 
 

50,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

CO41 
 

Produktiv investering: Antall foretak som deltar i 

grenseoverskridende, transnasjonale eller interregionale 

forskningsprosjekter 

 

Foretak 
 

100,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

101 
 

Antall organisasjoner som deltar i 
grenseoverskridende innovasjonsrettede aktiviteter 

 

Antall organisasjoner 
 

100,00 
 

Prosjektrapportering 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 
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2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabell 5: Resultatramme for innsatsområdet 
 

 

Innsatsområde 
 

1 -  Innovasjoner 

 

ID 
 

Type 

indikator 

 

Indikator eller viktig 

gjennomføringssteg 

 

Måleenhet i passende tilfeller 
 

Delmål for 

2018 

 

Sluttmål (2023) 
 

Opplysning

skilde 

 

Forklaring av indikatorens relevans, der det passer 

 

CO42 
 

Aktivitet 
 

Produktiv investering: Antall 

forskningsinstitutter som 

deltar i 

grenseoverskridende, 

transnasjonale eller 

interregionale 

forskningsprosjekter 

 

Organisasjoner 
 

1 
 

15,00 
 

Prosjektrap

portering 

 

 

101 
 

Aktivitet 
 

Antall organisasjoner som 

deltar i 

grenseoverskridende 

innovasjonsrettede 

aktiviteter 

 

Antall organisasjoner 
 

4 
 

100,00 
 

Prosjektrap

portering 

 

 

102 
 

Finansiell 
 

Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 

EUR 
 

13392431 
 

89 282 876,00 
 

Sertifiserte 

utgifter 

(Forvaltende 

myndighet) 

 

 

 
Ytterligere kvalitative opplysninger om innrettingen av resultatrammen 

 

CI 42  Antall forskningsorganisasjoner som deltar i grenseoverskridende forskningsprosjekter 
 

Anslått målverdi for aktivitetsindikatoren CI 42 baseres på erfaringer fra ØKS-programmet 2008–2013, der antall deltakende forskningsinstitusjoner i 

aktiviteter gjennomført innenfor prosjekter beløp sg til drøyt 50 ifølge sluttrapportering fra prosjektene. Da gjelder det kun  organisasjoner som har 

finansiert prosjekter som har hatt forskningsaktiviteter i seg. Først og fremst universiteter, høyskoler og sykehus, men også et fåtall andre. 

Programforslaget for 2014–2020 TO 
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1 er mer fokusert og inneholder aktiviteter som er direkte rettet mot innovasjons- og forskningsaktører, og man kan ikke forvente en økning av antallet 

aktører på området totalt sett, men snarere at visse legges sammen. Målverdien er på bakgrunn av disse forutsetningene samt veiledningen for CI 42 

beregnet til 15. Delmålet beregnes til 1, basert på erfaringer fra foregående programperiode samt forventninger til årlig fordeling av utbetalte midler. 
 

Programspesifikk indikator - Antall organisasjoner som deltar i grenseoverskridende innovasjonsrettede aktiviteter 
 

Aktivitetsindikatoren skal fange opp tiltak som ikke nødvendigvis inkluderer foretak, mellom eksempelvis offentlig sektor og forsknings- og 

innovasjonsmiljøer. Indikatoren omfatter innovasjonsprosjekter der alle aktører med relevant kompetanse kan medvirke og forventes basert på disse 

omstendighetene å omfatte minst halvparten av de midler som bevilges innenfor investeringsprioritering 1.2. Anslått målverdi baseres på erfaringer fra 

ØKS-programmet 2007–2013, der antall aktivt deltakende organisasjoner i innovasjonsinnrettede aktiviteter beløp seg til cirka 150. Programforslaget for 

2014–2020 og det tematiske målet 1 er mer fokusert, med aktiviteter rettet direkte mot samvirke og tillemping av kunnskap. Derfor er målverdien satt til 

100 organisasjoner. Delmålet beregnes til 4, basert på erfaringer fra foregående programperiode samt forventninger til årlig fordeling av utbetalte midler. 
 

Metode for utarbeidelse av målverdier og delmål 
 

Ved utarbeidelse av målverdier for aktivitetsindikatorene har analysen først og fremst tatt utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomførte 

programperioder. Programmets innretning er imidlertid annerledes i denne perioden og muliggjør tiltak som ikke kunne gjennomføres tidligere. 

Målverdien er generelt satt i forhold til de økonomiske ressursene som er fordelt til respektive tematiske mål. Det er også tatt utgangspunkt i regionale 

og nasjonale analyser og strategier for de tematiske målene. Analysen har hatt til hensikt å finne de spesifikke utfordringene som finnes for 

programområdet og der det i et grenseoverskridende perspektiv går an å bidra til forandring. 
 

Beregningene av en rimelig verdi for delmålet for 2018 for hver valgt aktivitetsindikator er basert på erfaringer og årlig fordeling av utbetalte midler i 

foregående programperiode. Beregningen av delmålet for aktivitetsindikatorene har generelt tatt utgangspunkt i den valgte verdien for den finansielle 

indikatoren og har landet på et lavere nivå, ettersom forventede utbetalte midler ved utgangen av 2018 delvis utgjøres av prosjekter som er avsluttet. 

Dermed er det også tatt hensyn til at det kun kan tas hensyn til endelig resultat fra avsluttede tiltak i resultatrammeverket. Dessuten er det tatt hensyn til 

at visse typer tiltak vil være nye for programområdet og dermed ha en lengre startstrekning. Det faktum at programmet godkjennes ett år inn i 

programperioden bidrar til at den samlede vurderingen av delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsettes til en relativt lav verdi. 
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For de finansielle indikatorene som defineres som utbetalt til utgifter som er bokført i attesterende myndighets regnskapssystem, baseres delmålet for 

2018 og sluttmålet for 2023 på erfaringer fra foregående programperiode, på resultat og prognose for foregående programperiode (hvordan 

utbetalingene ble gjennomført i tilsvarende del av programperioden, 2007 til og med første halvår 2011) samt sammenlikninger med andre territoriale 

programmer med svensk forvaltende myndighet. 
 

Metode og kriterium for utvelgelse av aktivitetsindikatorer i resultatrammeverket 
 

Utvalget av aktivitetsindikatorer baserer seg på en vurdering av de spesifikke målene, tiltak som foreslås, målgrupper og erfaringer fra foregående 

programperiode. Med utgangspunkt i denne metoden er det valgt ut aktivitetsindikatorer til å inngå i resultatrammen som vurderes til å beskrive 

resultatet av de tiltak som forventes innenfor respektive innsatsområde best. De valgte aktivitetsindikatorene forventes å omfatte en majoritet av de 

tiltak som skal gjennomføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammeverket er det lettere å følge opp og overskue gjennomføringen. Dermed øker 

mulighetene for korrigerende tiltak dersom det viser seg at resultatrammeverket ikke vil bli oppfylt. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Innsatskategorier 
 

Innsatskategorier for innholdet i innsatsområdet, ifølge en nomenklatur som er vedtatt av kommisjonen, og en foreløpig inndeling av unionens midler 
 

 
 

Tabell 6–9: Innsatskategorier 

 
Tabell 6: Dimensjon 1 Intervensjonsområde 
 

Innsatsområde 
 

1 - Innovasjoner 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

056. Investeringer i infrastruktur, kapasitet og utstyr hos små og mellomstore foretak, med direkte 

tilknytning til forsknings- og innovasjonsvirksomhet 

 

2 232 072,05 
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Innsatsområde 
 

1 - Innovasjoner 

 

058. Forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (offentlig) 
 

2 232 071,89 

 

059. Forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (privat, inklusive forskningssentra) 
 

2 232 071,89 

 

060. Forsknings- og innovasjonsvirksomheter innenfor offentlige forsknings- og kompetansesentra, 

inklusive nettverksarbeid 

 

8 928 287,57 

 

061. Forsknings- og innovasjonsvirksomheter innenfor private forskningssentra, inklusive nettverksarbeid 
 

2 232 071,89 

 

062. Teknikkoverføring og samarbeid mellom universitet og foretak, først og fremst til støtte for 

små og mellomstore foretak 

 

8 928 287,57 

 

063. Klusterstøtte og foretaksnettverk, først og fremst til støtte til små og mellomstore foretak 
 

8 928 287,57 

 

064. Forsknings- og innovasjonsprosesser i små og mellomstore foretak (inklusive kupongsystem og 

innovasjon innenfor prosesser, design og tjenester, samt på det sosiale området) 

 

8 928 287,57 

 
 

Tabell 7: Dimensjon 2 Type finansiering 
 

Innsatsområde 
 

1 - Innovasjoner 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Bidrag uten tilbakebetalingsforpliktelse 
 

44 641 438,00 

 
 

Tabell 8: Dimensjon 3 – Type område 
 

Innsatsområde 1 - Innovasjoner 



NO NO 35 
 

 

 
 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Storbyområder (tett befolkede, >50 000 innbyggere) 
 

11 160 359,60 

 

02. Mindre byområder (mindre tett befolket, >5 000 innbyggere) 
 

20 088 647,04 

 

03. Landsbygdområder (mer spredt befolkning) 
 

2 232 071,76 

 

04. Makroregionale samarbeidsområder 
 

11 160 359,60 

 
 

Tabell 9: Dimensjon 6 – territoriale gjennomføringsmekanismer 
 

 

Innsatsområde 
 

1 - Innovasjoner 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

07. Ikke aktuelt 
 

44 641 438,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag av den planlagte bruken av teknisk støtte som ved behov omfatter tiltak for å styrke den administrative kapasiteten til de 

myndigheter som er delaktige i forvaltningen og kontrollen av programmene og støttemottakerne, samt ved behov tiltak for å øke den 

administrative kapasiteten til relevante parter til å delta i gjennomføringen av programmene (der det passer) (der det passer) 
 

Innsatsområde: 1 - Innovasjoner 
 

Ikke relevant. Den planlagte bruken av teknisk støtte beskrives under 2B 
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2.A.1 Innsatsområde 
 

 

Innsatsområdets id-nummer 
 

2 

 

Innsatsområdets overskrift 
 

Grønn økonomi 

 

 Innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter som innrettes på unionsnivå 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført med instrumenter for lokalt ledet utvikling 
 

 
 

2.A.2 Begrunnelse for opprettelsen av et innsatsområde som omfatter flere enn ett tematisk mål (der det 

passer) Innenfor innsatsområdet kombineres ikke investeringsprioriteringer fra ulike tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrunnlag for unionens støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrunnlag (sum støtteberettigede utgifter 

eller støtteberettigede offentlige utgifter) 

 

ERDF 
 

Totalt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4a 

Investeringsprioriteringens Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 
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Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 2:1 

Det særskilte målets overskrift Økt antall samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og metoder for å fremme økt produksjon av fornybar energi 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Det er et stort potensial for økt småskalaproduksjon av fornybar energi i hele programregionen. Det nordiske 

energimarkedet åpner for nye muligheter til produksjon av energi. 
 
For å nå målet om en overgang til en karbonenergigjerrig økonomi, kreves det så vel ny kunnskap som at allerede 

eksisterende kunnskap utnyttes bedre. For å forenkle implementering av nye løsninger, trengs det innovasjonsfremmende 

tiltak og tiltak innenfor forskning og utvikling. 

Det særskilte målets id-nummer 2:2 

Det særskilte målets overskrift Øke andelen bruk av fornybar energi (i forhold til total energibruk) 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Det nordiske energimarkedet åpner for nye muligheter til distribusjon av fornybar energi. For å utnytte lokalt 

produksjonspotensial og økt grenseoverskridende bruk av fornybar energi, er det behov for videreutvikling og utbygging 

av bedre og smartere distribusjonsnett 
 
For å nå målet om en overgang til en karbonenergigjerrig økonomi, kreves det så vel ny kunnskap som at allerede 

eksisterende kunnskap utnyttes bedre. For å forenkle implementering av nye løsninger, trengs det innovasjonsfremmende 

tiltak og tiltak innenfor forskning og utvikling. 
 
Et bedre og smartere distribusjonsnett gjør det mulig å utnytte produksjons- og forbrukstopper mellom de ulike energikildene. 

Mer effektiv og jevnere utnyttelsesgrad samt lagring av overskuddsenergi resulterer i mindre energitap samt økt produksjon og 

bruk av fornybar energi. 



NO NO 38 
 

 

 
Det særskilte målets id-nummer 2:1 

Det særskilte målets overskrift Økt antall samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og metoder for å fremme økt produksjon av fornybar energi 

  
 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

2:1 - Økt antall samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og metoder for å fremme økt produksjon av fornybar energi 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

03 Produksjon av fornybar energi Toe (tonnes oil 

equivalent) 

9 852,00 2010 10 883,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 
 

 

Særskilt mål 
 

2:2 - Øke andelen bruk av fornybar energi (i forhold til total energibruk) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

200 Andel fornybar energi i 

forhold til totalt 

energiforbruk 

% 39,00 2010 40,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

Statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

For å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder, skal det støttes tiltak som øker produksjonen så vel som andelen 
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Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

bruk av fornybar energi Eksempler på aktiviteter som kan støttes, er: 
 

•   tiltak som fremmer økt produksjon av fornybar energi, ledningssystemer og energistyringsverktøy 

•   utvikling og tester av lagringsmuligheter for overskuddsenergi fra fornybare kilder 

•   grenseoverskridende samarbeid som bidrar til en sikrere, mer effektiv og smartere distribusjon av fornybar energi 

•   tiltak som støtter Cradle-to-Cradle-initiativ: Utveksling av erfaringer, systemer og modeller for gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av 

restprodukter 

•   utvikling, tester og demonstrasjon av innovativ teknikk, systemer, tjenester og innhold som gir en bedre energistyring som fremmer produksjon 

og distribusjon av fornybar energi 

•   samarbeid om utvikling av lokale og regionale energiplaner 

•   rådgivende og kompetansehevende tiltak som fremmer produksjon og distribusjon av fornybar energi, samt energirenovering og -optimering 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Inkubatorer 

•   Transport-/distribusjons- og energiselskaper 

•   Trafikkforetak/-virksomheter, bilbransjen 

•   Foreninger, ikke-fortjenestedrivende organisasjoner 

•   Virksomheter med tilknytning til forskning og utvikling 

•   Utdanningsorganisasjoner 

•   Innbyggere og forbrukere 
 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Inkubatorer 

•   Transport-/distribusjons- og energiselskaper 
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Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

•   Trafikkforetak/-virksomheter, bilbransjen 

•   Ikke-fortjenestedrevne organisasjoner 

•   Foreninger 

•   Virksomheter med tilknytning til forskning og utvikling 

•   Utdanningsorganisasjoner 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av 

tiltak 
 

Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
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Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 

Grønn infrastruktur 
 

Prosjektene skal ta hensyn til arbeidet med grønn infrastruktur på EU-, nasjonalt og regionalt nivå som er et verktøy for å oppnå positive 

økologiske, økonomiske og sosiale effekter med naturlige/halvnaturlige løsninger. 
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Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO42 
 

Produktiv investering: Antall forskningsinstitutter 
som deltar i grenseoverskridende, transnasjonale 

eller 

 

Organisasjoner 
 

15,00 
 

Prosjektrapportering 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 
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Investeringsprioritering 
 

4a - Å fremme produksjon og distribusjon av energi som hentes fra fornybare kilder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 interregionale forskningsprosjekter     
 

11 
 

Antall samarbeid, verktøy, piloter og tester 
 

Antall 
 

30,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 
oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4c 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygg og innenfor 

boligsektoren 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 2:3 

Det særskilte målets overskrift Redusert energiforbruk i offentlig virksomhet 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Potensialet for energieffektivisering i offentlig infrastruktur, bygninger og boligsektoren er betydelig. I ØKS-sammenheng er 

det først og fremst energieffektive tiltak i forbindelse med vedlikehold, renoveringer eller nybygg som er interessante og bør 

brukes. Dette kan innebære implementering av ny teknikk, materialer, systemer og løsninger. Potensialet for 

energieffektivisering er stort innenfor den offentlige sektoren, som på grunn av sin store eiendomsbesittelse bør være drivende 

i utvikling og implementering av energieffektive løsninger. Ved å ta en mer aktiv rolle som eier, utvikler og innkjøper kan den 

offentlige sektoren være et forbilde og en drivkraft i teknikk- og næringslivsutvikling. Gjennom samarbeid om utvikling av 

løsninger, metoder og erfaringer kan offentlig sektor i programområdet gjennomføre omstillingen til en mer energieffektiv og 

grønnere drift på en bedre og mer effektiv måte. Et godt samspill mellom det private næringslivet og den offentlige sektoren er 

en viktig forutsetning for å utvikle løsninger og teknikk som øker energieffektiviteten. Gjennom grenseoverskridende 

samarbeid kan offentlig sektor bidra til å utvide markedet og markedsgrunnlaget for energieffektive 
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Det særskilte målets id-nummer 2:3 

Det særskilte målets overskrift Redusert energiforbruk i offentlig virksomhet 

 løsninger og produsenter. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

2:3 - Redusert energiforbruk i offentlig virksomhet 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

05 Energiforbruk i offentlige 

bygg 

kWh/m2 205,00 2013 193,00 Egen 

spørreundersøkelse 

(spørreundersøkelsen 

gjennomføres i 15 

deltakende regioner i 15 

eiendommer) 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

For å s støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygg og 

innenfor boligsektoren, skal tiltak som støttes redusere energiforbruket i offentlig virksomhet. Eksempler på aktiviteter er: 
 

•   tiltak som fremmer lavenergibygg og energieffektive løsninger 

•   tiltak som øker kompetansen i offentlig sektors drifts-, bygnings- og utviklingsavdelinger 

•   utvikling av kompetanse knyttet til bestillingsdrevet innovasjons- og teknologiutvikling, inklusive leverandørutvikling 
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Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

•   prosjekter som mobiliserer og skaper samsyn om felles utfordringer, f.eks. tillemping av ny teknikk, materialer, systemer og løsninger 

•   utvikling av tjenester og løsninger som gjør energistyring bedre og enklere 

•   demonstrasjonsprosjekter og tester av ny teknikk og teknologi 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Offentlig virksomhet ved eiendoms- og driftsavdelinger 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Virksomheter med tilknytning til forskning og utvikling 

•   Utdanningsorganisasjoner 
 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Utdanningsinstitusjoner 

•   FoI-institusjoner 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av tiltak 
 

Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 
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Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
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Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 

Grønn infrastruktur 
 

Prosjektene skal ta hensyn til arbeidet med grønn infrastruktur på EU-, nasjonalt og regionalt nivå som er et verktøy for å oppnå positive 

økologiske, økonomiske og sosiale effekter med naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 

 

Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
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Investeringsprioritering 4c – Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i 
offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

4c -  Å støtte energieffektivitet, smart energiforvaltning og bruk av fornybar energi innenfor offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygg og innenfor boligsektoren 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

12 
 

Energiforbruk i offentlig virksomhet 
 

% reduksjon av kWh/år 
 

6,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

300 
 

Antall kompetansehevende tiltak for reduksjon av 

energiforbruk i offentlig infrastruktur 

 

Tiltak 
 

40,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 
oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

301 
 

Antall deltakende organisasjoner i 

kompetansehevende tiltak 

 

Organisasjoner 
 

200,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabell 5: Resultatramme for innsatsområdet 
 

 

Innsatsområde 
 

2 -  Grønn økonomi 

 

ID 
 

Type 

indikator 

 

Indikator eller viktig 

gjennomføringssteg 

 

Måleenhet i passende tilfeller 
 

Delmål for 

2018 

 

Sluttmål (2023) 
 

Opplysning

skilde 

 

Forklaring av indikatorens relevans, der det passer 
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Innsatsområde 
 

2 -  Grønn økonomi 

 

ID 
 

Type 

indikator 

 

Indikator eller viktig 

gjennomføringssteg 

 

Måleenhet i passende tilfeller 
 

Delmål for 

2018 

 

Sluttmål (2023) 
 

Opplysning

skilde 

 

Forklaring av indikatorens relevans, der det passer 

 

102 
 

Finansiell 
 

Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 

EUR 
 

10331304 
 

68 875 362,00 
 

Sertifiserte 

utgifter 

(Forvaltende 

myndighet) 

 

 

11 
 

Aktivitet 
 

Antall samarbeid, verktøy, 

piloter og tester 

 

Antall 
 

1 
 

30,00 
 

Prosjektrap

portering 

 

 

 
Ytterligere kvalitative opplysninger om innrettingen av resultatrammen 

 

Programspesifikk Indikator - Antall samarbeid, verktøy, piloter og tester 
 

Innsatsområdets karakter medfører at en majoritet av prosjektene vil kunne bidra til aktivitetsindikatoren "Antall samarbeid, verktøy, piloter og tester", og 

det forventes derfor at aktivitetsindikatoren vil komme til å omfatte mer enn halvparten av de midlene som er allokert til innsatsområdet. Samarbeidet 

som gjennomføres innenfor rammen for innsatsområdet bør være formalisert gjennom avtale mellom aktører med riktig mandat og kompetanse, med 

relevant innhold som felles strategier, handlingsplaner og initiativ som fører til at de spesifikke målene nås. Piloter, tester og øvrige tiltak med innretning 

mot innovasjon og utvikling skal ha en tydelig innretning mot økt produksjon av fornybar energi. Målverdien er på bakgrunn av disse forutsetningene 

samt erfaringer fra foregående programperiode beregnet til 3, og delmålet til 1, basert på erfaringer fra foregående programperiode samt forventninger om 

årlig fordeling av utbetalte midler. 
 

