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Indhold: 
 
Denne undersøgelse dækker to på hinanden følgende programperioder 
(2000-2013). Den følger den historiske udvikling og resultaterne af den 
europæiske politik for ugunstigt stillede kvarterer, sårbare byområder og 
de instrumenter, der er bragt i anvendelse til formålet af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond. Der gives 
henstillinger til, hvordan den fremtidige byudviklingspolitik kan forbedres 
gennem en integreret indfaldsvinkel, navnlig i henseende til forvaltning og 
integration på tværs af sektorer. 
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SAMMENDRAG 

Idégrundlag 

For at forstå sig på bypolitik på EU-plan såvel som på nationalt plan i forbindelse med 
ugunstigt stillede kvarterer må man først og fremmest forsøge at definere den bymæssige 
sammenhæng: Et ugunstigt stillet kvarter er et byområde, som lider under en 
koncentration af sociale, økonomiske, transportmæssige, kulturelle, miljømæssige, 
sikkerhedsmæssige, byplanlægningsmæssige og boligrelaterede problemer.  

I betragtning af de mange problemer, der kendetegner de ugunstigt stillede kvarterer, 
ligger nøglen til en succesrig interventionsdrevet genopretning derfor gemt i fravalget af en 
sektorvis eller segmenteret indfaldsvinkel til fordel for en integreret indfaldsvinkel. 

I øvrigt bør den integrerede indfaldsvinkel i sig selv forklares, da det er et komplekst 
begreb: 

• Begrebet rummer både vertikal integration mellem de forskellige niveauer af 
beslutningstagere og offentlige aktører (EU, staten, regionen, provinsen, 
kommunen, kvarteret) og horisontal integration mellem den offentlige og den 
private sektor, inden for institutionernes og de offentlige myndigheders egne 
rammer og mellem den politiske sektor og forvaltningssektoren. 

• Begrebet rummer forskellige finansielle instrumenter (europæiske, nationale, 
regionale, lokale, private) og er samtidig løftestang og garant for interventionernes 
holdbarhed.  

• Begrebet indebærer, at der skabes og mobiliseres lokal social kapital, så der konkret 
kan udformes en "territorial borgerforvaltning", der dækker projektets forskellige 
faser: idé, planlægning, udførelse, opfølgning og evaluering samt mobilisering af 
social kapital til at generere projekter, som beboerne kan være fælles om. 

• Begrebet rummer et særligt fokus på bæredygtig udvikling. 

I den forbindelse må det understreges, at det er afgørende for brugen af den integrerede 
indfaldsvinkel, at de interesserede aktører, offentlige som private, både vil og kan 
samarbejde, også selv om dette samarbejde er vanskeligere at gennemføre, når det drejer 
sig om konkrete initiativer.  

 

Faserne i EU's politik vedrørende ugunstigt stillede kvarterer 

Bypolitikken har ikke noget retsgrundlag i traktaten om Den Europæiske Union (EU) eller 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.  

Imidlertid har EU gennem årene interesseret sig for spørgsmålet om genopretning og 
udvikling af byer og ugunstigt stillede kvarterer, bl.a. for at kunne gøre sine politikker mere 
effektive. EU har derfor taget konkrete politiske initiativer.  

Alle disse initiativer har ført til en gradvis stigende bevidsthed såvel på europæisk plan som 
i medlemsstaterne om byernes og byområdernes bidrag til vækst og beskæftigelse. 
Desuden har initiativerne bidraget til at danne begrebet integreret indfaldsvinkel og 
tilskynde til, at begrebet anvendes i definitionen og gennemførelsen af 
udviklingsstrategierne i byerne og de ugunstigt stillede kvarterer.  
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Processens grundlæggende faser har været:  

• vedtagelse af grønbogen om bymiljø (1990), meddelelsen "En dagsorden for byerne 
i Den Europæiske Union" (1997) og "Bæredygtig byudvikling i Den Europæiske 
Union: rammer for handling", som vidner om, at der er skabt konvergens mellem 
miljøhensyn og byernes interesser 

• vedtagelsen af Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv (1999), 
som danner udgangspunkt for en egentlig EU-politik for ugunstigt stillede kvarterer  

• lanceringen af bypilotprojekter (1990-1993), EU-initiativet URBAN (1994-1999) og 
URBAN II (2000-2006), som skulle fremme gennemførelsen af konkrete tiltag til 
fordel for byer og ugunstigt stillede kvarterer  

• underskrivelsen af Bristolaftalen (2005), som definerer et "bæredygtigt samfund" 
som et sted, hvor man gerne vil bo og arbejde i dag og i fremtiden 

• vedtagelsen af Leipzigchartret (2007), hvori de ugunstigt stillede kvarterer vies 
særlig opmærksomhed, og der defineres strategier for fattige byområder i 
forbindelse med en integreret byudviklingspolitik 

• vedtagelsen af EU's territoriale dagsorden (2007), som sætter bypolitikken i 
centrum for strukturfondsstøtten i perioden 2007-2013 

• lanceringen af Audit urban-databasen, som gør det muligt at indsamle statistiske 
data om livskvaliteten i de europæiske byer 

• vedtagelsen af grønbogen om territorial samhørighed (2008), hvor der foreslås 
metoder til at opnå territorial samhørighed og stimulere debatten om 
gennemførelsen heraf. 

Selv om den integrerede indfaldsvinkel i den første periode 1990-1999 ikke i almindelighed 
blev forstået og brugt, har Bristolaftalen, Leipzigchartret og den territoriale dagsorden 
alligevel bibragt den integrerede indfaldsvinkel en begrebsmæssig fremgang. I øvrigt har 
Lissabonstrategien (2000) og siden Göteborgstrategien (2001) også bidraget til denne 
udvikling, især gennem integrationen af begreberne konkurrenceevne og bæredygtig 
udvikling.  

I bypolitikkens historiske udvikling og i indsatsen for de ugunstigt stillede kvarterer har 
Europa-Parlamentet konstant været drivkraften, navnlig takket være arbejdet i 
Regionaludviklingsudvalget.  

 

Status over programmeringsperioden 2000-2006 og indsatsen for 
de ugunstigt stillede kvarterer  

Med programmeringen af strukturfondene 2000-2006 fik EU's bypolitik for ugunstigt stillede 
kvarterer en betydelig dimension, især i kraft af iværksættelsen af EU-initiativet URBAN II 
og programmet URBACT I.  

De vigtigste resultater af EU-initiativet URBAN II er: 

• udbredelse af begrebet integreret indfaldsvinkel: Udmøntningen af initiativerne 
indebærer en vertikal og horisontal samordning 

• styrkelse af decentralisering og nærhed: De lokale myndigheder får større og mere 
ansvar, også i selve definitionen af EU's bypolitik 
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• frembringelse af en konsekvent løftestangseffekt: Udnyttelsen af strukturfondene til 
lokale udviklingsformål kan tiltrække offentlige og private investeringer. 

I forbindelse med dette initiativ er 82 % af støtten blevet tildelt initiativer på følgende 
områder: fysisk og miljømæssig genopretning, bekæmpelse af social udstødelse og støtte 
til virksomheder og jobskabelse. 

Samtidig har URBACT-programmet gjort det muligt med held at udveksle en vis mængde 
URBAN-erfaringer, især erfaringer med anvendelsen af den integrerede indfaldsvinkel.  

I øvrigt er interventionspolitikkerne for ugunstigt stillede kvarterer i denne periode til en vis 
grad også blevet udmøntet i regionale operationelle programmer og 
enhedsprogrammeringsdokumenter (EPD). 

I disse dokumenter er problematikken i bypolitikken blevet integreret forskelligt fra 
program til program, både med hensyn til typen af interventioner og mængden af de 
tildelte midler. I øvrigt kan man konstatere, at en stor del af regionerne har behandlet 
visse elementer af byudviklingen inden for rammerne af bestemte større foranstaltninger, 
som ikke nødvendigvis udelukkende var rettet mod en problematik i ugunstigt stillede 
kvarterer.  

Det kan konkluderes, at disse initiativer har bidraget til en ikke ringe styrkelse af begrebet 
integreret indfaldsvinkel. Imidlertid kan man endnu ikke hævde, at der faktisk er foregået 
en integration, som omfatter egentlig borgerforvaltning og gennemførelse af 
byudviklingsforanstaltninger.  

 

EU-politikken for ugunstigt stillede kvarterer i 
programmeringsperioden 2007-2013  

Analysen af de operationelle programmer 2007-2013 afdækker, at der generelt findes store 
uligheder mellem de gamle og nye medlemsstater med hensyn til gennemførelsen af EU-
politikken, navnlig for ugunstigt stillede kvarterer. I første omgang har de nye EU-
medlemsstater ikke udnyttet URBAN-initiativet, som har givet de berørte lokale 
myndigheder mulighed for at tilegne sig politikken. Dernæst har de nye medlemmer efter 
tiltrædelsen ofte gennemført bypolitikken i form af strukturforanstaltninger, idet den 
integrerede indfaldsvinkel blev fravalgt på grund af behovets hastende karakter.  