Metode for utarbeidelse av målverdier og delmål 
 

Ved utarbeidelse av målverdier for aktivitetsindikatorene har analysen først og fremst tatt utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomførte 

programperioder. Programmets innretning er imidlertid annerledes i denne perioden og muliggjør tiltak som ikke kunne gjennomføres tidligere. 

Målverdien er generelt satt i forhold til de økonomiske ressursene som er fordelt til respektive tematiske mål. Det er også tatt utgangspunkt i regionale 

og nasjonale analyser og strategier for de tematiske målene. Analysen har hatt til hensikt å finne de spesifikke utfordringene som finnes for 

programområdet og der det i et grenseoverskridende perspektiv går an å bidra til forandring. 
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Beregningene av en rimelig verdi for delmålet for 2018 for hver valgt aktivitetsindikator er basert på erfaringer og årlig fordeling av utbetalte midler i 

foregående programperiode. Beregningen av delmålet for aktivitetsindikatorene har generelt tatt utgangspunkt i den valgte verdien for den finansielle 

indikatoren og har landet på et lavere nivå, ettersom forventede utbetalte midler ved utgangen av 2018 delvis utgjøres av prosjekter som er avsluttet. 

Dermed er det også tatt hensyn til at det kun kan tas hensyn til endelig resultat fra avsluttede tiltak i resultatrammeverket. Dessuten er det tatt hensyn til 

at visse typer tiltak vil være nye for programområdet og dermed ha en lengre startstrekning. Det faktum at programmet godkjennes ett år inn i 

programperioden bidrar til at den samlede vurderingen av delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsettes til en relativt lav verdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorene som defineres som utbetalt til utgifter som er bokført i attesterende myndighets regnskapssystem, baseres delmålet for 

2018 og sluttmålet for 2023 på erfaringer fra foregående programperiode, på resultat og prognose for foregående programperiode (hvordan 

utbetalingene ble gjennomført i tilsvarende del av programperioden, 2007 til og med første halvår 2011) samt sammenlikninger med andre territoriale 

programmer med svensk forvaltende myndighet. 
 

Metode og kriterium for utvelgelse av aktivitetsindikatorer i resultatrammeverket 
 

Utvelgelsen av aktivitetsindikatorene baserer seg på en vurdering av de spesifikke målene, tiltak som foreslås, målgrupper og erfaringer fra foregående 

programperiode. Med utgangspunkt i denne metoden er det valgt ut aktivitetsindikatorer til å inngå i resultatrammen som vurderes til å beskrive resultatet 

av de tiltak som forventes innenfor respektive innsatsområde best.  De valgte aktivitetsindikatorene forventes å omfatte en majoritet av de tiltak som skal 

gjennomføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammeverket er det lettere å følge opp og overskue gjennomføringen. Dermed øker 

mulighetene for korrigerende tiltak dersom det viser seg at resultatrammeverket ikke vil bli oppfylt. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Innsatskategorier 
 

Innsatskategorier for innholdet i innsatsområdet, ifølge en nomenklatur som er vedtatt av kommisjonen, og en foreløpig inndeling av unionens midler 
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Tabell 6–9: Innsatskategorier 

 
Tabell 6: Dimensjon 1 Intervensjonsområde 
 

Innsatsområde 
 

2 - Grønn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

009. Fornybar energi: vindkraft 
 

4 304 710,08 

 

011. Fornybar energi: biomasse 
 

4 304 710,08 

 

012. Annen fornybar energi (inklusive vannkraft, geotermisk varme og bølgekraft) samt integrering av 

fornybar energi (inklusive lagring, overskuddsenergi som forvandles til gass og infrastruktur for fornybart 

hydrogen) 

 

5 165 652,08 

 

013. Demonstrasjonsprosjekter samt støttende tiltak for energieffektiv renovering av offentlig 

infrastruktur 

 

5 165 652,46 

 

014. Demonstrasjonsprosjekter samt støttende tiltak for energieffektiv renovering av 

eksisterende boligmasse 

 

5 165 652,10 

 

015. Intelligente energidistribusjonssystemer for høyspennings- og mellomspenningsnett (inklusive 

smarte nett og IKT-systemer) 

 

5 165 652,10 

 

065. Forsknings- og innovasjonsinfrastruktur, prosesser, teknikkoverføring og samarbeid i foretak 

innrettet mot en karbondioksidgjerrig økonomi og motstandskraft mot klimaforandringer 

 

5 165 652,10 

 
 

Tabell 7: Dimensjon 2 Type finansiering 
 

Innsatsområde 2 - Grønn økonomi 
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Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Bidrag uten tilbakebetalingsforpliktelse 
 

34 437 681,00 

 
 

Tabell 8: Dimensjon 3 – Type område 
 

Innsatsområde 
 

2 - Grønn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Storbyområder (tett befolkede, >50 000 innbyggere) 
 

8 609 420,16 

 

02. Mindre byområder (mindre tett befolket, >5 000 innbyggere) 
 

15 496 956,29 

 

03. Landsbygdområder (mer spredt befolkning) 
 

1 721 884,39 

 

04. Makroregionale samarbeidsområder 
 

8 609 420,16 

 
 

Tabell 9: Dimensjon 6 – territoriale gjennomføringsmekanismer 
 

 

Innsatsområde 
 

2 - Grønn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

07. Ikke aktuelt 
 

34 437 681,00 
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2.A.9 Et sammendrag av den planlagte bruken av teknisk støtte som ved behov omfatter tiltak for å styrke den administrative kapasiteten til de 

myndigheter som er delaktige i forvaltningen og kontrollen av programmene og støttemottakerne, samt ved behov tiltak for å øke den 

administrative kapasiteten til relevante parter til å delta i gjennomføringen av programmene (der det passer) (der det passer) 
 

Innsatsområde: 2 - Grønn økonomi 
 

Den planlagte bruken av teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.A.1 Innsatsområde 
 

 

Innsatsområdets id-nummer 
 

3 

 

Innsatsområdets overskrift 
 

Transporter 

 

 Innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter som innrettes på unionsnivå 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført med instrumenter for lokalt ledet utvikling 
 

 
 

2.A.2 Begrunnelse for opprettelsen av et innsatsområde som omfatter flere enn ett tematisk mål (der det 

passer) Innenfor innsatsområdet kombineres ikke investeringsprioriteringer fra ulike tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrunnlag for unionens støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrunnlag (sum støtteberettigede utgifter 

eller støtteberettigede offentlige utgifter) 

 

ERDF 
 

Totalt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7a 

Investeringsprioriteringens Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 
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Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 3:1 

Det særskilte målets overskrift Forbedre tilgjengeligheten til og gjennom ØKS-regionen 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Denne investeringsprioriteringen gjelder utviklingen av det transeuropeiske transportnettet TEN-T og har et direkte 

grenseoverskridende perspektiv og europeisk merverdi. Investeringsprioriteten har også betydning for å knytte 

transportkorridorer i Norge til TEN-T. Prioriteringen er relevant ettersom ØKS-regionen omfatter prioriterte prosjekter under 

det nåværende TEN-T og flere havner og transportkorridorer i regionen inngår i kjernenettverket i det nye TEN-T. Standarden 

og kapasiteten på vei- og jernbaneinfrastrukturen i korridoren Oslo–Göteborg–København bør også forbedres for å redusere 

kostnader og spare tid ved transport av personer og gods. Det er således behov for å fremskynde utbyggingen og bidra til en 

optimal utnyttelse av vei og jernbaner under TEN-T-prosjektet Det nordiske triangel i korridoren. 
 
Prosjekter innenfor denne prioriteringen bør fokusere på avtalte TEN-T-prosjekter, samt på knutepunkter og korridorer i 

kjernenettverket i det nye TEN-T. Prosjektene skal indirekte kunne bidra til konkrete resultater ved å støtte forberedelser og 

gjennomføring av planlagte infrastrukturprosjekter. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

3:1 - Forbedre tilgjengeligheten til og gjennom ØKS-regionen 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

06 Transporttid for skinnebundet 

trafikk mellom knutepunktene i 

TEN-T i forhold til transporttid 

for veitrafikk 

Andel reisetid med 

tog i forhold til 

reisetid med bil 

1,40 2013 1,30 Egen undersøkelse 2018, 2020, 2023 
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2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

Ved å støtte investeringer i det transeuropeiske transportnettet (TEN-T), skal tilgjengeligheten forbedres til og gjennom ØKS-regionen. Eksempler på 

aktiviteter: 
 

•   støtte gjennomføringen og optimere utnyttelsen av prioriterte prosjekter og kjernenettverket i TEN-T 

•   utvikle planer/strategier for å fjerne tekniske og administrative/organisatoriske flaskehalser ved grenseoverskridende transportinfrastruktur og 

korridorer 

•   aktiviteter som har til hensikt å utvikle TEN-T på den andre siden av 2030 og som kan danne grunnlag for fremtidige revideringer av det 

transeuropeiske transportnettverket 

•   forenkle effektiv gjennomføring og utnyttelse av de planlagte grenseoverskridende infrastrukturinvesteringene, som TEN-T-prosjektene Det nordiske 

triangel og ny fast forbindelse over Femern Bælt (eksempelvis forstudier, effektstudier, utvikling av finansieringsmodeller) 

•   utvikle tiltak for å styrke skipsfarten og sjømotorveiers rolle i den maritime dimensjonen i kjernenettverket i TEN-T (eksempelvis forberedende 

prosjekt foran investeringer innenfor f.eks. Connecting Europe Facility) 

•   utforske muligheter for nye, bedre og grenseoverskridende transportveier for personer og varer, inklusive alternative veier til eksisterende 

transportkorridorer med trengselsproblemer 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Nasjonale, regionale og lokale aktører med ansvar for transportinfrastruktur, inklusive havner og godsterminaler, i TEN-T-nettverket 

•   Næringsliv, arbeidstakere og studenter 
 

Type støttemottakere 
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Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

•   Nasjonale, regionale og lokale aktører som har ansvar for transport og infrastruktur 

•   Infrastruktureiere, havneforvaltere 

•   Havnemyndigheter og terminaloperatører, operatører innenfor logistikk 

•   Transportforetak inklusive fraktselskaper (forwarders) 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Ikke-statlige organisasjoner og interessegrupper 

•   Universiteter og utdannings- og forskningsinstitusjoner 
 

Særskilte geografiske områder: 
 

Denne investeringsprioriteringen rettes primært mot områder med prioriterte prosjekter som ligger innenfor opptaksområdet for kjernenettverket i TEN-

T[1]. Dette gjelder primært transportkorridoren Oslo–Göteborg–København, med forlengelse til den kommende Femern Bælt-forbindelsen mellom 

Danmark og Tyskland. Det geografiske opptaksområdet omfatter også havner og transportkorridoren gjennom Jylland, med forbindelse til Sør-Norge. 
 

 
 
 

[1] Knutepunkter i kjernenettverket i TEN-T innenfor ØKS er Oslo, Göteborg, Malmö, Trelleborg, København samt Århus. 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av tiltak 
 

Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett eller 

flere av: 
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Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
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Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 

Grønn infrastruktur 
 

Prosjektene skal ta hensyn til arbeidet med grønn infrastruktur på EU-, nasjonalt og regionalt nivå som er et verktøy for å oppnå positive 

økologiske, økonomiske og sosiale effekter med naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7a - Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

7a -  Å støtte et multimodalt felles europeisk transportområde ved å investere i TEN-T 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Antall 
 

3,00 
 

Utgangsstilling ved prosjektsøknad 

og rapporterte resultater 

(Forvaltende myndighets 
oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7b 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale noder 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 3:2 

Det særskilte målets overskrift Redusere transporttiden med miljøvennlige transportformer for personer og gods til nærmeste knutepunkt i TEN-T (Miljøvennlige transporter: 

Kollektivtrafikk for persontransport (buss, tog og båt), samt sjø- og jernbanetransport for godstransport.) 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Investeringsprioriteringen skal sikre god kommunikasjon mellom sekundære og tertiære nettverk og knutepunkter på den ene 

siden, og adkomstpunkter i kjernenettverket i TEN_T på den andre. Dette er av betydning for befolkningen og næringslivet i 

de mer perifere delene av regionen som har større avstander og færre kommunikasjonsalternativer til arbeid, utdanning og 

knutepunkter for omlasting av gods og transport enn befolkningen i mer sentrale deler av regionen. Prosjekter under denne 

prioriteringen vil indirekte bidra til spesifikke prosjekter ved å støtte forberedelse og gjennomføring av 
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Det særskilte målets id-nummer 3:2 

Det særskilte målets overskrift Redusere transporttiden med miljøvennlige transportformer for personer og gods til nærmeste knutepunkt i TEN-T (Miljøvennlige transporter: 

Kollektivtrafikk for persontransport (buss, tog og båt), samt sjø- og jernbanetransport for godstransport.) 

 planlagte infrastrukturprosjekter under TEN-T-nettverket. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

3:2 - Redusere transporttiden med miljøvennlige transportformer for personer og gods til nærmeste knutepunkt i TEN-T (Miljøvennlige 

transporter: Kollektivtrafikk for persontransport (buss, tog og båt), samt sjø- og jernbanetransport for godstransport.) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

149 Transporttid for skinnebundet 

trafikk til nærmeste knutepunkt i 

TEN-T i forhold til transporttid 

for veitrafikk 

Andel reisetid med 

tog i forhold til 

reisetid med bil 

1,23 2013 1,15 Egen vurdering 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

Ved å knytte sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur skal transporttiden reduseres med miljøvennlige 

transportformer. Eksempler på aktiviteter: 
 

•   utvikle strategier for effektiv tilknytning av sekundære knutepunkter til kjernenettverket i TEN-T for å redusere transporttiden og 

optimere logistikken 
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Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

•   utvikle tiltak for å avlaste knutepunkthavner og forenkle mer bærekraftige transporter til og fra innlandet 

•   styrke små og mellomstore havners konkurranseevne ved å utforske markedsnisjer og samarbeidsmuligheter og utnytte 

komplementaritet med større havner i form av feeder-løsninger og avlastningssystemer 

•   utvikle tiltak som sikrer god tilgjengelighet til internasjonale flyplasser for regionale fly- og landtransporter 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Nasjonale, regionale og lokale aktører med ansvar for transportinfrastruktur 

•   Havner og godsterminaler 

•   Næringsliv, arbeidstakere og studenter utenfor kjernenettverket 
 

Type støttemottakere 
 

•   Nasjonale, regionale og lokale aktører som har ansvar for transport og infrastruktur 

•   Havnemyndigheter og terminaloperatører 

•   Transportforetak inklusive fraktselskaper (forwarders) 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Ikke-statlige organisasjoner og interessegrupper 

•   Universiteter og utdannings- og forskningsinstitusjoner 
 

Særskilte geografiske områder 
 

Denne investeringsprioriteringen rettes dels om områder som ligger utenfor det umiddelbare opptaksområdet for kjernenettverket i TEN-T[1] og som har 

behov for å bli koplet til dette nettverket, dels mot områder som er plassert nærmere TEN-T-nettverket og som kan ha betydelig fordel av en forbedret 

tilkopling til TEN-T-nettverket. 
 

 
 
 

[1] Knutepunkter i kjernenettverket i TEN-T innenfor ØKS er Oslo, Göteborg, Malmö, Trelleborg, København samt Århus. 
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2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av 

tiltak 
 

Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 



NO NO 64 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi 
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Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at prosjektet ikke 

kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 

Grønn infrastruktur 
 

Prosjektene skal ta hensyn til arbeidet med grønn infrastruktur på EU-, nasjonalt og regionalt nivå som er et verktøy for å oppnå positive 

økologiske, økonomiske og sosiale effekter med naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
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Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7b - Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale 
noder 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

7b -  Å fremme regional mobilitet ved å kople sammen sekundære og tertiære knutepunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodale noder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Antall 
 

4,00 
 

Utgangsstilling ved prosjektsøknad 
og rapporterte resultater 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7c 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter på indre vannveier og skipsfart, 

havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal trafikk 



NO NO 67 
 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 3:3 

Det særskilte målets overskrift Øke det miljøvennlige transportarbeidet i utvalgte korridorer, inklusive i kjernenettverket TEN-T samt i og rundt tettsteder 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Denne investeringsprioriteringen er ment å forbedre forutsetningene for bærekratige transporter ved å redusere 

energiforbruker og utslippene av karbondioksid, svoveloksider, nitrogenoksider samt lokal luftforurensing og støy. 

Investeringsprioriteringen kan også fremme tilgjengelighet. Prioriteringen har en tydelig kopling til det tematiske målet om å 

støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle sektorer. Utviklingen av smarte transportsystemer og 

grønne drivstoff kan også involvere forskning og innovasjon koplet til tematisk mål 1. Prioriteringen kan gjelde direkte 

grenseoverskridende transportløsninger med økt bruk av buss, tog og sjøtransport/fartøyer. Den kan også innebære 

utveksling av erfaringer vedrørende utvikling av felles løsninger for mer bærekraftige transporter som sammen kan bidra til 

et mer klimavennlig transportsystem i regionen som helhet, uten at løsningen som sådan er direkte grenseoverskridende (som 

eksempelvis parallell utvikling av løsninger for kollektivtrafikk og sykkeltrafikk). 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

3:3 - Øke det miljøvennlige transportarbeidet i utvalgte korridorer, inklusive i kjernenettverket TEN-T samt i og rundt tettsteder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

07 Transportsektorens 

energiforbruk i forhold til BRP 

Toe (tonnes of oil 

equivalent) per 

million regionalt 

BNP 

17,90 2010 16,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
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2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

For å utvikle og forbedre miljøvennlige og karbondioksidgjerrige transportsystemer, skal det støttes tiltak  som øker det miljøvennlige transportarbeidet. 

Eksempler på aktiviteter: 
 

•   Prosjekter som bidrar til å redusere utslippene fra transportsektoren 

•   utvikle grønne grenseoverskridende transportkorridorer, inklusive i kjernenettverket for TEN-T, med effektiv logistikk samt strategier for styring 

og gjennomføring 

•   utvikle tiltak for å forbedre jernbanens pålitelighet og konkurranseevne til støtte for gjennomføringen av EUs jernbanepakke nr. IV[1] 

•   undersøke og teste intelligente transportsystemer (ITS) som integrerer transportmidler og fremmer multimodale reiser 

•   utvikle løsninger, verktøy og metoder for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig 

•   erfaringsutveksling rundt tiltak for mer miljøvennlige flyreiser og flyplasser 

•   utvikle metoder som fremmer mer bærekraftig og brukervennlig by- og regionaltrafikk, inklusive utvikling av organisasjonsstrukturer, 

virksomhetsmodeller, finansiering og planlegging av tiltak for å redusere transportbehovet og optimere transportstrømmen 

•   integrert arealbruk og transportplanlegging 

•   utvikling av mer miljøtilpasset passasjertrafikk til sjøs 

•   utvikling av skreddersydde initiativ for tilgjengelighet på landsbygden/regioner i grisgrendte strøk 

•   utvikle tiltak for å øke gang- og sykkeltrafikk som kan bidra til felles løsninger i ØKS-regionen 

•   prosjekter for å stimulere overføring av gods fra vei til sjøtransport 

•   utvikle kombinasjonsreising, eksempelvis ved å gjøre det lettere å kunne ta med sykler på tog eller buss 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører med ansvar for transport og infrastruktur 

•   Den eksportrettede industrien 

•   Befolkningen og næringslivet i og rundt tettsteder 
 

Type støttemottakere 
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Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

•   Offentlige aktører med ansvar for transport og infrastruktur 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Ikke-statlige organisasjoner og interessegrupper 

•   Universiteter og utdannings- og forskningsinstitusjoner 
 

Særskilte geografiske områder 
 

Byer og deres naturlige nærområder. 
 

 
 
 

[1] Med målsettingen å innrette et indre jernbanemarked for å skape mer effektive og kundetilpassede transporttjenester gjennomfører EU en rekke 

tiltak. I januar 2013 foreslo Europakommisjonen en fjerde jernbanepakke. 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av tiltak 
 

Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 
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Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 



NO NO 71 
 

Deltakende aktører og innretning 
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Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 

Grønn infrastruktur 
 

Prosjektene skal ta hensyn til arbeidet med grønn infrastruktur på EU-, nasjonalt og regionalt nivå som er et verktøy for å oppnå positive 

økologiske, økonomiske og sosiale effekter med naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter 
på indre vannveier og skipsfart, havner, multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal 
trafikk 
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Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

7c - Å utvikle og forbedre mer miljøvennlige (også mer stillegående) og karbondioksidgjerrige transportsystemer, deriblant transporter på indre vannveier og skipsfart, havner, 
multimodale forbindelser og flyplassinfrastruktur for å fremme bærekraftig regional og lokal trafikk. 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Antall 
 

8,00 
 

Utgangsstilling ved prosjektsøknad 

og rapporterte resultater 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabell 5: Resultatramme for innsatsområdet 
 

 

Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

ID 
 

Type 

indikator 

 

Indikator eller viktig 

gjennomføringssteg 

 

Måleenhet i passende tilfeller 
 

Delmål for 

2018 

 

Sluttmål (2023) 
 

Opplysning

skilde 

 

Forklaring av indikatorens relevans, der det passer 

 

13 
 

Aktivitet 
 

Samarbeid, nettverk, 

avtaler, planer, strategier 

 

Antall 
 

1 
 

8,00 
 

Prosjektrap

portering 

 

 

102 
 

Finansiell 
 

Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 

EUR 
 

6887526 
 

45 916 908,00 
 

Sertifiserte 

utgifter 

(Forvaltende 

myndighet) 
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Ytterligere kvalitative opplysninger om innrettingen av resultatrammen 

 

Indikator - Antall samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Størst søkepress forventes innenfor investeringsprioritet 3.3, som har den bredeste innretningen innenfor innsatsområdet, noe som medfører at flere 

aktører kan delta og brede partnerskap utformes. Mer enn halvparten av søknadene vil bli omfattet av valgt aktivitetsindikator for investeringsprioritet 

3.3. Få og store transportprosjekter gjør at forventet målverdi kun vurderes til åtte samarbeid, nettverk, avtaler, planer eller strategier i programperioden 

2014–2020. I inneværende periode er det åtte transport- og infrastrukturprosjekter, til sammenlikning med totalt anslått 15 i programperioden 2014–

2020 for hele transportmålet. Delmålet beregnes til 0, basert på erfaringer fra foregående programperiode samt forventninger til årlig fordeling av 

utbetalte midler. 
 

Metode for utarbeidelse av målverdier og delmål 
 

Ved utarbeidelse av målverdier for aktivitetsindikatorene har analysen først og fremst tatt utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomførte 

programperioder. Programmets innretning er imidlertid annerledes i denne perioden og muliggjør tiltak som ikke kunne gjennomføres tidligere. 

Målverdien er generelt satt i forhold til de økonomiske ressursene som er fordelt til respektive tematiske mål. Det er også tatt utgangspunkt i regionale 

og nasjonale analyser og strategier for de tematiske målene. Analysen har hatt til hensikt å finne de spesifikke utfordringene som finnes for 

programområdet og der det i et grenseoverskridende perspektiv går an å bidra til forandring. 
 

Beregningene av en rimelig verdi for delmålet for 2018 for hver valgt aktivitetsindikator er basert på erfaringer og årlig fordeling av utbetalte midler i 

foregående programperiode. Beregningen av delmålet for aktivitetsindikatorene har generelt tatt utgangspunkt i den valgte verdien for den finansielle 

indikatoren og har landet på et lavere nivå, ettersom forventede utbetalte midler ved utgangen av 2018 delvis utgjøres av prosjekter som er avsluttet. 

Dermed er det også tatt hensyn til at det kun kan tas hensyn til endelig resultat fra avsluttede tiltak i resultatrammeverket. Dessuten er det tatt hensyn til 

at visse typer tiltak vil være nye for programområdet og dermed ha en lengre startstrekning. Det faktum at programmet godkjennes ett år inn i 

programperioden bidrar til at den samlede vurderingen av delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsettes til en relativt lav verdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorene som defineres som utbetalt til utgifter som er bokført i attesterende myndighets regnskapssystem, baseres delmålet for 

2018 og sluttmålet for 2023 på erfaringer fra foregående programperiode, på resultat og prognose for foregående programperiode (hvordan 

utbetalingene ble gjennomført i tilsvarende del av programperioden, 2007 til og med første halvår 2011) samt sammenlikninger med andre territoriale 

programmer med svensk forvaltende myndighet. 
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Metode og kriterium for utvelgelse av aktivitetsindikatorer i resultatrammeverket 

 
Utvelgelsen av aktivitetsrammen baserer seg på en vurdering av de spesifikke målene, tiltak som foreslås, målgrupper og erfaringer fra foregående 

programperiode. Med utgangspunkt i denne metoden er det valgt ut aktivitetsindikatorer til å inngå i resultatrammen som vurderes til å beskrive 

resultatet av de tiltak som forventes innenfor respektive innsatsområde best. Valgt aktivitetsindikator forventes å omfatte en majoritet av de tiltak som 

skal gjennomføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammeverket er det lettere å følge opp og overskue gjennomføringen. Dermed øker mulighetene 

for korrigerende tiltak dersom det viser seg at resultatrammeverket ikke vil bli oppfylt. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Innsatskategorier 
 

Innsatskategorier for innholdet i innsatsområdet, ifølge en nomenklatur som er vedtatt av kommisjonen, og en foreløpig inndeling av unionens midler 
 

 
 

Tabell 6–9: Innsatskategorier 

 
Tabell 6: Dimensjon 1 Intervensjonsområde 
 

Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

024. Jernbane (TEN-T stamnett) 
 

2 550 939,28 

 

025. Jernbane (overgripende TEN-T) 
 

2 550 939,55 

 

028. TEN-T motorveier og veier – stamnett (nybygde) 
 

2 550 939,31 

 

029. TEN-T motorveier og veier – overgripende nett (nybygde) 
 

2 550 939,31 
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Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

035. Kombinert transport (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

037. Flyplasser (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

039. Kysthavner (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

043. Infrastruktur og fremme av tiltak for ren bytrafikk (inklusive utstyr og rullende materiell) 
 

2 550 939,31 

 

044. Intelligente transportsystemer (inklusive innføring av etterspørselsstyring, bompengesystemer 

samt it-baserte kontroll- og informasjonssystemer) 

 

2 550 939,31 

 
 

Tabell 7: Dimensjon 2 Type finansiering 
 

Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Bidrag uten tilbakebetalingsforpliktelse 
 

22 958 454,00 

 
 

Tabell 8: Dimensjon 3 – Type område 
 

Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Storbyområder (tett befolkede, >50 000 innbyggere) 
 

5 739 613,68 
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Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

02. Mindre byområder (mindre tett befolket, >5 000 innbyggere) 
 

10 331 304,19 

 

03. Landsbygdområder (mer spredt befolkning) 
 

1 147 922,69 

 

04. Makroregionale samarbeidsområder 
 

5 739 613,44 

 
 

Tabell 9: Dimensjon 6 – territoriale gjennomføringsmekanismer 
 

 

Innsatsområde 
 

3 -  Transporter 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

07. Ikke aktuelt 
 

22 958 454,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag av den planlagte bruken av teknisk støtte som ved behov omfatter tiltak for å styrke den administrative kapasiteten til de 

myndigheter som er delaktige i forvaltningen og kontrollen av programmene og støttemottakerne, samt ved behov tiltak for å øke den 

administrative kapasiteten til relevante parter til å delta i gjennomføringen av programmene (der det passer) (der det passer) 
 

Innsatsområde: 3 -  Transporter 
 

Den planlagte bruken av teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.A.1 Innsatsområde 
 

 

Innsatsområdets id-nummer 
 

4 

 

Innsatsområdets overskrift 
 

Sysselsetting 

 

 Innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført kun med finansieringsinstrumenter som innrettes på unionsnivå 

 Hele innsatsområdet vil bli gjennomført med instrumenter for lokalt ledet utvikling 
 

 
 

2.A.2 Begrunnelse for opprettelsen av et innsatsområde som omfatter flere enn ett tematisk mål (der det 

passer) Innenfor innsatsområdet kombineres ikke investeringsprioriteringer fra ulike tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrunnlag for unionens støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrunnlag (sum støtteberettigede utgifter 

eller støtteberettigede offentlige utgifter) 

 

ERDF 
 

Totalt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8a 

Investeringsprioriteringens Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 
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Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 4:1 

Det særskilte målets overskrift Fremme økt sysselsetting i enkeltpersonforetak, mikroforetak og nystartede foretak 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

Innsatsene innenfor denne investeringsprioriteringen har til hensikt å fremme sysselsetting og grenseregionalt samarbeid i 

enkeltpersonforetak, mikroforetak og nye foretak, styrke grenseregional rådgivningstiltak og stimulere entreprenørskap og 

entreprenørforetak. Entreprenører er viktig for dynamikken i næringslivet og er ved presentasjon av nye ideer og produkter 

kilder til innovasjon og vekst. Derfor er det viktig å skape bedre rammer for etablering av nye foretak, samt forutsetninger for 

at de nye foretakene skal overleve, utvikles og vokse. De fleste arbeidsplassene finnes riktignok innenfor svært store foretak, 

men det er for det meste de nystartede og unge foretakene som skaper nye arbeidsplasser. Tiltak innenfor denne prioriteten 

skal derfor forenkle nyetableringer og fremme entreprenørånden i så vel utdanningssystemet som i næringslivet. Innenfor 

programmet fokuseres innsatsene innenfor det spesifikke området på tiltak som fremmer økt sysselsetting snare enn 

produktivitet i de voksende foretakene. 
 
Til tross for at kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet avtar, er det fortsatt store forskjeller mellom antall kvinner og menn 

innenfor visse sektorer. Tiltak innenfor programmet bør fremme et mer effektivt og likestilt arbeidsmarked preget av 

mangfold for å øke veksten i regionen. Det kan eksempelvis skje gjennom beviste tilpasninger i bedriftsrådgivning osv. 

Ekspertkompetansen innenfor nye bransjer bør øke, slik at rådgivning kan skje så målrettet og relevant som mulig. Ved å 

arbeide grenseoverskridende med kompetanser i innovasjonssystemet skapes det kritisk masse og et bredere internasjonale 

perspektiv. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 

 
Særskilt mål 4:1 - Fremme økt sysselsetting i enkeltpersonforetak, mikroforetak og nystartede foretak 
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ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

08 Antall sysselsatte i foretak med 

1–9 ansatte 

Antall sysselsatte 980 000,00 2011 1 071 812,00 Nasjonal offentlig 

statistikk 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

For å fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet, samt for å utvikle foretaksinkubatorer og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, 

mikroforetak og entreprenørforetak, skal det støttes tiltak som øker antallet sysselsatte i nystartede og voksende foretak. Eksempler på aktiviteter: 
 

•   opprettelse eller videreutvikling av grenseoverskridende inkubatorsamarbeid 

•   opprettelse eller videreutvikling av entreprenørskaputdanning og studentdrevne innovasjons- og entreprenørskapsprosjekter knyttet til 

utdanningsinstitusjoner 

•   bedriftsrådgivning i et grenseregionalt marked for å sikre internasjonal innretning og visjon 

•   metodeutvikling, støtte og rådgivning til enkeltpersonforetak, mikroforetak og nystartede foretak 

•   opprettelse av grenseoverskridende foretaksnettverk og bransjeråd 

•   utvikling av nye metoder og muligheter for forretningssamarbeid og eksport 

•   tiltak som fremmer akademikeres muligheter i enkeltpersonforetak, mikroforetak og nystartede foretak 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivsorganisasjoner 

•   Små- og mellomstore foretak, entreprenører, nystartede foretak 

•   Foretaksstøttende organisasjoner, bedriftsrådgivere 



NO NO 82 
 

 

 
 

Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

•   Foreninger, utdanningsinstitusjoner, studenter osv. 

•   Det regionale innovasjonssystemet 

•   Inkubatorer 
 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Inkubatorer 

•   Utdanningsinstanser 

•   Bedriftsrådgivningssentra 

•   Ikke-fortjenestedrevne organisasjoner 

•   Sosiale innovatorer 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av 

tiltak 
 

Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 
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Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 
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til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuelt forekommende statsstøtte i prosjekter i 
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Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 

 

Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 8a - Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

8a -  Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO01 
 

Produktiv investering: Antall foretak som får støtte 
 

Foretak 
 

100,00 
 

Prosjektrapportering, 

Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem 

 

Årlig 
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Investeringsprioritering 
 

8a -  Å støtte utviklingen av foretakskuvøser og investeringsstøtte til enkeltpersonforetak, mikroforetak og entreprenørforetak 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO05 
 

Produktiv investering: Antall nye foretak som får støtte 
 

Foretak 
 

100,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

CO08 
 

Produktiv investering: Sysselsettingsøkning i foretak 
som får støtte 

 

heltidsekvivalenter 
 

25,00 
 

Prosjektrapportering 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

13 
 

Samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Antall 
 

15,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

14 
 

Antall deltakende foretak 
 

Antall 
 

250,00 
 

Prosjektrapportering 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8e 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale sysselsettingsinitiativ, informasjons- og 

rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

 

 
2.A.5 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 

Det særskilte målets id-nummer 4:2 

Det særskilte målets overskrift Øke antallet grensearbeidspendlere 

Resultater som 

medlemsstatene forsøker å 

oppnå med unionens støtte 

For å skape et grenseoverskridende arbeidsmarked i programgeografien, må mulighetene til å finne arbeidsplasser på den andre 

siden av grensen synliggjøres. Samtidig kan en bedre matching mellom behov for arbeidskraft og ledige stillinger over 

landegrensene føre til at det skapes synergieffekter mellom ØKS-regionens ulike delområder. For å nå målet om økt 

ervervsfrekvens og sysselsetting er det også viktig å forenkle inngangen på arbeidsmarkedet. Det kan eksempelvis handle om å 

øke informasjonsinnsatsen samt fjerne både mentale og strukturelle hindringer. Myndigheter på nasjonalt, regionalt 
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Det særskilte målets id-nummer 4:2 

Det særskilte målets overskrift Øke antallet grensearbeidspendlere 

 og lokalt nivå bør derfor samarbeide for å redusere grensehindringer innenfor gjeldende lover 

og regler. 
 
Selv innenfor utdanningsområdet bør det etterstrebes økt samarbeid og harmonisering, ikke minst når det gjelder 

kvalifikasjonsevaluering. Det kan føre til flere felles utdannelser over grensene, et økt antall som studerer i andre deler av 

ØKS-regionen samt felles tilgang til praksisplasser. 

 
 

Tabell 3: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
 

 

Særskilt mål 
 

4:2 - Øke antallet grensearbeidspendlere 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

09 Antall grensearbeidspendlere 

innenfor Øresund–Kattegat–

Skagerrak-regionen 

Antall personer 26 452,00 2009 30 000,00 StatNord 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Tiltak som skal få støtte innenfor investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1  En  beskrivelse av den type tiltak som skal få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene, blant annet, der 

det passer, med identifisering av vesentlige målgrupper, særskilte territorier og typer støttemottakere 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

For å fremme bærekraftig og kvalitativ sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet, skal det støttes tiltak for å øke antallet grensearbeidspendlere. 

Eksempler på aktiviteter: 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

•   økt mobilitet innenfor utdanningssystemene, inklusive samarbeid om grenseoverskridende praksismuligheter i regionen, med særskilt fokus 

på ungdommer 

•   utnytte grenseoverskridende regionale synergier på arbeidsmarkedet, inklusive matching av tilbud og etterspørsel samt utdanning og 

arbeidsmarked 

•   utvikle grenseregionale arbeidsmarkedsanalyser og statistikksamarbeid 

•   harmonisering av utdanning og sertifisering for arbeidstakere over grensene 

•   forbedre informasjon og rådgivning for grensependlere og næringslivet 

•   redusere grensehindringer, eksempelvis innenfor trygdeområdet, utdannings- og arbeidsmarkedsområdet 

•   sektorovergripende samarbeid mellom alle samfunnets aktører for å møte utfordringene på arbeidsmarkedet på en nytenkende måte 

•   reduksjon av formelle og uformelle grensehindringer 
 

Hovedsakelige målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Arbeidspendlere (nåværende og potensielle) 

•   Studenter 

•   Utdanningsinstanser 

•   Arbeidsgivere 

•   Ikke-fortjenestedrevne organisasjoner 

•   Interesseorganisasjoner 

•   Informasjonssenter for grensependlere 
 

Type støttemottakere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt næringslivs- og bransjeorganisasjoner 

•   Utdanningsinstanser 

•   Arbeidsformidlinger 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

•   Informasjonstjenester og grensependlerservice 

•   Foreninger 

•   Fagforbund 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Veiledende prinsipper for utvelgelse av 

tiltak 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

Bidrag til Europa 2020 og EUs strategi for Østersjøregionen 
 

Det er gjennomgående for prosjektene at de skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020 samt, der det er relevant, til Østersjøstrategien (se kapittel 4.4.). 