Udformningen af de operationelle programmer i forbindelse med hvert lands nationale 
strategiske referencerammer har skullet foregå efter reglerne om prioritering, der kræver 
en minimumsandel af foranstaltninger målrettet Lissabonstrategiens prioriteter, hvoraf 
mange vedrører bypolitikken for ugunstigt stillede kvarterer gennem en integreret 
indfaldsvinkel.  

I øvrigt tillægges forvaltningen af politikkerne og de lokale myndigheders indflydelse på 
udformning og gennemførelse af programmerne for byudvikling, navnlig forbedring af 
kriseramte kvarterer, en bemærkelsesværdig betydning i de operationelle programmer 
2007-2013.  

Gennemsnittet for de operationelle programmer med bydimension i den aktuelle 
programmeringsperiode anslås til 56,3 %. Dette tal stiger til 70 %, hvis man medregner 
regionernes operationelle programmer for "regional konkurrenceevne og beskæftigelse".  
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I perioden 2007-2013 er der et instrument, der forekommer særlig velegnet til integreret 
byudvikling, nemlig JESSICA-initiativet. Faktisk er JESSICA rettet mod genopretning af byer 
og fungerer som løftestang ved at lette de offentlige og private investeringer i de kvarterer, 
der modtager strukturfondsstøtte.  

Samtidig fremmer programmet URBACT II (2007-2013) erfaringsudveksling og overførsel 
af god praksis, som igen fremmer en integreret indfaldsvinkel i ugunstigt stillede kvarterer. 
I forbindelse med URBACT II analyseres navnlig to operationer, for så vidt som de er rettet 
mod nyskabende tiltag inden for integreret byudvikling: 

• betegnelsen "Fast Track" 

• Erasmus for folkevalgte. 

Før en analyse af de mere specifikke vanskeligheder, som forvaltningsmyndighederne er 
stødt på, henvises der i undersøgelsen til krisepakken. Stillet over for den økonomiske og 
sociale krise, der hærger EU, forsøger institutionerne og myndighederne da også at fremme 
gennemførelsen af initiativer, som stimulerer investeringerne, for at sætte skub i væksten. 
Set i dette perspektiv er der masser af prioriteter til at understøtte de ugunstigt stillede 
kvarterer.  

 

Konklusioner 

Initiativerne vedrørende byområder i vanskeligheder, som Kommissionen har stået bag 
siden begyndelsen af 1990'erne, har vist, at deres succes i det store og hele beror på 
mobiliseringen af borgernes viden og deres evner til at organisere og samordne fælles 
målsætninger.  

Faktisk betyder renovering af ugunstigt stillede kvarterer og tilførsel af nyt liv, at man ikke 
blot koncentrerer sig om de ydre strukturelle aspekter, der har åbenlys betydning, men 
også og ikke mindst om udviklingens mindre håndgribelige sider. I øvrigt bygger den lokale 
udvikling i det væsentlige på menneskelige ressourcer, og disse menneskers innovative 
evner skal både organiseres og udnyttes. 

Derfor har de første tiltag i EU's politik for byområder i vanskeligheder været udført som 
forsøg med det formål at afhjælpe den opbyggede mangel på tjenesteydelser og 
infrastrukturer, som skyldtes, at bycentrene gradvis blev forladt og de omkringliggende 
kvarterer forarmet. 

Denne type operationer kan bestemt fortsat spille en vigtig økonomisk rolle i dag, for så 
vidt angår betydningen heraf for udbuddet, så de ydre påvirkninger og nye krav fra 
efterspørgslen og teknologien kan imødekommes. Men den lokale udvikling – og nærmere 
bestemt udviklingen i ugunstigt stillede kvarterer – afhænger i vidt omfang af, på hvilket 
niveau borgerne og de øvrige lokale ansvarlige inddrages i programmerne, 
genopretningsprojekterne og aktiviteterne i mikrovirksomhederne. 

Det er således indlysende, at de offentlige politikker skal koncentreres om integrationen af 
disse aktivitetsniveauer ved at stimulere lokale initiativer, idet de socioøkonomiske og 
miljømæssige muligheder identificeres bedre af aktørerne på stedet. Af hensyn til disse 
politikkers effektivitet er det nødvendigt, at de forstås og deles af beboerne og de lokale 
aktører. 
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At stimulere aktiviteter i kvarteret i visse forladte områder af de store byer og i 
forstæderne er derfor uomgængeligt for de offentlige myndigheder på de forskellige 
territoriale niveauer, navnlig i størstedelen af byerne i ugunstigt stillede regioner. 