Grenseregional merverdi 
 

De prosjektene som finansieres av programmet skal ha en tydelig grenseregional merverdi.  Ambisjonen er at prosjektene skal gi resultater innenfor ett 

eller flere av områdene nedenfor: 
 

•   forbedrede administrative og institusjonelle strukturer 

•   læring gjennom overføring av metoder, modeller, data, kunnskap samt ideer og visjoner 

•   løsninger på felles problemer 

•   kritisk masse – sammenslåing av ressurser for å skape et større felles potensial enn det som finnes innenfor den enkelte regionen eller landet 
 

Varige effekter 
 

Prosjekter som finansieres av programmet bør etterstrebe at det etableres varige samarbeidsstrukturer, samt at innsatsen gir langsiktige og bestående 

forandringer innenfor prioriterte områder. Det kan for eksempel handle om at resultatene blir en integrert del av en virksomhet eller bidrar til strategisk 

påvirkning i form av avtale, policy og styringsdokument. Prosjekter skal i søknaden kunne vise hvordan resultater og erfaringer kan brukes når 

prosjektet avsluttes. 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

Horisontale kriterier 
 

De horisontale kriteriene som beskrives i kapittel 8 skal følges i perioden. Disse er bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering, samt 

likestilling. Kriteriene har betydning i samtlige av programmets deler og kan medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional 

konkurranseevne. Innenfor rammene for gjennomføring av programmet ses de horisontale kriteriene som verktøy for å forbedre og effektivisere 

arbeidet for bærekraftig vekst. 
 

Addisjonalitet 
 

Addisjonalitetsprinsippet gjelder for hvert prosjekt som finansieres av programmet. Dette innebærer at aktiviteter som støttes av programmet skal gi en 

merverdi i forhold til allerede eksisterende tiltak innenfor det aktuelle området. Aktivitetene kan ikke erstatte en lovfestet innsats. Søkere skal vise at 

prosjektet ikke kunne ha vært gjennomført i samme omfang, på samme tid eller innenfor samme tidsramme uten støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle prosjekter skal ha en klar intervensjonslogikk (effektkjede). Dette innebærer at et prosjekt skal bidra til å nå det spesifikke målet som er aktuelt 

for den investeringsprioriteringen prosjektet tilhører. Søkere skal beskrive koplingen mellom prosjektets aktiviteter, output (direkte resultater) og 

effekter. Effektkjeden skal være tydelig og logisk samt inneholde målbare mål. 
 

Deltakende aktører og innretning 
 

Prosjekter med et bredt partnerskap av aktører fra offentlig virksomhet, næringslivet og foreningslivet oppmuntres. Privat medvirkning og kommersielle 

interesser i prosjekter innebærer at tiltak må bedømmes i forhold til gjeldende regelverk på statsstøtteområdet. Vurdering av prosjektaktiviteter i forhold 

til regelverk på statsstøtteområdet forutsetter en klar beskrivelse ved innlevering av søknad. Eventuell forekommende statsstøtte i prosjekter i 

programmet kan innvilges under en gjeldende støtteordning i samsvar med EUs gruppeunntaksforordning, alternativt som de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt bruk av finansieringsinstrumenter (der det passer) 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil bli brukt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt bruk av større prosjekter (der det passer) 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale 
sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning (ETS-Grenseoverskridende) 

Ingen større prosjekter er identifisert innenfor ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabell 4: Felles programspesifikke aktivitetsindikatorer 
 

 

Investeringsprioritering 
 

8e -  Integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive grenseoverskridende mobilitet, felles lokale sysselsettingsinitiativ, informasjons- og rådgivningstjenester samt felles utdanning 

(ETS-Grenseoverskridende) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO43 
 

Arbeidsmarked og utdanning: Antall deltakere i 

grenseoverskridende mobilitetsinitiativ 

 

Personer 
 

2 000,00 
 

Prosjektrapportering 

(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 

 

13 
 

Samarbeid, nettverk, avtaler, planer, strategier 
 

Antall 
 

4,00 
 

Prosjektrapportering 
(Forvaltende myndighets 

oppfølgingssystem) 

 

Årlig 
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2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabell 5: Resultatramme for innsatsområdet 
 

 

Innsatsområde 
 

4 -  Sysselsetting 

 

ID 
 

Type 

indikator 

 

Indikator eller viktig 

gjennomføringssteg 

 

Måleenhet i passende tilfeller 
 

Delmål for 

2018 

 

Sluttmål (2023) 
 

Opplysning

skilde 

 

Forklaring av indikatorens relevans, der det passer 

 

13 
 

Aktivitet 
 

Samarbeid, nettverk, 

avtaler, planer, strategier 

 

Antall 
 

1 
 

15,00 
 

Prosjektrapp

ortering 

(Forvaltende 

myndighets 

oppfølgingss

ystem) 

 

 

102 
 

Finansiell 
 

Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 

EUR 
 

7652818 
 

51 018 786,00 
 

Sertifiserte 

utgifter 

(Forvaltende 

myndighet) 

 

 

 
Ytterligere kvalitative opplysninger om innrettingen av resultatrammen 

 

Programspesifikk indikator - Antall samarbeid, planer og nettverk 
 

Innretningen til investeringsprioritering 4.1 passer til forutsetningene i programmets to geografiske områder, sammenliknet med investeringsprioritering 

4.2, som er best egnet for delområde Øresund. Størsteparten av søknadene forventes derfor å være rettet mot investeringsprioritering 4.1. 

Innsatsområdets karakter er slik at et relativt stort antall prosjekter forventes å kunne bruke indikatoren "Antall samarbeid, planer og nettverk", som 

derfor forventes å omfatte mer enn halvparten av de midler som er tildelt innsatsområdet. 
 

Det vil i hovedsak bli bransjeorganisasjoner, inkubatorer og øvrige aktører med oppdrag å fremme entreprenørskap som deltar, og som i sin tur 

involverer de små foretakene. Samarbeidet som registreres under denne indikatoren bør være formalisert gjennom avtale mellom aktører med riktig 

mandat og kompetanse, med relevant innhold som felles strategier, handlingsplaner og initiativ som fører til at det spesifikke målet nås. 
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Målverdien er på bakgrunn av disse forutsetningene samt erfaringer fra foregående programperiode beregnet til 15, og delmålet til 1, basert på 

erfaringer fra foregående programperiode samt forventninger om årlig fordeling av utbetalte midler. 
 

Metode for utarbeidelse av målverdier og delmål 
 

Ved utarbeidelse av målverdier for aktivitetsindikatorene har analysen først og fremst tatt utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomførte 

programperioder. Programmets innretning er imidlertid annerledes i denne perioden og muliggjør tiltak som ikke kunne gjennomføres tidligere. 

Målverdien er generelt satt i forhold til de økonomiske ressursene som er fordelt til respektive tematiske mål. Det er også tatt utgangspunkt i regionale 

og nasjonale analyser og strategier for de tematiske målene. Analysen har hatt til hensikt å finne de spesifikke utfordringene som finnes for 

programområdet og der det i et grenseoverskridende perspektiv går an å bidra til forandring. 
 

Beregningene av en rimelig verdi for delmålet for 2018 for hver valgt aktivitetsindikator er basert på erfaringer og årlig fordeling av utbetalte midler i 

foregående programperiode. Beregningen av delmålet for aktivitetsindikatorene har generelt tatt utgangspunkt i den valgte verdien for den finansielle 

indikatoren og har landet på et lavere nivå, ettersom forventede utbetalte midler ved utgangen av 2018 delvis utgjøres av prosjekter som er avsluttet. 

Dermed er det også tatt hensyn til at det kun kan tas hensyn til endelig resultat fra avsluttede tiltak i resultatrammeverket. Dessuten er det tatt hensyn til 

at visse typer tiltak vil være nye for programområdet og dermed ha en lengre startstrekning. Det faktum at programmet godkjennes ett år inn i 

programperioden bidrar til at den samlede vurderingen av delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsettes til en relativt lav verdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorene som defineres som utbetalt til utgifter som er bokført i attesterende myndighets regnskapssystem, baseres delmålet for 

2018 og sluttmålet for 2023 på erfaringer fra foregående programperiode, på resultat og prognose for foregående programperiode (hvordan utbetalingene 

ble gjennomført i tilsvarende del av programperioden, 2007 til og med første halvår 2011) samt sammenlikninger med andre territoriale programmer med 

svensk forvaltende myndighet. 
 

Metode og kriterium for utvelgelse av aktivitetsindikatorer i resultatrammeverket 
 

Det er valgt ut en aktivitetsindikator til resultatsamvirket. Utvelgelsen baserer seg på en vurdering av de spesifikke målene, tiltak som foreslås, 

målgrupper og erfaringer fra foregående programperiode. Med utgangspunkt i denne metoden er det valgt ut aktivitetsindikatorer som skal 

inngå i 

resultatrammen som best vurderes å beskrive resultatet av de tiltak som forventes innenfor respektive innsatsområde. Den valgte aktivitetsindikatoren 

forventes å omfatte en majoritet av de tiltak som skal gjennomføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammeverket er det lettere å følge opp og 

overskue gjennomføringen. Dermed øker mulighetene for korrigerende tiltak dersom det viser seg at resultatrammeverket ikke vil bli oppfylt. 



NO NO 94 
 

 
 
 
 
 

 
2.A.8 Innsatskategorier 

 

Innsatskategorier for innholdet i innsatsområdet, ifølge en nomenklatur som er vedtatt av kommisjonen, og en foreløpig inndeling av unionens midler 
 

 
 

Tabell 6–9: Innsatskategorier 

 
Tabell 6: Dimensjon 1 Intervensjonsområde 
 

Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

102. Tilgang til sysselsetting for arbeidssøkende og ikke-utearbeidende, inklusive 

langtidsarbeidsledige og personer langt fra arbeidsmarkedet, også gjennom lokale sysselsettingsalternativer 

og støtte til arbeidskraftens mobilitet 

 

3 644 198,94 

 

103. Varig integrering på arbeidsmarkedet for ungdommer, spesielt de som ikke arbeider eller studerer, 

inklusive ungdommer som risikerer sosial utestengelse og ungdommer fra marginaliserte grupper, noe 

som inkluderer gjennomføringen av ungdomsgarantien 

 

3 644 199,01 

 

104. Enkeltpersonforetak, entreprenørskap og entreprenørforetak, inklusive innovative mikroforetak og 

små og mellomstore foretak 

 

3 644 199,01 

 

106. Tilpasning til forandringer for arbeidstakere, foretak og entreprenører 
 

3 644 199,01 

 

108. Modernisering av institusjonene på arbeidsmarkedet, som offentlige og private 

arbeidsformidlingstjenester, og forbedring av matching med arbeidsmarkedets behov, inklusive 

gjennom tiltak for å øke arbeidstakernes mobilitet over grensene samt med mobilitetssystemer og 

bedre 

 

3 644 199,01 
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Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

samarbeid mellom institusjoner og berørte parter  

 

116. Øke kvaliteten og effektiviteten innenfor og tilgangen til universitets- og høyskoleutdanningen for å 

øke deltakelsen og forbedre resultatene, fremfor alt for forfordelte grupper 

 

3 644 199,01 

 

117. Styrke lik tilgang til livslang læring for alle aldersgrupper i formelle, ikke-formelle og uformelle 

sammenhenger, øke arbeidskraftens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og fremme fleksible 

utdanningsveier gjennom yrkesveiledning og validering av ervervet kompetanse 

 

3 644 199,01 

 
 

Tabell 7: Dimensjon 2 Type finansiering 
 

Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Bidrag uten tilbakebetalingsforpliktelse 
 

25 509 393,00 

 
 

Tabell 8: Dimensjon 3 – Type område 
 

Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01. Storbyområder (tett befolkede, >50 000 innbyggere) 
 

6 377 348,27 

 

02. Mindre byområder (mindre tett befolket, >5 000 innbyggere) 
 

11 479 226,88 

 

03. Landsbygdområder (mer spredt befolkning) 
 

1 275 469,65 
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Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

04. Makroregionale samarbeidsområder 
 

6 377 348,20 

 
 

Tabell 9: Dimensjon 6 – territoriale gjennomføringsmekanismer 
 

 

Innsatsområde 
 

4 - Sysselsetting 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

07. Ikke aktuelt 
 

25 509 393,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag av den planlagte bruken av teknisk støtte som ved behov omfatter tiltak for å styrke den administrative kapasiteten til de 

myndigheter som er delaktige i forvaltningen og kontrollen av programmene og støttemottakerne, samt ved behov tiltak for å øke den 

administrative kapasiteten til relevante parter til å delta i gjennomføringen av programmene (der det passer) (der det passer) 
 

Innsatsområde: 4 - Sysselsetting 
 

Ikke relevant. Den planlagte bruken av teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.B BESKRIVELSE AV INNSATSOMRÅDER FOR TEKNISK STØTTE 
 

 
2.B.1 Innsatsområde 

 
 

ID 
 

5 

 

Overskrift 
 

Teknisk støtte 

 
 

2.B.2 Fond og beregningsgrunnlag for unionens støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrunnlag (sum 

støtteberettigede utgifter eller 

støtteberettigede offentlige utgifter) 

 

Eruf 
 

Totalt 

 

 
2.B.3 Særskilte mål for investeringsprioriteringen og forventede resultater 

 
 

ID 
 

Særskilt mål 
 

Resultater som medlemsstatene forsøker å oppnå med unionens støtte 

 

5:1 
 

Gjennomføring av programmets aktiviteter 

innenfor rammene for forordninger og nasjonale 

bestemmelser. 

Ikke relevant da Teknisk støtte ikke overstiger 15 millioner euro 

 

 
2.B.4 Resultatindikatorer 

 

Tabell 10: Programspesifikke resultatindikatorer (per særskilt mål) 
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Innsatsområde 
 

5:1 -  Gjennomføring av programmets aktiviteter innenfor rammene for forordninger og nasjonale bestemmelser. 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Utgangsverdi 
 

Basisår 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 
 

Rapporteringsfrekvens 
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2.B.5 En beskrivelse av tiltak som skal få støtte og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene (per innsatsområde) 
 

 
 

2.B.5 En beskrivelse av tiltak som skal få støtte og hvordan de forventes å bidra til de særskilte målene 
 
 
 

Innsatsområde 5 -  Teknisk støtte 

Teknisk støtte finansieres av ERUF med 8 141 295  EUR og av norske Interreg-midler med 2 014 389 EUR. 

Teknisk støtte skal finansiere: 

•   Forvaltende myndighet inklusive felles sekretariat 

•   Attesterende myndighet 

•   Revisjonsmyndigheten 

•   Styrings- og Overvåkingskomitéer 

•   Evalueringer 

•   Informasjon 
 

Sveriges, Danmarks og Norges regjeringer har etter avtale utpekt Tillväxtverket til forvaltende og attesterende myndighet. 
 

Målet for teknisk støtte er å gi forutsetninger for en effektiv programutførelse innenfor programmets administrasjon, informasjonsvirksomhet og 

evakuering. Den tekniske støtten skal finansiere gjennomføringsorganisasjonen, administrasjon, informasjons- og kommunikasjonsinnsats, 

datasystem, kontroller, overvåking, oppfølginger og evalueringer samt forvaltning av programmet. 
 

For at programmet skal gjennomføres på en effektiv måte, slik at så vel støttemottakere, finansierende og administrasjonen opplever en 

tilfredsstillende og økonomisk veldrevet forvaltning, er det en forutsetning at administrasjon, informasjon og økonomihåndtering gis tilstrekkelige 

økonomiske og personalmessige resurser. 
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2.B.5.2 Aktivitetsindikatorer som forventes å bidra til resultatene (per innsatsområde) 

 

 
 

Tabell 11: Aktivitetsindikatorer 
 

 

Innsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhet 
 

Målverdi (2023) 
 

Oppgavekilde 

 

15 
 

Programmets midler skal være fordelt til prosjekter i samsvar med programmets 

intensjonerdomain.emptyString 

 

% 
 

100,00 
 

Forvaltende myndighets oppfølgingssystem 

 

16 
 

Utbetalte midler av programmets totale EU-budsjettdomain.emptyString 
 

% 
 

95,00 
 

Forvaltende myndighets oppfølgingssystem 

 

400 
 

antall ansatte som delfinansieres av TA-midlerdomain.emptyString 
 

antall heltidsekvivalenter  
 

Forvaltende myndighets oppfølgingssystem 
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2.B.6 Innsatskategorier 
 

Tilsvarende innsatskategorier, ifølge en nomenklatur som er vedtatt av kommisjonen, og en foreløpig inndeling av unionens midler 
 

 
 

Tabell 12–14: Innsatskategorier 
 
 

Tabell 12: Dimensjon 1 Intervensjonsområde 
 

 

Innsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

121. Forberedelse, gjennomføring, overvåking og kontroll 
 

6 513 034,56 

 

122. Evaluering og undersøkelser 
 

407 065,22 

 

123. Informasjon og kommunikasjon 
 

1 221 195,22 

 

 
Tabell 13: Dimensjon 2 Type finansiering 

 
 

Innsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

01 Bidrag uten tilbakebetalingsforpliktelse 
 

8 141 295,00 
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Tabell 14: Dimensjon 3 – Type område 
 

Innsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløp (euro) 

 

07 Ikke aktuelt 
 

8 141 295,00 
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Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

 
Eruf 

 
8 536 960,00 

 
12 216 861,00 

 
15 460 389,00 

 
24 134 674,00 

 
24 617 434,00 

 
25 109 846,00 

 
25 612 097,00 

 
135 688 261,00 

 
Totalt 

 
8 536 960,00 

 
12 216 861,00 

 
15 460 389,00 

 
24 134 674,00 

 
24 617 434,00 

 
25 109 846,00 

 
25 612 097,00 

 
135 688 261,00 

 

 

 
3. FINANSIERINGSPLAN 

 

 
 

3.1 Midler fra Eruf (i euro) 

Tabell 15 
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3.2.A Sum midler fra Eruf og nasjonal medfinansiering (i euro) 
 

 
 

Tabell 16: Finansieringsplan 
 

 

Innsats

områd

e 

 

Fond Beregningsgrun

nlag for 

unionens støtte 

(Sum 

støtteberettige

nde kostnader 

eller offentlige 

støtteberettige

nde kostnader) 

 

Unionens 

støtte 
 

(a) 

 

Nasjonal 

medfinansiering 
 

(b) = (c) + (d) 

 

Foreløpig oppdeling av nasjonal 

medfinansiering 

 

Sum finansiering 
 

(e) = (a) + (b) 

 

Medfinansieringsgra

d 
 

(f)  = (a) / (e) (2) 

 

Til orientering 

Nasjonal offentlig 

finansiering 

(c) 

Nasjonal privat 

finansiering 

(d) 

 

Bidrag fra 

tredjeland 

 

Bidrag fra EIB 

 
1 

 
Eruf 

 
Totalt 

 
44 641 438,00 

 
44 641 438,00 

 
40 177 294,00 

 
4 464 144,00 

 
89 282 876,00 

 
50,0000000000 % 

 
11 045 564,00 

 
0,00 

 
2 

 
Eruf 

 
Totalt 

 
34 437 681,00 

 
34 437 681,00 

 
30 993 913,00 

 
3 443 768,00 

 
68 875 362,00 

 
50,0000000000 % 

 
8 520 863,00 

 
0,00 

 
3 

 
Eruf 

 
Totalt 

 
22 958 454,00 

 
22 958 454,00 

 
20 662 609,00 

 
2 295 845,00 

 
45 916 908,00 

 
50,0000000000 % 

 
5 680 576,00 

 
0,00 

 
4 

 
Eruf 

 
Totalt 

 
25 509 393,00 

 
25 509 393,00 

 
22 958 454,00 

 
2 550 939,00 

 
51 018 786,00 

 
50,0000000000 % 

 
6 311 751,00 

 
0,00 

 
5 

 
Eruf 

 
Totalt 

 
8 141 295,00 

 
8 141 295,00 

 
8 141 295,00 

 
0,00 

 
16 282 590,00 

 
50,0000000000 % 

 
2 014 389,00 

 
0,00 

 
Totalt 

 
Eruf  

 
135 688 261,00 

 
135 688 261,00 

 
122 933 565,00 

 
12 754 696,00 

 
271 376 522,00 

 
50,0000000000 %   

 
Total sum   

 
135 688 261,00 

 
135 688 261,00 

 
122 933 565,00 

 
12 754 696,00 

 
271 376 522,00 

 
50,0000000000 %   

 

(1) Skal bare fylles ut dersom de innsatsområdene uttrykkes i totale kostnader. 
 

(2) Dette tallet kan avrundes til nærmeste heltall i tabellen. Den eksakte satsen som brukes for å erstatte betalinger, er kvotienten (f). 
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3.2.B Inndeling per innsatsområde og tematisk mål 

 

Tabell 17 
 

 

Innsatso

mråde 

 

Tematisk mål 
 

Unionens støtte 
 

Nasjonal medfinansiering 
 

Sum finansiering 

 

1 
 

Styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon 
 

44 641 438,00 
 

44 641 438,00 
 

89 282 876,00 

 

2 
 

Støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle 

sektorer 

 

34 437 681,00 
 

34 437 681,00 
 

68 875 362,00 

 

3 
 

Fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i viktig 
nettinfrastruktur 

 

22 958 454,00 
 

22 958 454,00 
 

45 916 908,00 

 

4 
 

Fremme bærekraftig sysselsetting av god kvalitet og støtte 
arbeidskraftens mobilitet 

 

25 509 393,00 
 

25 509 393,00 
 

51 018 786,00 

 

Totalt  
 

127 546 966,00 
 

127 546 966,00 
 

255 093 932,00 

 

 
Tabell 18: Foreløpig støttebeløp som skal brukes til mål for klimaforandringer 

 
 

Innsatsområd

e 

 

Foreløpig støttebeløp som skal brukes til mål for 

klimaforandringer (i euro) 

 

Andel av det samlede tilskuddet til programmet (i 

%) 

 

1 
 

0,00 
 

0,00 % 

 

2 
 

34 437 681,00 
 

25,38 % 

 

3 
 

6 122 254,43 
 

4,51 % 

 

4 
 

0,00 
 

0,00 % 

 

5 
 

0,00 
 

0,00 % 

 

Totalt 
 

40 559 935,43 
 

29,89 % 
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4. INTEGRERT FREMGANGSMÅTE VED TERRITORIELL 

UTVIKLING 
 

 
 

Beskrivelse av den integrerte fremgangsmåten ved territorial utvikling med hensyn til 

samarbeidsprogrammets innhold og mål, også når det gjelder regioner og områder som 

omhandles i artikkel 174.3 i EUF-traktaten, med hensyn til de deltakende 

medlemsstatenes betongreparasjonssortiment, som viser hvordan programmet bidrar til å 

oppfylle disse mål og forventede resultater 
 
 

Øresund–Kattegat–Skagerrak-programmet (ØKS) omfatter to delområder, Øresund 

respektive Kattegat–Skagerrak (KASK) samt det overgripende Øresund–Kattegat–

Skagerrak-området. Programområdet har flere enn 9 millioner innbyggere i tre land. 

Her er det to hovedsteder, flere enn 30 universiteter, og områdets deler forenes av 

hav. 
 

ØKS-området er en attraktiv region som kjennetegnes av god økonomi, høyt 

utdanningsnivå og god tilgjengelighet til natur og havområder. Her er det en stor 

dynamikk mellom storbyområder og landsbygdområder, mellom ulike økonomiske, 

konjunkturmessige og demografiske utfordringer. 
 

De to delområdene har imidlertid delvis ulike forutsetninger. For å utnytte det fulle 

potensialet i programområdet og samtidig se til hvert delområdes spesifikke 

forutsetninger er det viktig å ta vare på den lokale og regionale kompetansen. 
 

Regionens byer spiller en avgjørende rolle for veksten. Bærekraftig byutvikling sikter i 

Øresund–Kattegat–Skagerrak-programmet mot samtlige fire tematiske mål. Innenfor 

grønn økonomi er det mulig å satse på bymiljøer når det gjelder energieffektivitet, smart 

energihåndtering og bruk av fornybar energi. I målet for bærekraftige transporter er det 

mulig å fremme bærekraftig bytrafikk, og programmet stimulerer til innovasjonsutvikling 

samt grenseoverskridende sysselsetting. 
 

Programmets innretning stemmer overens med intensjonene i deltakende lands 

partnerskapsoverenskomst og kompletterer disse ved at identifiserte tiltak i programmet 

ikke bare gjelder ett land, men omfatter grenseoverskridende samarbeid mellom 

regioner i tre land. 
 

Programmet går ikke ut på å implementere verktøyet ITI, CLLD eller bærekraftig byutvikling. 
 
 
 
 
 

4.1 Lokalt ledet utvikling (der det passer) 
 

 
 

Fremgangsmåten ved bruk av instrumenter for lokalt ledet utvikling samt prinsippene for 

å fastslå i hvilke områder de vil bli gjennomført 
 

 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014–2020. 
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4.2 Integrerte tiltak for bærekraftig byutvikling (der det passer) 
 

 
 

Prinsipper for å fastslå i hvilke byområder det skal gjennomføres integrerte tiltak 

for bærekraftig byutvikling og den foreløpige Eruf-støtten til disse tiltakene. 
 
 

Ikke aktuelt. 
 
 
 

Tabell 19: Integrerte tiltak for bærekraftig byutvikling – foreløpige beløp for 

Eruf-støtte 
 

Foreløpige beløp for Eruf-støtte (i euro) 

 
0,00 

 
 
 
 

4.3 Integrerte territoriale investeringer (ITI) (der det passer) 
 

 
 

Fremgangsmåten ved bruk av integrerte territoriale investeringer (ifølge definisjonen i 

artikkel 36 i forordning 1303/2013) i andre tilfeller enn de som er ment i punkt 

4.2, samt et foreløpig tilskudd fra hvert innsatsområde 
 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014–2020. 
 
 
 
 
 

Tabell 20: Foreløpige tilskudd til integrert territorial investering annet enn de 

som er ment i punkt 4.2 (samlet beløp) 
 

 

Innsatsområd

e 

Foreløpig tilskudd 

(unionens støtte) (i 

euro)  

Totalt 
 

0,00 

 

 
4.4 Hvordan de innenfor programmet planlagte innsatsene bidrar til 

makroregionale strategier og havområdestrategier, i samsvar med de behov for 

programområdet som er fastsatt av berørte medlemsstater, og med hensyn til de 

strategisk viktige prosjekter som angis i strategiene (der det passer) 
 

 
 

(Når medlemsstatene og regionene deltar i makroregionale strategier og 

havområdestrategier) 
 
 

Østersjøstrategien 
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ØKS-programmet inngår i geografien for Østersjøstrategien, som skal bidra til et 

forbedret miljø, sterk og bærekraftig vekst, reduserte økonomiske forskjeller og redusert 

grenseoverskridende kriminalitet. Østersjøstrategiens tre mål er å: (1) Redde havmiljøet; 

(2) Kople sammen regionen, samt; (3) Øke velstanden. Mange av de utfordringene EU 

står overfor er grenseoverskridende av natur, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Selv i Europa 2020-strategien vektlegges betydningen av et nærmere samarbeid mellom 

unionens medlemmer. EUs strategi for Østersjøregionen gir en viktig veiledning for 

valget av tiltak og bidrar til at programmet kan brukes på en mer målbevisst og fokusert 

måte for å møte felles utfordringer i makroregionen. 
 

Som Østersjøstrategiprosjekt regnes enten Flaggskipprosjekter som angis i 

handlingsplanen eller prosjekter med tydelig makroregional påvirkning som bidrar til å 

nå strategiens mål og indikatorer og til å gjennomføre ett eller flere tiltak i 

handlingsplanen. 
 

ØKS-programmet har en klar kopling til Østersjøstrategien og kan bidra til dens 

gjennomføring innenfor de tematiske mål og investeringsprioriteringer som er valgt for 

programmet. Det er tatt hensyn til Østersjøstrategien ved fastsettelsen av målene, og det 

har vært tatt kontakt med relevante Priority Area Co-ordinators. Strategien har en 

direkte kopling til tematisk mål 1, Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon; 

tematisk mål 

3, Å fjerne bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i viktig nettinfrastruktur; 

samt tematisk mål 4, Å fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet. Tematisk 

mål 2, Å støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle sektorer 

bidrar også indirekte til Østersjøstrategien ved å arbeide for et bedre havmiljø ved økt 

bruk av fornybar energi, noe som reduserer utslipp og forurensning. 
 

Koplingen mellom de tematiske målene for ØKS-programmet og prioriteringsområdene i 

Østersjøstrategien samt forslag til tiltak som kan støttes, er følgende: 
 

Tematisk mål 1, Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon: 
 

Prioriteringsområde 7 – Utnytte det fulle potensialet av forskning og innovasjon 

innenfor regionen 
 

Tematisk mål 2, Å støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi 

innenfor alle sektorer: 
 

Prioriteringsområde 8.2 – Utvikle dypere samarbeid for grønn teknologi for å skape 

nye forretningsmuligheter 
 

Prioriteringsområde 8.4 – Utvikle Østersjøregionen til en øko-effektiv region 
 

Prioriteringsområde 10 – Å øke tilgangen til energimarkedene og gjøre disse mer 

effektive og sikre 
 

Tematisk mål 3, Å fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i 

viktig nettinfrastruktur: 
 

Prioriteringsområde 4 – Å bli en foregangsregion når det gjelder rene sjøtransporter 
 

Prioriteringsområde 11 – Forbedre interne og eksterne transportforbindelser 
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Tematisk mål 4, Å fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet: 
 

Prioriteringsområde 8.1 – Fremme unge entreprenører 

Prioriteringsområde 8.7 – Implementere Baltic Sea Labour Network-prosjektet 

Prioriteringsområde 8.8 – Samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlerne 

Programsekretariatet kommer under programperioden til å utvikle samarbeidet med 

de myndigheter som er ansvarlige for relevante deler av Østersjøstrategien. 

Eksempelvis kan felles workshops, informasjonsmøter og konferanser gjennomføres. 

Programmets Overvåkingskomité vil løpende bli informert om prosjektenes kopling 

til Østersjøstrategien og gjennomførte aktiviteter. 
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5. GJENNOMFØRINGSBESTEMMELSER FOR SAMARBEIDSPROGRAMMET 
 

 
 

5.1 Relevante myndigheter og organer 
 

 
 

Tabell 21: Programmyndigheter 
 

 

Myndighet/organ 
 

Navn på myndighet eller organ samt 

avdeling eller enhet 

 

Sjef for myndighet eller 

organ (stilling) 

 

Forvaltningsmyndighet 
 

Tillväxtverket - kontor Malmö 
 

Generaldirektør 

 

Attesterende myndighet 
 

Tillväxtverket - kontor Stockholm 
 

Generaldirektør 

 

Revisjonsmyndighet 
 

Ekonomistyrningsverket 
 

Avdelingssjef EU- 

revisjonen 

 

 
Det organ kommisjonen skal foreta utbetalingene til: 

 

 Forvaltningsmyndighet 

 Attesterende myndighet 
 
 

Tabell 22: Organ med ansvar for å gjennomføre kontroller og revisjoner 
 

 

Myndighet/organ 
 

Navn på myndighet eller organ samt 

avdeling eller enhet 

 

Sjef for myndighet eller 

organ (stilling) 

 

Organ som er valgt til å 
gjennomføre kontroller 

 

Uavhengig godkjent revisor etter 
anbud (DK) 

 

Direktør 

 

Organ som er valgt til å 
gjennomføre kontroller 

 

Tillväxtverket (SE) 
 

Generaldirektør 

 

Organ som er valgt til å 
gjennomføre kontroller 

 

Østfold fylkeskommune (NO) 
 

Fylkesrådmann 

 

Organ som er valgt til å 
gjennomføre revisjon 

 

Ekonomistyrningsverket (SE) 
 

Avdelingssjef EU- 

revisjonen 

 

 
5.2 Fremgangsmåte for å innrette det felles sekretariatet 

 

Forvaltende myndighet og Overvåkingskomitéen skal støttes av et felles sekretariat. 

Forvaltende myndighet skal, etter samråd med medlemsstatene Sverige og Danmark 

samt Norge, innrette det felles sekretariatet. 
 

Det felles sekretariatet skal, i samsvar med artikkel 23.2 forordning (EU) nr. 1299/2013 

bistå den forvaltende myndigheten og Overvåkingskomitéen når de utfører sine 

respektive oppgaver. Sekretariatet arbeider for hele programområdet.  Sekretariatet skal 

gi informasjon til potensielle støttemottakere om samarbeidsprogrammets muligheter og 

bistå støttemottakere ved gjennomføringen av innsatsene. 
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Før innretting av det felles sekretariatet har det vært ført samråd med samtlige regioner i 

programområdet samt med regjeringsrepresentanter fra Näringsdepartementet, 

Erhvervsstyrelsen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I arbeidet har et vært 

tatt hensyn til erfaringer fra gjennomføringen av programperioden 2007–2013 samt 

eksterne evalueringer av gjennomføringen. 
 

Sekretariatet kommer til å være en del av forvaltende myndighet. 
 

Sekretariatet vil fortsatt ha to kontorer, ett i den danske delen av delområde Øresund 

(København) og ett i den svenske delen av Kattegat–Skagerrak-området (Göteborg). 

Kontoret i København har, i likhet med i programperioden 2007–2013, lokaler i 

tilknytning til Øresundskomitéen for å sikre god tilgjengelighet og mulighet til å sikre 

synergi mellom programmet og Øresundskomitéens arbeid med å fremme det 

grenseregionale utviklingsarbeidet i delområdet. Tillväxtverket inngår en overenskomst 

med Øresundskomitéen som regulerer dette. Kontoret i delområde Kattegat–Skagerrak 

flyttes til Tillväxtverkets kontor i Göteborg for å sikre god tilgjengelighet vedrørende 

internasjonale og nasjonale kommunikasjoner samt for å ha mulighet for synergier 

mellom programmet og andre EU-programmer som er lokalisert til området. 
 
 
 

5.3 Kortfattet beskrivelse av forvaltnings- og kontrollsystemene 
 

Øresund–Kattegat–Skagerrak 2014–2020 vil bli gjennomført i samsvar med de 

prinsipper for forvaltning og kontroll som fremgår av fellesskapets forordninger. 
 

Følgende organer skal tilsettes for å gjennomføre programmet: 
 

•   Forvaltende myndighet 

•   Overvåkingskomité 

•   Styringskomitéer 

•   Felles sekretariat 

•   Norsk forvaltende organisasjon 

•   Attesterende myndighet 

•   Revisjonsmyndighet 
 

Forvaltende myndighet 
 

I samsvar med artikkel 21.1 i forordning (EU) nr. 1299/2013 er medlemsstatene Sverige 

og Danmark i samråd med Norge blitt enige om å oppnevne Tillväxtverket til forvaltende 

myndighet. Forvaltende er lokalisert til Tillväxtverkets kontor i Malmö. Det vil bli 

inngått en avtale mellom Sverige og Danmark gjennom Tillväxtverket og 

Erhvervsstyrelsen/deltakende danske regioner. Forvaltende myndighet skal ha ansvar 

for at det operative programmet gjennomføres i samsvar med prinsippene for sunn 

økonomisk forvaltning. Oppgavene til forvaltende myndighet følger av artikkel 125 og 

126 i forordning 1303/2013 respektive artikkel 23 i forordning 1299/2013 med unntak for 

kontroller i samsvar med artikkel 125.4.a (se nedfor vedrørende nasjonale kontroller). 

Tillväxtverket hadde ansvar for samme oppgaver i foregående programperiode. 

Forvaltende myndighet skal også utføre attesterende myndighets oppgave. 
 

Når det gjelder det operative programmets forvaltning, skal forvaltende myndighet være 

en støtte for overvåkingskomitéen, utarbeide årsrapporter, sikre at formidlende organ 
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og støttemottakere får tilgang til de opplysninger de trenger for å utføre sine 

oppgaver og gjennomføre aktiviteter, samt å opprette et elektronisk system for 

administrasjon og oppfølging av programmet. 
 

Når det gjelder utvalget av virksomheter, skal forvaltende myndighet bl.a. utarbeide og 

tillempe egnede fremgangsmåter for valg, sikre at de valgte virksomhetene omfattes av 

det operative programmet, utstyre støttemottakeren med et dokument som fastslår 

støttevilkårene for innsatsen, forvisse seg om at støttemottakeren har 

gjennomføringskapasitet til å oppfylle støttevilkårene, forvisse seg om at virksomheten 

følger forordninger som kan tillempes, påse at søknaden ikke er gjenstand for gjenkrav 

samt bestemme hvilke innsatskategorier utgiftene til en virksomhet skal avsettes til. 
 

Dersom det bevilges finansiell støtte til et stort foretak, skal forvaltende myndighet 

forvisse seg om at bidraget ikke resulterer i et betydelig tap av arbeidsmuligheter på 

eksisterende arbeidsplasser innenfor Unionen. 
 

Når det gjelder det operative programmets økonomiske forvaltning og kontroll, skal 

forvaltende myndighet forvisse seg om at utgiftene fra hver støttemottaker som deltar i en 

tiltak er kontrollert av en utpekt kontroller. Forvaltende myndighet skal dessuten påse at 

støttemottakerne har et separat regnskapssystem eller en egnet regnskapskode samt 

innføre effektive og proporsjonale bestemmelser om bedrageribekjempelse med hensyn til 

konstaterte risikoer. Videre skal forvaltende myndighet innføre rutiner for å sikre en 

tilfredsstillende verifiseringskjede samt utarbeide forvaltningserklæringen om 

forvaltnings- og kontrollsystemets funksjonsmåte. 
 

Den forvaltende myndigheten skal også forberede og søke om utbetaling fra EU-

kommisjonen. For dette formål har Tillväxtvärket valutakonto i svensk bank. EU-

kommisjonen skal overføre ERUF-finansieringen direkte til denne kontoen. Kontoen 

kan generere renter, overvåkingskomitéen beslutter bruk av renter. For å sikre 

håndteringen av ERUF-finansieringen skal valutakontoen knyttes til Agresso (eller 

liknende økonomiadministrativt system). 
 

Forvaltende myndighet vil utføre samtlige oppgaver i samsvar med artikkel 125 i 

forordning 1303/2013 og øvrige krav som følger av EU-regelverket. 
 

Forvaltende myndigheter er i samsvar med nasjonale regelverk for intern styring og 

kontroll pålagt å utføre risikoanalyser som omfatter samtlige risikoer for at 

myndigheten ikke skal oppfylle kravene om korrekt gjennomføring av sin virksomhet, 

inklusive å være forvaltende myndighet for Øresund–Kattegat–Skagerrak.  Risikoen for 

bedrageri inngår i disse risikoanalysene, og regelverket gjør ingen forskjell på om 

virksomheten gjelder forvaltning av nasjonale midler eller EU-midler. 
 

I generelle råd til § 3 i forordningen om intern styring og kontroll (SFS 2007-603) 

nevnes det særskilt at myndigheter skal opprette rutiner og handlingsplaner for å 

oppdage og begrense hendelser når det gjelder utilbørlig påvirkning og kriminalitet. 
 

Tillväxtverket inngår også i rådet for beskyttelse av EUs finansielle interesser, SEFI-

rådet, som har ansvar for å samordne tiltak i Sverige mot bedragerier og annet misbruk 

av EU-relaterte midler. 
 

Overvåkingskomité 
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I samsvar med artikkel 47. 3 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vil Sverige, Danmark 

og Norge innen tre måneder fra den dato beslutningen om å vedta 

samarbeidsprogrammet er meddelt  medlemsstatene opprette en felles 

Overvåkingskomité i enighet med forvaltende myndighet. Overvåkingskomitéen 

skal overvåke og granske gjennomføringen av programmet. 
 