Efter en fase med primært sektorvise foranstaltninger ville det være nyttigt at udbrede 
integrerede udviklingsstrategier på tværs af sektorerne og gøre opbygningen af dem 
obligatorisk. Dette skridt vil i øvrigt gøre det nødvendigt med pilotoperationer, hvormed det 
kan påvises, at det nytter at samle de lokale offentlige og private aktører omkring en 
udviklingsplan, de er enige om. Disse tiltag skal bygge på: fleksibilitet i de offentlige 
politikker, udveksling af erfaring og god praksis, aktiv deltagelse af de lokale aktører og en 
kombination mellem en bottom up-tilgang og en top down-tilgang under hensyntagen til de 
to tilganges respektive fordele.  

Kommissionen bør i øvrigt som det primære samlingspunkt for alle mulige eksempler fra 
medlemsstaterne på byfornyelse og god forvaltning benytte denne anledning til at bekræfte 
og konsolidere en egentlig borgerkultur med partnerskab og samarbejde i bymiljøet som 
omdrejningspunkt. Kun en gradvis indførelse af en sådan kultur vil gøre det muligt 
at forbedre den integrerede indfaldsvinkel til ugunstigt stillede kvarterer. 

 

Henstillinger  

Hvis man vil maksimere virkningen af en egentlig bypolitik, vil det være nyttigt, at Europa-
Parlamentets Regionaludviklingsudvalg fremsætter forslag om, at Kommissionen 
træffer følgende foranstaltninger for perioden efter 2013: 

• efter aftale med medlemsstaterne udarbejde et "kort over ugunstigt stillede 
kvarterer" i EU. Dette kort bør udarbejdes på baggrund af et bestemt antal 
opsummerende indikatorer, der fastlægges i fællesskab   

• relancere EU-initiativet URBAN i alle medlemsstater eller som minimum i EU-12. Det 
er tilstrækkeligt til formålet at lægge en forudbestemt del af de finansielle 
ressourcer, der tildeles hver af disse stater, i en fælles pulje, som er øremærket til 
dem, og hvor de både er bidragydere og modtagere 

• afsætte flere finansielle ressourcer til URBACT-programmet, så dets mission om 
udveksling af erfaring og evalueringer, modellering og overførsel af god praksis kan 
fuldføres, og gøre det muligt at sikre teknisk bistand til lokale aktører 

• til det formål bør URBACT få forbedret strukturen i databasen, så den bliver mere 
homogen og lettere tilgængelig for byfornyelsesprojekter, som allerede er udført 
eller under udførelse. Denne database kunne udgøre et vigtigt første skridt mod en 
årlig børs for udveksling og overførsel af god praksis, som i det væsentlige bygger 
på innovationstemaer, borgerforvaltning og bæredygtighed i ugunstigt stillede 
kvarterer 
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• udarbejde en vejledning, hvis formål skulle være "borgerforvaltning af byen", 
ledsaget af en forklaring på metoden. Vejledningen skulle sendes til byernes 
politiske beslutningstagere, de berørte offentlige og private parter og 
civilsamfundets repræsentanter. Den bør kunne:  

- forklare faktorerne, der bestemmer merværdien af den integrerede og 
bæredygtige byudvikling  

- i lyset af bestående praksis etablere en teoretisk referenceramme for forvaltning 
i forbindelse med anvendelsen af de konsoliderede metoder til forvaltning, drift 
og udnyttelse af samfundsgoder 

• forbedre samarbejdet: EIB+EIF+EFRU+medlemsstaterne, styrke EIB+EIF-midlerne 
for at tilskynde til aktiviteter i nærområdet og understøtte udviklingen af dem samt 
befordre ydelsen af mikrokreditter med samme formål 

• oprette en europæisk fond for genopretning af ugunstigt stillede kvarterer med 
støtte til væsentlige infrastrukturprojekter og oprettelse af tjenesteydelser i 
nærområdet (hjælp til familier og personlig hjælp, små håndværksvirksomheder, 
f.eks. murer, vvs, elektricitet, reparationer osv.). Denne fond kunne ligeledes 
arrangere undervisning for udsatte unge fra de kvarterer, der gerne ville tilslutte sig 
sådanne aktiviteter 

• i den nye version af URBAN tilskynde til initiativer rettet mod at undgå, at folk flytter 
til forstadsområder, og støtte indbyggernes tilbagevenden til en bolig i bycentrene 

• tilskynde til og fremme kunsthåndværksaktiviteter i kvarterer i vanskeligheder og 
følge op på dem med passende mærkningsinitiativer. 

 