Sammensetningen av Overvåkingskomitéens medlemmer skal være som angitt i artikkel 

48.1 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Hvert land utpeker høyst 8 

medlemmer/organisasjoner samt deres vararepresentanter.  Overvåkingskomitéens leder 

skal være representant for en av medlemsstatene. EU-kommisjonen kan på eget 

initiativ eller på anmodning fra overvåkingskomitéen delta som rådgiver i 

overvåkingskomitéens arbeid. 

Overvåkingskomitéen fastsetter sin egen forretningsorden på sitt første møte. 

Overvåkingskomitéens oppgaver defineres i dens forretningsorden og baserer seg på 

artiklene 49 og 110 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artiklene 12 og 18 i 

forordning (EU) nr. 1299/2013. 
 

Overvåkingskomitéen skal møtes minst én gang i året og skal granske gjennomføringen 

av programmet og fremskrittene når det gjelder å nå dets mål. Ved granskingen skal den 

ta hensyn til økonomiske oppgaver og allmenne og programspesifikke indikatorer, 

inklusive forandringer i resultatindikatorene og fremskritt i retning av kvantitative 

målverdier og de delmål som angis i resultatrammene. 
 

Overvåkingskomitéen skal undersøke alle spørsmål som påvirker programmets resultat. 

Overvåkingskomitéen skal rådspørres og avgi en uttalelse om alle endringer av 

programmet som foreslås av forvaltende myndighet. Overvåkingskomitéen kan utstede 

anbefalinger til forvaltende myndighet om gjennomføringen og evalueringen av 

programmet. Den skal overvåke tiltak som treffes som følge av anbefalingene. 
 

Overvåkingskomitéen skal videre granske og godkjenne følgende: Metode og kriterier 

for å velge tiltak, årsrapporter og sluttrapporter om gjennomføringen, 

evalueringsplanen og eventuelle endringer av planen, kommunikasjonsstrategien samt 

endringer av strategien og forslag til endringer av det operative programmet fra 

forvaltende myndighet. 
 

Styringskomitéer 
 

Akkurat som for programperioden 2007–2013 skal det opprettes en styringskomité for 

delområde Kattegat–Skagerrak og en styringskomité for delområde Øresund. 

Styringskomitéene skal foreta utvelgelse av prosjekter innenfor deres respektive 

delområder. Styringskomitéene opptrer under overvåkingskomitéens ansvar. Ved 

søknader som omfatter mer enn ett delområde har overvåkingskomitéen ansvar for å 

behandle samt anbefale valg for støtte. I sitt arbeid kan styringskomitéene også ta 

initiativ og initiere aktiviteter knyttet til gjennomføringen av programmet. 
 

Hvert land utpeker 6 medlemmer/organisasjoner og deres vararepresentanter til 

styringskomitéen for delområde Kattegat–Skagerrak samt 8 medlemmer og deres 

personlige vararepresentanter til styringskomitéen for delområde Øresund. 
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Overvåkingskomitéen fastsetter styringskomitéenes forretningsorden på sitt første møte. 
 

Rolle- og oppgavefordeling mellom overvåkingskomitéen og styringskomitéer vil 

bli tydeliggjort i forretningsordenen. 
 

Felles sekretariat 
 

Forvaltende myndighet skal i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 1299/2013 i 

samråd med medlemsstatene Danmark og Sverige samt Norge opprette et felles 

sekretariat. Det felles sekretariatet skal bistå forvaltende myndighet og 

overvåkingskomitéen når de utfører sine respektive funksjoner. Det felles sekretariatet 

skal også gi informasjon til potensielle støttemottakere om samarbeidsprogrammets 

muligheter og bistå støttemottakere ved gjennomføringen av innsatsene. 
 

Det felles sekretariatet skal bistå forvaltende myndighet, norsk forvaltende 

organisasjon, overvåkingskomitéen og styringskomitéene med følgende oppgaver: 
 

•   svare for informasjon og rådgivning til støttemottakere og potensielle 

støttemottakere 

•   utarbeide informasjonsmateriell 

•   oppdatere programmets hjemmeside 

•   ha dialog om prosjektideer og med presumptive prosjektaktører 

•   ta imot og registrere prosjektsøknader i saksbehandlingssystemet 

•   forberede prosjektsøknader i samsvar med fastsatte rutiner 

•   utarbeide underlag og forslag til beslutninger foran henholdsvis 

overvåkingskomitéens og styringskomitéenes møter 

•   redegjøre ved styringskomitéens og overvåkingskomitéens møter 

•   ha løpende kontakt og dialog med prosjektene 

•   gjennomføre utdanning for støttemottakerne 

•   forberede søknad om utbetaling i samsvar med fastsatte rutiner 

•   løpende oppfølging av prosjektene og gjennomføringen av delprogrammene 

•   informere om prosjektenes resultat 
 

Norsk forvaltende organisasjon 
 

Norsk forvaltende organisasjon er, som i programperioden 2007–2013, Østfold 

fylkeskommune. Dette innebærer ansvar for beslutning, oppfølging og utbetaling av 

norske midler samt ansvaret for at programmet gjennomføres i samsvar med forskrift om 

distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrift for kap. 551, postene 60 og 61. 
 

Norsk forvaltende organisasjon vil, som i foregående programperiode, ha et nært 

samarbeid med forvaltende myndighet og sekretariat, ettersom forvaltende myndighet og 

norsk forvaltende organisasjon har delt ansvar for gjennomføringen av programmet. 
 

Attesterende myndighet 
 

Forvaltende myndighet skal også utføre attesterende myndighets oppgave. 
 

Revisjonsmyndighet 
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Ekonomistyrningsverket (ESV) i Sverige er revisjonsmyndighet i samsvar med artikkel 

21.1 i forordning (EU) nr. 1299/2013. Revisjonsmyndighetens oppgaver fremgår av 

artikkel 127 i forordning (EU) nr. 1303/2013. ESV utførte tilsvarende oppgaver i 

foregående programperiode. 
 

I samsvar med artikkel 25.2 i forordning (EU) nr. 1299/2013 skal 

revisjonsmyndigheten opprette en gruppe revisorer med representanter fra de andre 

landene som deltar i programmet. 
 

Prosess for søknad om støtte og utvelgelse av tiltak 
 

Søknad om støtte leveres inn til det felles sekretariatet. Sekretariatet forbereder 

søknad for å kontrollere at prosjektet er i samsvar med regelverk og med 

programmets innhold og mål. 
 

Etter forberedelse overleveres søknad om støtte til styringskomitéen eller 

overvåkingskomitéen som skal foreta utvelgelsen av prosjekter. Alt etter hvilket område 

søknaden gjelder er det berørte delprograms styringskomité som skal foreta utvelgelsen 

av prosjekter. For prosjekter som omfatter mer enn ett delområde skal 

overvåkingskomitéen foreta utvelgelse av prosjekter. Etter overvåkingskomitéens eller 

styringskomitéenes utvelgelse av prosjekter tar forvaltende myndighet en formell 

beslutning om støtte. 
 

I hvert prosjekt skal det være en partner fra minst to av de medvirkende landene. En av 

partene i Danmark eller Sverige skal være samordnende støttemottaker for prosjektet. 

Dette samordningsansvaret kalles generelt "Lead partner-prinsippet". Den samordnende 

støttemottakeren skal ha det formelle ansvaret for prosjektets gjennomføring og økonomi 

overfor forvaltende myndighet. Andre parter som deltar i prosjekter har rollen som 

deltakende støttemottaker. Den samordnende støttemottakeren skal blant annet svare for 

hvordan tiltakene gjennomføres, levere inn rekvisisjoner og ha ansvar for prosjektet og 

svare for eventuelle gjenkrav. I Norge har en partner tilsvarende rolle (søker av midler fra 

den norske stat) vedrørende kommunikasjonen med norske myndigheter samt 

med den samordnende støttemottakeren. En norsk partner kan ha ansvaret for 

prosjektets gjennomføring (Functional Lead Partner) overfor forvaltende myndighet, 

men det finansielle ansvaret (ERUF-midler) for prosjektet ligger imidlertid alltid hos en 

Financial Lead Partner som kommer fra Sverige eller Danmark. 
 

I samsvar med artikkel 13 i forordning 1299/2013, skal samordnende støttemottaker 

fastsette reglene for samarbeidet med andre støttemottakere i en avtale som 

inneholder bestemmelser bl.a. om garantier for sunn økonomisk forvaltning av de 

midler som er bevilget til tiltaket, inklusive system for gjenkrav ved feilaktig utbetalte 

beløp. 
 

Håndtering av klager relatert til gjennomføringen av programmer og prosjekter 
 

Eventuelle klager fra søkere eller støttemottakere på vurderinger, beslutninger eller 

forberedelser skal i første omgang rettes til det felles sekretariatet eller forvaltende 

myndighet. Klager på den nasjonale kontrollen rettes til ansvarlig organ i respektive land. 

Hvis det er aktuelt, kan også Overvåkingskomitéen eller styringskomitéen delta i 

håndteringen av klagene. Deltakende medlemsstaters/tredjelands myndigheter skal bistå 

den forvaltende myndigheten med å forsøke å løse klagesakene.  I den svenske 

forvaltningsloven (1986:223) 22 a § er det bestemmelser om anke til allmenn 

forvaltningsdomstol som skal følges. Her fremgår det at den forvaltende myndighetens 
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beslutning 
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om ikke å utbetale støtte, oppheve beslutning om støtte og motregne støtte kan ankes. 

Dette gjelder samtlige støttemottakere av EU-støtte i programmet. 
 

Nasjonal kontroll 
 

I samsvar med artikkel 23.4 i forordning (EU) 1299/2013  skal det opprettes et nasjonalt 

kontrollsystem for å kontrollere at samfinansierte varer og tjenester er levert og at de 

utgifter som er oppgitt av støttemottakerne virkelig er betalt av dem og stemmer 

overens med anvendbare bestemmelser på unionsnivå og nasjonalt nivå, samt med det 

operative programmet og vilkårene for støtte til virksomheten. Det skal foreligge 

rutiner som sikrer koordinering og kvalitetskontroll av den nasjonale kontrollen for å 

unngå mangler i systemet. Hver medlemsstat skal ha ansvar for de verifikasjoner som 

utføres innenfor dens territorium. De nasjonale kontrollsystemene som be benyttet i 

programperioden 200–2013 vurderes til å fungere godt, revisorer har ikke konstatert 

noen systemfeil. Programmet vil fortsette med det systemet, og vil således ikke benytte 

seg av de myndigheter som har ansvar for de regionale programmenes kontroll. 
 

I Danmark kommer de danske regioner som omfattes av et grenseoverskridende program 

til å godkjenne og velge den eller de kontrollerer som skal kontrollere lovligheten og 

riktigheten av de utgifter som er oppgitt av hver støttemottaker. Kontrollerne skal være 

autoriserte eller registrerte revisorer. I Sverige kommer Tillväxtverket til å ha ansvar for 

de kontrollene som skal verifisere lovligheten og riktigheten av de utgifter som er oppgitt 

av hver støttemottaker. 
 

Når kontrollen av utgiftene er fullført, lager samordnende støttemottakere en søknad om 

utbetaling til Forvaltende Myndighet som sikrer at nasjonal kontroll er korrekt utført. 

Etter at forvaltende myndighet har fullført forberedelsen av søknad om utbetaling, lages 

det en utbetalingsordre til utbetalingsfunksjonen ved forvaltende myndighet som 

iverksetter utbetalingen til den samordnende støttemottakeren. 
 

I Norge sender den norske samordnende støttemottakeren en søknad om utbetaling av 

utlagte norske kostnader til den samordnende fylkeskommunens finansielle forvaltning. 

Søknad om utbetaling kontrolleres og eventuelle kompletteringer innhentes. Det er felles 

norske, svenske og danske kostnader som legges til grunn for utbetalingen. Etter 

gjennomført rutinekontroll iverksettes utbetalingen til den norske samordnende 

støttemottakeren. Minst 25 % av bevilgede midler skal holdes tilbake til prosjektet er 

avsluttet og bevilgende myndighet har mottatt sluttrapport til regionalforvaltning.no. For 

støtte over 100 000 NOK skal det dessuten innleveres prosjektregnskaper gransket av 

revisor, alternativt av en godkjent regnskapsfører dersom aktøren ikke er 

revisjonspliktig. Norsk forvaltende organisasjon rapporterer til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, som to ganger per år overfører norske midler til norsk 

forvaltende organisasjon. 
 

Oppfølging og evaluering 
 

Systematisk evaluering er en forutsetning for å vurdere politikkens effektivitet, 

formålstjenlighet og virkning, spesielt når et gjelder tiltakenes bidrag til å nå målene i 

Europa 2020-strategien. Som et ledd i et forsterket resultatfokus må det gjøres større 

anstrengelser for å evaluere prosjektenes og de tematiske tiltakenes samlede resultat og 

effekter systematisk, samt bidra til læring og å synliggjøre tiltakenes betydning for å nå 

programmenes mål og bærekraftig vekst. 
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For å sikre god kvalitet i gjennomføring og gode resultater i programmene, må det være 

et tydelig samlet system der prosjektvalg, indikatorer, evaluering og læring henger 

sammen. Det er et viktig aspekt i dette at rutiner for datainnsamling vedrørende bl.a. 

indikatorer for oppfølging og evaluering planlegges på et tidlig tidspunkt. Generelt sett 

trengs det et større resultatfokus, ikke minst på bakgrunn av kravene om dette på EU-

nivå i denne programperioden. Et område som må utvikles, er oppfølging og 

resultatevaluering, eksempelvis bør nytten av en viss regelmessighet måles i likhet med 

at ulike former for måling av resultater og effekter på bl.a. vekst og sysselsetting bør 

utvikles. 
 

Oppfølging og evaluering av gjennomføring av programmer og prosjekter skal skje 

løpende i programperioden for å belyse og forbedre resultatet av programmene. En 

evalueringsplan skal godkjennes av OK. I den skal det tas hensyn til erfaringer fra 

programperioden 

2007–2013, spesielt erfaringer fra OKs referansegruppe for evaluering, utveksling med 

andre ETS-programmers evalueringer samt prosjektfølgeforskning. 
 

Programperioden 2014–2020 skal preges av en bevisst satsing på en evalueringsansats og 

et læresystem som sikrer tilbakeføring av erfaringer fra prosjektene og kunnskapsdannelse 

fra programgjennomføringen. Det handler om å: 
 

•   å sikre de regionale og nasjonale utviklingsaktørene tilstrekkelig kunnskap 

om pågående og avsluttede prosjekters resultater for å utvikle og forbedre 

kommende beslutninger; 

•   å sikre OK/SK tilstrekkelig kunnskap om tidligere og pågående tiltak for å 

kunne prioritere hvilke prosjekter som skal støttes; 

•   å sikre de pågående prosjektenes muligheter til å lære av egen og andres 

gjennomføring 
 

Evalueringsarbeidet under programgjennomføringen skal utføres av uavhengig part og 

skal preges av metoder for følgeforskning og teoridrevet evaluering i henhold til 

kommisjonens retningslinjer. Så vel prosess som resultat og effekter på kort og lang sikt 

skal evalueres. Det er viktig at evalueringene analyserer og viser hvordan programmene 

bidrar til smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Det er en forutsetning for dette at 

berørte parter i programgjennomføringen trekker lærdommer av programmenes tiltak ved 

å følge evalueringene og ta del av evalueringsresultatet. Fullførte evalueringer skal i tråd 

med Kommisjonens direktiv publiseres for å bidra til videre læring og medvirke til at 

resultatene ivaretas i det fortsatte arbeidet. 
 
 
 

5.4 Ansvarsfordelingen mellom de deltakende medlemsstatene dersom den 

forvaltende myndigheten eller kommisjonen pålegger dem finansielle korreksjoner 
 

Uriktigheter 
 

Medlemsstatene skal ifølge artikkel 122 og 143 i forordning (EU) nr. 1303/2013 utrede 

og korrigere uriktigheter og rapportere disse til kommisjonen. Kommisjonen skal holdes 

informert om hvordan administrative og legale prosesser utvikler seg. Den medlemsstat 

der uriktigheten er oppstått har ansvar for rapporteringen til kommisjonen og til de 

administrative organene for programmet. Forvaltende myndighet vil å bistå 

medlemsstaten og de nasjonale myndighetene med å utrede og rette opp 

uregelmessigheter. 
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Gjenkrav og regressrett 
 

Ifølge artikkel 27.2 i forordning (EU) 1299/2013 skal forvaltende myndighet påse at alle 

beløp som er uriktig utbetalt kreves tilbake fra den samordnende eller enkelte 

støttemottakeren. Støttemottakerne skal tilbakebetale alle feilaktig utbetalte beløp til den 

samordnende støttemottakeren. 
 

Dersom den samordnende støttemottakeren, ifølge artikkel 27.3 i forordning 1299/2013, 

ikke lykkes med å oppnå en tilbakebetaling fra andre støttemottakere, eller dersom 

forvaltende myndighet ikke lykkes med å oppnå en tilbakebetaling fra den samordnende 

eller enkelte støttemottakeren, skal den medlemsstat der støttemottakeren er lokalisert 

tilbakebetale det feilaktig utbetalte beløpet til forvaltende myndighet. I Danmark er det 

den region der støttemottakeren har sitt sete som skal tilbakebetale det feilaktig utbetalte 

beløpet til forvaltende myndighet. 
 

Forvaltende myndighet har ansvar for at de berørte beløpene tilbakebetales til unionens 

allmenne budsjett, i henhold til ansvarsfordelingen mellom de deltakende 

medlemsstatene i henhold til samarbeidsprogrammet. 
 

Dersom ansvarsfordelingen mellom landene ikke kan fastslås på en entydig måte, som 

ved sjablongmessig tilbakebetaling på grunn av systematiske feil, skal den sum som skal 

tilbakebetales deles likt mellom medlemsstatene Danmark og Sverige. 
 

Vedrørende tilbakebetaling av feilaktig utbetalte beløp som gjelder teknisk støtte, skal 

den sum som skal tilbakebetales deles likt mellom medlemsstatene Danmark og 

Sverige dersom ansvarsfordelingen mellom landene ikke kan fastslås. 
 
 
 

5.5 Bruk av euro (der det passer) 
 

Metode som er valgt til omregning av utgifter i annen valuta enn euro. 
 

Valuta for programmet er Euro. Søknad om støtte, beslutning om støtte og utbetaling av 

støtte foretas i euro for støttemottakere i medlemsstatene. Kostnader i annen valuta (SEK 

og DKK) skal gjøres om til euro i henhold til Kommisjonens månedlige snittkurs ifølge 

alternativ (b) i artikkel 28 i forordning 1299/2013, hvilket innebærer at omregning til euro 

skal skje med den vekslingskurs som noteres den måneden støttemottakerne rapporterer 

utgiftene til nasjonal kontrollerer. 
 

Søknad om støtte, beslutning om støtte og utbetaling av støtte foretas i norske 

kroner for støttemottakere i Norge. 
 
 
 

5.6 Partenes engasjement 
 

Tiltak i henhold til artikkel 5 i forordning 1303/2013 for å la partene delta i 

utformingen av samarbeidsprogrammet og partenes rolle i utformingen og 

gjennomføringen av samarbeidsprogrammet, inklusive deres deltakelse i 

overvåkingskomitéen 
 

Regionene i Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland og 

Midtjylland, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og 

Vest-Agder har skrevet et forslag til et nytt operativt program for det grenseregionale 
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samarbeidsprogrammet Interreg Øresund–Kattegat–Skagerrak (ØKS) innenfor målet 

Europeisk territorialt samarbeid 2014–2020. På oppdrag fra de svenske, danske og 

norske regjeringene har Skåna läns fylkesting (Region Skåne) samordnet utarbeidelsen. 
 

Innledningsvis satte en syntesegruppe sammen prioriteringer ut fra innspill fra de 

inngående regionene og deres utviklingsstrategier samt ulike analyser og studier som er 

gjennomført. En skrivegruppe har konkret utarbeidet programforslaget, og en Joint 

Programming Committee har fungert som forberedende organ før beslutning i den 

politiske strategigruppen som består av politiske representanter for hver av de femten 

regionene som inngår. Den politiske strategigruppen har harr i oppgave å ta stilling til og 

overlevere det operative programmet til regjeringene i Sverige, Danmark og Norge. 
 

Forvaltende myndighet og programsekretariatet for perioden 2007–2013 samt 

konsulentfirmaet Sweco, som ble innleid for forhåndsevaluering, har også deltatt. Det har 

løpende vært ført dialog med EU-kommisjonen, svenske Näringsdepartementet, danske 

Erhvervsstyrelsen samt norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt med 

tilstøtende strukturfondsprogrammer. 
 

Ved utarbeidelsen av forslag til program har det vært etterstrebet høy grad av delaktighet 

fra berørte aktører på regionalt og lokalt nivå. Under utarbeidelsesprosessen ble det 

identifisert et antall referansepersoner, og det ble ført en dialog om saksinnhold. 

Workshops for de ulike tematiske målene ble arrangert, og det har vært ført dialog rundt 

de horisontale kriteriene. Inngående regioner har på ulike måter under 

programskrivingens gang sørger for møtesteder for dialog om innholdet. En bred høring 

ble sendt til private og offentlige identifisert av de femten medvirkende regionene 

sommeren 2013, blant annet kommuner, regioner, næringsliv og arbeidsmarkedets parter, 

det sivile samfunnet, universiteter og høyskoler, samt andre offentlige myndigheter 

relevante for programmet (komplett liste er å finne i vedlegg 9.3). 
 

Det brede partnerskapet vil også ha en sterk rolle i gjennomføringen av programmet. 

Programmet vil ha to styringskomitéer samt en overvåkingskomité. Partnerskapet vil ha 

ulik struktur i regionene og delområdene som inngår, men formålet er å involvere en 

bred gruppe av aktører. Komitéene vil bestå av lokale, regionale samt nasjonale 

representanter. Når medlemmene utpekes, skal det etterstrebes en jevn representasjon 

mellom kvinner og menn. Landene bør ha like mange representanter i komitéene. 

Komitéene skal representere en bred sammensetning av medlemmer fra nasjonale, 

regionale, lokale og andre myndigheter, næringslivets og arbeidsmarkedets 

organisasjoner samt representanter for det lokale samfunnet. 
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6. SAMORDNING 
 

 
 

Mekanismene for å sikre samordningen mellom Eruf, Det europeiske sosialfondet, 

Samholdsfondet, Jordbruksfondet (Ejflu), Fiskerifondet (EHFF) og andre 

finansieringsinstrumenter på unionsnivå og nasjonalt nivå, inklusive samordning og 

eventuell kombinasjon med Programmet for et sammenkoplet Europa, Det europeiske 

naboskapsinstrumentet (ENI), Det europeiske utviklingsfondet (EDF) og instrumentet for 

tiltredelsesstøtte (IPA) samt EIB med hensyn til bestemmelsene i den felles strategiske 

rammen i vedlegg I til forordning 1301/2013.   Om medlemsstater og tredjeland deltar i 

samarbeidsprogram som omfatter bruk av Eruf-bevilgninger for de ytterste randområdene 

og EDF-midler, mekanismer på egnet nivå for en effektiv samordning av bruken av disse 

ulike ressursene 
 

 
 

Ambisjonen er å skape synergier mellom ulike europeiske programmer og fond for å 

få en strategisk gjennomtenkt samlet sett. Interregprogrammet Øresund–Kattegat–

Skagerrak har tydelige berøringspunkter med flere andre EU-fond og programmer, 

eksempelvis: 
 

Nasjonale og regionale strukturfondprogrammer i Sverige og Danmark (ESF og 

ERUF) 

Interregprogram: 

•   Det dansk-tyske programmet (A) 

•   Sverige-Norgeprogrammet (A) 

•   Sørlige Østersjøprogrammet (A) 

•   Nordsjøprogrammet (B) 

•   Østersjøprogrammet (B) 

•   Interreg Europe (C) 

•   URBACT 
 

Øvrige fond og programmer: 
 

•   Connecting Europe Facility 

•   COSME 

•   Erasmus + 

•   Det europeiske fiskerifondet 

•   Horisont 2020 

•   Landsbygdsprogrammet 

•   Life 

•   Nordplus 

•   Kreativt Europa 
 

Søknader må tydelig vise hvorfor prosjektet passer best innenfor ØKS-programmet (i 

forhold til andre Interreg-programmer, sektorprogrammene eller i nasjonale og 

regionale strukturfondsprogrammer). Interregprogrammene skiller seg ut fra sektor- 

og nasjonale/regionale programmer med behovet for grenseoverskridende samarbeid 

og utvikling av felles løsninger på problemer og muligheter. 
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Det er gjort en harmonisering (i november 2013) med andre 

strukturfondsprogrammer, og vurderingen er at valgene av tematiske mål gir gode 

muligheter til synergier mellom programmene. 
 

De tematiske målene EU-kommisjonen har foreslått som skal bidra til EUs strategi for 

smart og bærekraftig vekst for alle, er: 
 

1.   Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon 

2.   Å øke tilgangen til, bruken av og kvaliteten på informasjons- og 

kommunikasjonsteknikk 

3.   Å øke konkurranseevnen til små og mellomstore foretak 

4.   Å støtte overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi innenfor alle sektorer 

5.   Å fremme tilpassing, risikoforebygging og risikohåndtering i forbindelse 

med klimaforandringer 

6.   Å beskytte miljøet og fremme en bærekraftig bruk av ressurser 

7.   Å fremme bærekraftige transporter og fjerne flaskehalser i viktig nettinfrastruktur 

8.   Å fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet 

9.   Å fremme sosial inkludering og bekjempe fattigdom 

10.   Å investere i utdanning, kunnskap og livslang læring 

11.   Å forbedre den institusjonelle kapasiteten i offentlig forvaltning 
 

Det er flere programmer som har valgt samme tematiske mål, noe som gir rom for 

synergier. For programperioden 2014–2020 er det en økt ambisjon om å samordne 

programmene. Forvaltende organisasjoner, myndigheter og sekretariat bør i 

gjennomføringen av programmet utvikle arbeidet med samordning mellom program og 

fond. Man kan for eksempel invitere til felles informasjonsmøter og konferanser. 

Regionenes politikere og tjenestemenn vil sannsynligvis også delta i flere ulike 

programmer, noe som kan gi synergieffekter. 
 

Innenfor flere programmer, så vel nasjonale som regionale, grenseregionale og 

overgripende europeiske, er det trolig at det vil kunne gjennomføres satsinger med 

tilknytning til etableringen av ESS og MAX IV-anleggene. Dette er viktig for 

forskningsinfrastruktur, og en samordning mellom de ulike programmene for å støtte 

denne satsingen er av største betydning for å skape største mulige utveksling av satsede 

midler og ressurser. 
 

Innenfor det tematiske målet for forskning og innovasjon er det tydelige synergieffekter med 

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Utgangspunktet for Horisont 

2020 er fremragende egenskaper innenfor vitenskap og innenfor hele 

innovasjonskjeden, slik at ideer føres helt fram til markedet. Programmet kan 

komplettere Horisont 2020 ved å løfte kapasiteten i regionen for å få bedre og flere 

muligheter til å delta i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid. På regionale nivå skal 

Interregprosjektene ved behov kunne utnytte resultater fra prosjekter i Horisont 2020. 
 

Connecting Europe Facility (CEF) er et europeisk instrument som skal støtte utviklingen 

av prestasjonssterke, bærekraftige og effektivt sammenknyttede transeuropeiske nett 

innenfor energi, telekommunikasjon og transport. For perioden 2014–2020 vil 

CEF-investeringene vil fokusere særskilt på prosjekter med stor merverdi for EU, 

eksempelvis å bygge manglende grenseoverskridende forbindelser og fjerne flaskehalser 

langs de store transeuropeiske transportkorridorene. Finansiering fra CEF kompletterer 

det tematiske målet for transporter. 
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Søknader til ØKS-programmet leveres til sekretariatet for forberedelse. I forbindelse med 

forberedelse av søknad foretas det en kontroll av om prosjektet har tilknytning til andre 

fond eller programmer. Det vil bli utviklet spesifikke rutiner for å hindre overlapping og 

dobbeltfinansiering samt for å utnytte potensial for synergi mellom programmer og tiltak 

under gjennomføringen. Dersom forvaltende myndighet eller sekretariat anser at et 

prosjekt ligger nær et av de andre programmene, vil programadministrasjonen kontakte 

ansvarlig myndighet for det aktuelle programmet for at programmene skal kunne 

samvirke på beste måte samt for å utelukke dobbeltfinansiering. 
 

Når det gjelder det foreslåtte programmets komplementaritet med programmer innenfor 

EJFLU og ESF, kommer forvaltende myndighet og sekretariat til å samarbeide med 

tilsvarende ansvarlige myndigheter for disse fondene i respektive land. 
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7. REDUKSJON AV DEN ADMINISTRATIVE BELASTNINGEN FOR STØTTEMOTTAKERNE 
 

 
 

Sammendrag av vurderingen av den administrative belastningen for støttemottakerne og, 

ved behov, planlagte tiltak sammen med en foreløpig tidsramme for å redusere den 

administrative belastningen. 
 

 
 

I programperioden 2014–2020 vil forvaltende myndighet og det felles tekniske 

sekretariatet, i samarbeid med øvrige aktører, arbeide med en rekke tiltak for å 

redusere den administrative belastningen for støttemottakerne. 
 

Arbeidet med å redusere den administrative belastningen for støttemottakerne 

vil hovedsakelig basere seg på følgende: 
 

•   erfaringer fra gjennomføringen i programperioden 2007–2013 

•   verktøy for samordnet gjennomføring av de territoriale 

samarbeidsprogrammene som leveres av Interact 

•   elektronisk kommunikasjon med støttemottakere og utvikling av 

saksbehandlingssystemet 

•   muligheter til forenkling som følger av de forordninger som regulerer 

gjennomføringen av samarbeidsprogrammene 
 

Ovennevnte arbeid vil medføre en forenkling for støttemottakerne, men de 

forordninger som regulerer gjennomføringen av de territoriale 

samarbeidsprogrammene vil stadig medføre en viss administrativ belastning for 

støttemottakerne. 
 

I inneværende programperiode har forvaltende myndighet og det felles tekniske 

sekretariatet løpende arbeidet med å gjøre det enklere for støttemottakerne med en 

gjennomgang av programspesifikke regler for støtteberettigelse, utvikling av prosesser, 

håndbøker og øvrige verktøy som stilles til rådighet av programmet. Dette arbeidet vil 

forsette i den nye programperioden gjennom dialog med støttemottakere og aktører. 

Dessuten pågår det et samarbeid med forvaltende myndigheter fra programmene 

Sverige–Norge, Botnia–Atlantica og Nord for å samordne tiltak som skal medføre en 

forenkling for støttemottakerne. 
 

Det pågår et omfattende arbeid med å oppgradere saksbehandlingssystemet Nyps som 

vil resultere i mer effektive prosesser, noe som kommer støttemottakerne til gode. 

Dessuten omfatter oppgraderingen av saksbehandlingssystemet et nettbasert 

brukergrensesnitt for elektronisk kommunikasjon mellom støttemottakere og 

programorganisasjonen. 
 

De verktøy for en samordnet programgjennomføring programmet Interact stiller til 

rådighet er utgangspunktet for et pågående arbeid med å forenkle og harmonisere 

gjennomføringen i forhold til øvrige territoriale samarbeidsprogrammer. Gjennom dette 

arbeidet skjer det en trinnvis gjennomgang og harmonisering av søknadsskjemaer, 

sjekklister for søknad om støtte og utvalgskriterier, prosesser og skjemaer for utbetaling 

av støtte, status og sluttrapporter for prosjektene. Selv verktøy og prosesser knyttet til 

finansiell kontroll av prosjektene gjennomgås, i likhet med sjekklister, sertifikater og 

dokumentasjonskrav. 
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Under arbeidet med reduksjon av den administrative belastningen for støttemottakerne 

vil forvaltende myndighet ta spesielt hensyn til Kommisjonens delegerte forordning (EU) 

nr. 

481/2014 om komplettering av Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 

1299/2013 hva angår særskilte regler om utgifters støtteberettigelse for 

samarbeidsprogrammer. 
 

Ved tillemping av artikkel 68 i forordning 1303/2013 om sjablongfinansiering av 

indirekte kostnader og personalkostnader vil alternativ 1b og 2 bli tillempet. Disse 

alternativene har etter evalueringer av erfaringer fra programperioden 2007–2013 

fremstått som de mest relevante forenklingsalternativene for programmet. 

Omstendighetene kan imidlertid bli slik at det blir aktuelt å overprøve om ytterligere 

forenklingsalternativer skal tilbys programmets støttemottakere. 
 

De metoder for sjablonberegning av utgifter som skal tillempes innenfor 

programmet forventes å bli implementert fra og med programmets første utlysning 

i 2015. 
 
 
 

8. OVERGRIPENDE PRINSIPPER 
 

 
 

8.1 Bærekraftig utvikling 
 

 
 

En beskrivelse av de særskilte tiltakene for å ta hensyn til miljøvernkrav, 

ressurseffektivitet, begrensning av og tilpasning til klimaforandringer, motstandskraft mot 

katastrofer samt risikoforebygging og risikohåndtering ved valget av tiltak. 
 

 
 

De horisontale kriteriene har betydning i alle deler av programmet. 

Programgjennomføringen og samtlige prosjekter skal ta hensyn til disse kriteriene, men de 

kan ha ulik tyngde alt etter hvilket prosjekt som gjennomføres. De horisontale kriteriene 

skal hensyntas ved utarbeidelse, utforming, prosjektvalg, vurdering og gjennomføring av 

all prosjektvirksomhet. Dette skal også gjenspeiles i oppfølging og evaluering. Kriteriene 

skal medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional konkurranseevne. 
 

Det felles sekretariatet har ansvar for å tilby rådgivning og støtte til hvordan kriteriene 

kan integreres. Blant annet gjennom kompetansehevende innsats ved utdanningsdager 

foran prosjektformulering, lærekonferanser og ved temanettverkstreff. Sekretariatene 

skal også levere informasjonsmateriell og retningslinjer som tydeliggjør mulighetene 

med de horisontale kriteriene og som gir eksempler på hvordan disse kan berike 

Interreg-prosjektene. 
 

Søknadsdokumentene skal utformes slik at alle prosjekter oppfordres til å relatere til og 

motivere hvordan de horisontale kriteriene kan bidra til prosjektets resultat. Dersom 

kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres at det er tatt hensyn til spørsmålet. 
 

Prosjekteierne har ansvar for å ta hensyn til de hensyn til de horisontale kriteriene i 

prosjekttiden, så vel ved planlegging og gjennomføring som ved oppfølging og 

evaluering. Det skal være med en beskrivelse av hvordan det har vært tatt hensyn til de 

horisontale kriteriene i sluttrapporten. 
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Ettersom bærekraftig utvikling gjelder vekstmønstre som omfatter miljø og helse, 

økonomisk dynamikk og sosialt samhold, er begrepet mangefasettert og omfattende. Det 

er grunnleggende med en enhetlig forståelse for at den nåværende måten å leve på, med 

dens forbruks- og produksjonsmønster og sosiale og økonomiske forskjeller, ikke er 

bærekraftig. For at utviklingen skal være bærekraftig, må beslutningene i større grad 

bygge på et mål om å verne natur- og miljøressurser samt sosiale og økonomiske verdier 

som sysselsetting og levestandard. De største utfordringene verden står overfor i denne 

sammenhengen er sosiale forskjeller og fattigdom, redusert biologisk mangfold, 

klimaforandringer forårsaket av mennesket og spredningen av miljøgifter [2]. 
 

Dette resonnementet er tilbake i Europa 2020-strategien, der "bærekraftig vekst" er en 

av de tre de tre bærebjelkene som bidrar til vekst og utvikling i Europa. I Europa 2020-

sammenheng inneholder begrepet et mål for ressurseffektivitet, grønnere og mer 

konkurransedyktig økonomi. 
 

Bildet varierer noe, avhengig av om man ser problemet i et regionalt, europeisk eller 

globalt perspektiv. Dette skyldes at levevilkår, sosiale forskjeller og ressurser varierer i 

ulike deler av Europa og verden, men også at det er spørsmål som behandles på ulike 

nivåer. Derfor kan de spesielle behovene og prioriteringene se forskjellig ut. 
 

Bærekraftig utvikling – regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid 
 

Økonomisk, sosial og økologisk bærekraft er forutsetninger for utvikling i ØKS-

regionen. Dette gjelder så vel for forvaltning som for brukere av regionens ressurser. 
 

I EU etterstreber man å redusere vekstens effekter på ressursbruk ved å øke bruken av 

fornybare energikilder, modernisere transportsektoren og fremme energieffektivitet. 

Denne bestrebelsen samt utfordringer som gjelder sysselsetting og sosial integrering er 

direkte knyttet til de tematiske målene for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014–

2020. Eksempler på dette er overgangen til en karbondioksidgjerrig økonomi (mål 2), på 

linje med målene for bærekraftig utvikling, behovet for bærekraftige byer og bærekraftige 

transporter (mål 3), arbeidsmarkedet og tilgang til et sikkert og trygt arbeid, som 

behandles i målet vedrørende sysselsetting (mål 4). Dessuten gir teknisk utvikling og 

innovasjoner viktige bidrag til både å løse problemene og redusere ressursbruken (mål 

1). 
 

Det er viktig å skape god livskvalitet, gode forutsetninger for næringslivsutvikling og 

dermed attraktivt bo- og livsmiljø. En utvikling i tråd med bærekraftprinsippet kan ses 

som en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling i regionen. Derfor er det viktig at 

bærekraftig vekst ses og behandles som et verktøy for å skape vekst i den regionale 

utviklingen. Innenfor prosjektene kan det blant annet handle om å skape forutsetninger for 

reisefrie møter, bruk av miljøvennlige kjøretøy samt rettferds- og miljømerkede 

produkter, håndtering av avfall, anbudsprosedyrer m.m. 

Det kan også handle om at prosjektene driver fram ny teknikk eller nye 

problemløsninger som kan være til fordel for miljøet på lang sikt. Det kan i sin tur skape 

muligheter for teknikk-, vare- og tjenesteutvikling innenfor alle bransjer. 
 

Prosjektene bør utformes slik at de regionale utfordringene knyttet til bærekraftbegrepet 

tydeliggjøres, og at bærekraft blir en integrert del av prosjektenes mål og formål. På 
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programnivå betyr dette at målene blir knyttet til kriteriene – som bør koples til 

Europa 2020-målene. 
 
 
 
 
 

 
[1] Solow, R. (1993). 

 
[2] Meld. St 12 (2013), s. 104. 

 
 
 
 
 

8.2 Like muligheter og ikke-diskriminering 
 

 
 

En beskrivelse av de særskilte tiltakene for å fremme like muligheter og forebygge 

diskriminering på grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller 

overbevisning, funksjonshemming, alder eller seksuell legning mens 

samarbeidsprogrammet utarbeides, utformes og gjennomføres, spesielt når det gjelder 

tilgang til finansiering med hensyntagen til behovene hos de ulike målgruppene som 

risikerer å bli utsatt for slik diskriminering og kravene om at funksjonshemmede skal ha 

tilgang 
 

 
 

De horisontale kriteriene har betydning i alle deler av programmet. 

Programgjennomføringen og samtlige prosjekter skal ta hensyn til disse kriteriene, men de 

kan ha ulik tyngde alt etter hvilket prosjekt som gjennomføres. De horisontale kriteriene 

skal hensyntas ved utarbeidelse, utforming, prosjektvalg, vurdering og gjennomføring av 

all prosjektvirksomhet. Dette skal også gjenspeiles i oppfølging og evaluering. Kriteriene 

skal medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional konkurranseevne. 
 

Det felles sekretariatet har ansvar for å tilby rådgivning og støtte til hvordan kriteriene 

kan integreres. Blant annet gjennom kompetansehevende innsats ved utdanningsdager 

foran prosjektformulering, lærekonferanser og ved temanettverkstreff. Sekretariatene 

skal også levere informasjonsmateriell og retningslinjer som tydeliggjør mulighetene 

med de horisontale kriteriene og som gir eksempler på hvordan disse kan berike 

Interreg-prosjektene. 
 

Søknadsdokumentene skal utformes slik at alle prosjekter oppfordres til å relatere til og 

motivere hvordan de horisontale kriteriene kan bidra til prosjektets resultat. Dersom 

kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres at det er tatt hensyn til spørsmålet. 
 

Prosjekteierne har ansvar for å ta hensyn til de hensyn til de horisontale kriteriene i 

prosjekttiden, så vel ved planlegging og gjennomføring som ved oppfølging og 

evaluering. Det skal være med en beskrivelse av hvordan det har vært tatt hensyn til de 

horisontale kriteriene i sluttrapporten. 
 

Like muligheter samt ikke-diskriminering som vekstfaktor 
 

Dette horisontale kriteriet skal fremme like muligheter og forebygge 

diskriminering på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse, religion eller 

overbevisning, 
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funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell legning mens samarbeidsprogrammet 

gjennomføres. Utenforskap er et alvorlig program i dag i Europa og også innenfor 

ØKS-området. Manglende integrering og fravær av mangfoldsperspektiv er ikke bare 

et sosialt problem, det innebærer også at vekstpotensialet ikke ivaretas fullt ut. 
 

OECD Territorial Review for Skåne peker på at utenriksfødte, ungdommer og kvinner i 

større omfang må komme inn å arbeidsmarkedet for at de regionale vekstmulighetene 

skal ivaretas. Liknende resultat viste OECD-studien for København i 2009, og det 

samme kan antas å gjelde for store deler av ØKS-området. 
 

I det fremtidige regionale utviklingsarbeidet bør like muligheter og ikke-diskriminering 

ses som en viktig vekstfaktor. Et samfunn som sier ja til like muligheter og ikke-

diskriminering skaper forutsetninger for innovativ og kreativ tenkning. En blanding når 

det gjelder etnisk, kulturell, religiøs bakgrunn, alder, kjønn, seksuell legning, personer 

med og uten funksjonsnedsettelse gir utvidede referanserammer og kryssbefruktning, noe 

som kan bli en verdifull ressurs for eksempelvis innovasjonsklimaet. 
 

Innenfor ØKS-området er et svært stort antall nasjonaliteter representert, og det snakkes 

godt over 100 ulike språk. Det gjelder først og fremst storbyområder som København, 

Malmö og vestre Skåne, Göteborg og Oslo. Her er det svært stor språk- og 

kulturkompetanse og et internasjonalt kontaktnett som er en ressurs når det gjelder 

eksempelvis innovasjonsutvikling, entreprenørskap, eksport- og importutvikling, 

erfaringsutveksling, kunnskap om ulike markeder osv. 
 

Mål om økt ervervsfrekvens og sysselsetting må ses ut fra et perspektiv for like 

muligheter samt ikke-diskriminering. For å sikre og utvikle veksten må mulighetene for 

å komme inn på arbeidsmarkedet økt spesielt for personer av utenlandsk herkomst, 

ungdommer og personer med funksjonsnedsettelse. Mangfoldet er også en ressurs for å 

sikre kompetansetilførselen og å møte de demografiske utfordringene ØKS-regionen 

står overfor i programperioden 2014–2020. 
 

Det er viktig å gjennomgå kompetansen rundt like muligheter og ikke-diskriminering 

samt identifisere hvilken kompetanse som trengs i prosjektet. Det kan for eksempel dreie 

seg om hvilke aktiviteter som medvirker til å forbedre integreringen, å ta hensyn til ulike 

språkkunnskaper, men også ulike former for funksjonsnedsettelse med behov for 

tilgjengelighet så vel fysisk som psykososialt Det kan også handle om informasjons- og 

kommunikasjonsinnsats. Kriteriet kan også gi merverdi når det eksempelvis gjelder å 

utvikle idéer og kunnskap om etterspørsel og markeder. 
 

Innenfor samtlige tematiske mål, ikke minst innenfor innovasjon og sysselsetting, er 

det viktig å ivareta utviklingspotensialet ved å arbeide med like muligheter og ikke-

diskriminering. 
 

Innenfor transportmålet er det viktig at transporter, kollektivtrafikk, 

trafikkinformasjon og terminaler tilpasses personer med funksjonsnedsettelse samt 

tiltak for Universell Design[12] for å fremme like muligheter og ikke-

diskriminering. Også innenfor grønn økonomi er det viktig å involvere mennesker 

med ulike referanserammer når det for eksempel handler om innovasjons- og 

produktutvikling av fornybar økonomi. 
 

Innenfor ØKS-området kan prosjektene bidra til like muligheter samt ikke-

diskriminering i et grenseregionalt perspektiv. Mange problemstillinger er felles for 

spesielt storbyområdene, og det bør være store muligheter for erfaringsutveksling og 
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felles utviklingsprosjekter. Eksempelvis har sysselsettings- og kompetansetilførsel et 

tydelig grenseregionalt mangfoldsperspektiv, ikke minst med tanke på at en stor 

andel av de grenseregionale pendlerne i ØKS-området har utenlandsk bakgrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Likestilling mellom kvinner og menn 

 

 
 

En beskrivelse av hvordan samarbeidsprogrammet bidrar til å fremme likestillingen 

mellom kvinner og menn og, der det passer, system som sikrer at genusperspektivet 

bygges inn på program- og innsatsnivå. 
 

 
 

De horisontale kriteriene har betydning i alle deler av programmet. 

Programgjennomføringen og samtlige prosjekter skal ta hensyn til disse kriteriene, men de 

kan ha ulik tyngde alt etter hvilket prosjekt som gjennomføres. De horisontale kriteriene 

skal hensyntas ved utarbeidelse, utforming, prosjektvalg, vurdering og gjennomføring av 

all prosjektvirksomhet. Dette skal også gjenspeiles i oppfølging og evaluering. Kriteriene 

skal medvirke som drivkraft til bærekraftig vekst og regional konkurranseevne. 
 

Det felles sekretariatet har ansvar for å tilby rådgivning og støtte til hvordan kriteriene 

kan integreres. Blant annet gjennom kompetansehevende innsats ved utdanningsdager 

foran prosjektformulering, lærekonferanser og ved temanettverkstreff. Sekretariatene 

skal også levere informasjonsmateriell og retningslinjer som tydeliggjør mulighetene 

med de horisontale kriteriene og som gir eksempler på hvordan disse kan berike 

Interreg-prosjektene. 
 

Søknadsdokumentene skal utformes slik at alle prosjekter oppfordres til å relatere til og 

motivere hvordan de horisontale kriteriene kan bidra til prosjektets resultat. Dersom 

kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres at det er tatt hensyn til spørsmålet. 
 

Prosjekteierne har ansvar for å ta hensyn til de hensyn til de horisontale kriteriene i 

prosjekttiden, så vel ved planlegging og gjennomføring som ved oppfølging og 

evaluering. Det skal være med en beskrivelse av hvordan det har vært tatt hensyn til de 

horisontale kriteriene i sluttrapporten. 
 

Likestilling som vekstfaktor 
 

Målet for likestilling er at kvinner og menn skal ha like muligheter, rettigheter og 

forpliktelser på alle livets områder. Det kan f.eks. handle om makt og innflytelse, 

økonomi, entreprenørskap, arbeid, arbeidslivsvilkår og utdanning. 
 

Det er viktig å bryte det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet for å oppnå økonomisk 

likestilling. Vekstmuligheter bør fremmes og fremheves i flere bransjer enn de 

tradisjonelt mannlige. Slik det er i dag, arbeider kvinner og menn i stor grad i ulike 

yrker, 
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innenfor ulike sektorer og på ulike nivåer i hierarkiene, samt med ulik lønn til tross for 

likeverdig arbeid. Dermed er også makten i samfunnet ulikt fordelt mellom kvinner og 

menn. 
 

Det har vist seg at de innovasjonssystemene og klustere som tildeles midler først 

og fremst involverer mannsdominerte bransjer og næringer. Menn og kvinner har 

for eksempel en tendens til å starte foretak innenfor ulike typer bransjer. Derfor er 

det viktig å 

reflektere over hvor ulike bransjer begunstiges respektive forfordeles av ulike tiltak. Det 

er også viktig å analysere hvilke effekter foretaksstøtte får for henholdsvis kvinner 

og menn. Mesteparten av foretaksstøtten som finnes fremstår som kjønnsnøytral, men 

kan ved nærmere undersøkelse ha ulike effekter for næringsdrivende kvinner (som 

gruppe) og menn (som gruppe). 
 

Det er en forutsetning for å skape attraktive og konkurransedyktige regioner at både 

kvinners og menns kunnskap og idéer ivaretas. Likestilling mellom kvinner og menn bør 

derfor fremmes ved utarbeidelse og gjennomføring av prosjekter, både ved representasjon 

og ved å ha et likestillingsperspektiv i arbeidet. Ved å arbeide med likestilling, skapes det 

forutsetninger for en økt og bærekraftig vekst. 
 

Det har vist seg at mennesker lokkes stadig mer til en region som preges av 

mangfold, toleranse og like valgmuligheter for alle. Foretak søker seg i sin tur dit den 

rette arbeidskraften 

er å finne. Regionenes attraktivitet er derfor viktig for at foretakene skal kunne rekruttere 

ny kompetanse. 
 

Når erfaringer fra ulike områder møtes, kan det gi grobunn for nye idéer. 

Produktutviklingen kan også bli mer effektiv når begge kjønns erfaringer med 

produktene benyttes. Studier har vist at det er bedre lønnsomhet i likestilte foretak enn i 

andre foretak i samme bransje. Hvis det er både kvinner og menn i ledelsen og i 

sjefsstillinger, forbedres også foretakenes beslutninger. Det fører i sin tur til et sterkere 

varemerke. 
 

Det er en rekke indekser som løfter sammenhengen mellom likestilling og faktorer som 

har betydning for veksten. Gender Equity Index er en indeks på globalt nivå som måler 

sammenhengen mellom likestilling og BNP-nivå. Disse indeksene viser at økt likestilling 

henger sammen med økt BNP eller med andre variabler som i sin tur har en sterk 

sammenheng med velstand og vekst. 
 

I utviklingsarbeid er det viktig å ta hensyn til begge kjønns behov og forutsetninger, 

samt å være oppmerksom på hvilke konsekvenser ulike tiltak kan få for henholdsvis 

kvinner og menn. Det kan for eksempel handle om å gjennomføre analyser ut fra et 

genusperspektiv, være oppmerksom på hvordan ulike begrep brukes, kjønnsindelt 

statistikk for å synliggjøre forskjeller og likheter mellom kvinner og menn, samt 

gjennomgå representasjonen i ulike sammenhenger, så vel innenfor prosjektet som blant 

de målgrupper prosjektet henvender seg til. Likestilling fremmes først og fremst 

gjennom strukturpåvirkende tiltak og kun i unntaksfall med rettede tiltak for kvinner og 

menn. 
 

Likestilling kan gi merverdi i prosjektene ut fra et grenseregionalt perspektiv der 

prosjektdeltakere kan dra nytte av hverandres erfaringer, tradisjoner og tillempinger 

innenfor området. Det er også viktig å analysere om kvinner og menn har like 

forutsetninger i et grenseregionalt samarbeid. 
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9. SEPARATE DELER 
 

 
 

9.1 Større prosjekter som skal gjennomføres i programperioden 
 

 
 

Tabell 23: Oversikt over større prosjekter 
 

Prosjekt Planlagt dato for 

innlevering (år, 

kvartal) 

Planlagt startdato 

for gjennomføring 

(år, kvartal) 

Planlagt sluttdato 

(år, kvartal) 

Innsatsområder/in

vesteringsprioriteri

nger 
 

 
 

9.2 Resultatramme for samarbeidsprogrammet 
 

 
 

Tabell 24: Resultatramme (sammendrag) 
 

 

Innsatsområde 
 

ID 
 

Indikator eller 

viktig 

gjennomføringsste

g 

 

Måleenhet i 

passende 

tilfeller 

 

Delmål for 2018 
 

Sluttmål (2023) 

 
1 - Innovasjoner 

 
CO42 

 
Produktiv investering: Antall 

forskningsinstitutter som 

deltar i grenseoverskridende, 

transnasjonale eller 

interregionale 

forskningsprosjekter 

 
Organisasjoner 

 
1 

 
15,00 

 
1 - Innovasjoner 

 
101 

 
Antall organisasjoner som 

deltar i 

grenseoverskridende 

innovasjonsrettede 

aktiviteter 

 
Antall organisasjoner 

 
4 

 
100,00 

 
1 - Innovasjoner 

 
102 

 
Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 
EUR 

 
13392431 

 
89 282 876,00 

 
2 - Grønn økonomi 

 
102 

 
Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 
EUR 

 
10331304 

 
68 875 362,00 

 
2 - Grønn økonomi 

 
11 

 
Antall samarbeid, verktøy, 

piloter og tester 

 
Antall 

 
1 

 
30,00 

 
3 -  Transporter 

 
13 

 
Samarbeid, nettverk, 

avtaler, planer, strategier 

 
Antall 

 
1 

 
8,00 

 
3 -  Transporter 

 
102 

 
Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 
EUR 

 
6887526 

 
45 916 908,00 

 
4 - Sysselsetting 

 
13 

 
Samarbeid, nettverk, 

avtaler, planer, strategier 

 
Antall 

 
1 

 
15,00 

 
4 - Sysselsetting 

 
102 

 
Utbetalt støtte vedrørende 

attesterte støtteberettigede 

utgifter 

 
EUR 

 
7652818 

 
51 018 786,00 

 

 
9.3 Berørte parter som har deltatt i utformingen av samarbeidsprogrammet 

 

Partnerskapets delaktighet beskrives i kapittel 5.2.1. Under arbeidets gang har samtlige 

regioner arbeidet med forankring av programmet på hjemmebane. En workshop med et 

bredt utvalg referansepersoner fra hele programområdet ble gjennomført, og det nye 

ØKS-programmet fikk plass på en av Nordsjøprogrammets konferanser. I løpet av 
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sommeren 2013 ble det sendt ut en høring til rundt 850 aktører i programgeografien. 

Svar kom inn fra følgende aktører: 
 

Sverige: 
 

•   Alexandersoninstitutet – Campus Varberg 

•   Arbetsförmedlingen 

•   Boverket 

•   Bromölla kommun 

•   Båstads kommun 

•   Energi och MiljöCentrum (EMC) 

•   EU-kontor Skåne Nordost 

•   Fyrbodals kommunalförbund 

•   Göteborgregionens kommunalförbund (GR) 

•   Göteborgs Universitet 

•   Hallands bildningsförbund 

•   Helsingborgs stad 

•   Högskolan i Halmstad 

•   Kommunförbundet Skåne 

•   Kristianstads kommun 

•   Kungsbacka kommun 

•   Laholms kommun 

•   Lomma kommun 

•   LO-distriktet i Skåne 

•   Lunds kommun 

•   Lunds Universitet 

•   Länsstyrelsen i Hallands Län 

•   Länsstyrelsen i Skåne Län 

•   Länsstyrelsen Västra Götaland 

•   Nätverk Social Ekonomi Skåne 

•   Samverkansorganet i Blekinge län 

•   Samverkansorganet i Kalmar län 

•   Hallands läns landsting 

•   Skåne läns landsting 

•   Riksantikvarieämbetet 

•   Skogsstyrelsen 

•   Sjöfartsverket 

•   Statens folkhälsoinstitut 

•   Statens Kulturråd 

•   Svalövs kommun 

•   Sveriges Kommuner och Landsting 

•   Sveriges Lantbruksuniversitet 

•   Tillväxtverket 

•   Trafikverket 

•   Transportstyrelsen 

•   Trelleborgs kommun 

•   Ung Företagsamhet Fyrbodal 

•   Ung Företagsamhet Göteborgsregionen 

•   Vinnova 

•   Östra Göinge kommun 
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Danmark: 
 

•   3F Fagligt Fælles Forbund 

•   Aalborg Universitet 

•   Aarhus Universitet 

•   Albertslund Kommune 

•   Børne- og Kulturchefforeningen – Region Hovedstaden 

•   CIB, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 

•   Dansk Industri 

•   Erhvervshus Nord (Frederikshavn Erhvervsråd) 

•   Erhvervsstyrelsen – Hovedstaden 

•   Erhvervsstyrelsen – Region Midtjylland 

•   Frederikshavn Kommune 

•   Frederikssund Kommune 

•   Fredensborg Kommune 

•   Frederikshavn Kommune 

•   Furesø Kommune 

•   Gladsaxe Kommune 

•   Greve Kommune 

•   Gribskov Kommune 

•   Helsingør Kommune 

•   Hillerød Kommune 

•   Høje-Taastrup Kommune 

•   Innovationsteamet, Regional Udvikling – Region Midtjylland 

•   KEA 

•   KKR - Kommunernes Kontakt Råd Midtjylland 

•   KKR - Kommunernes Kontakt Råd Nordjylland 

•   KulturMetropolØresund 

•   Københavns Universitet, Den sundhedsvidenskabelige fakultet 

•   Københavns Universitet, fakultetet Science 

•   Køge Kommune 

•   Høje-Taastrup Kommune 

•   Lemvig Kommune 

•   Lyngby-Taarbæk Kommune 

•   Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

•   Professionshøjskolen VIA University College 

•   Region Hovedstaden 

•   Rudersdal Kommune 

•   Skive Kommune 

•   Solrød Kommune 

•   Trafikstyrelsen 

•   Wonderful Copenhagen 
 

Norge: 
 

•   Eyde-nettverket 

•   Foreningen Norden Norge 

•   Fredrikstad Næringsforening 

•   Fredrikstad kommune 

•   Havforskningsinstituttet 

•   Jernbaneverket 
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•   Kunnskapsbyen Lillestrøm 

•   Kystverket 

•   Nordisk informasjonskontor Sør-Norge 

•   Oslotech AS 

•   Samarbeidsalliansen Osloregionen 

•   Statens vegvesen Region øst 

•   Telemark fylkeskommune 

•   Ungt Entreprenørskap Oslo 

•   Ungt Entreprenørskap Østfold 

•   Østfold fylkeskommune 

•   Øvre Eiker kommune 
 

Andre: 
 

•   Baltic Development Forum 

•   Foodbest DK/SE 

•   Oxford Research AS, AB, A/S 

•   Øresundskomiteens udvalg for kultur og fritid 
 
 
 
 
 

9.4 Passende vilkår for gjennomføring av programmet når det gjelder økonomisk 

forvaltning, programplanlegging, overvåking, evaluering og kontroll av tredjelands 

deltakelse i transnasjonale og interregionale programmer, med bidrag fra det 

europeiske naboskapsinstrumentet (ENI) og IPA (Instrument for Pre-accession 

Assistance) 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014–2020. 
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