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Behov for nye styreformer for at fremme den bæredygtige udvikling

For at sikre en vellykket regional udvikling er det ikke tilstrækkeligt at blive enige om, hvad 
der skal gøres. Det er også nødvendigt at indføre forvaltningsmekanismer, der kan sikre, 
hvordan det skal gøres.
Regional- og bypolitikkerne bør indgå i en integreret udviklingsstrategi. Der bør indføres 
mekanismer, som skal forhindre forskellige politikker i at modarbejde hinanden. Det er kun 
muligt at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre en bedre forvaltningspraksis.
Undersøgelsen om "Styreformer og partnerskab inden for regionalpolitik", som Europa-
Parlamentets temaafdeling har bestilt, har understreget de forskelle og vanskeligheder, der 
præger anvendelsen af partnerskabsprincippet. Der findes således ikke en enkelt 
partnerskabsmodel, men 27 forskellige måder at anvende denne på alt efter medlemsstaternes 
individuelle institutionelle karakteristika. Et vellykket partnerskab vil i begyndelsen af 
processen kræve visse investeringer, men vil på sigt være en gevinst med hensyn til at spare 
tid og udgifter og øge effektiviteten.
I praksis støder udformningen og indførelsen af den regionale udviklingspolitik ofte på 
kunstige skel mellem de administrative og politiske sektorer eller instanser. Strukturerne 
opfylder i stadigt mindre grad borgernes behov i en verden præget af mere og mere indbyrdes 
afhængighed. 
Nedenfor følger nogle eksempler på fastlåste situationer, der bør løses gennem en bedre 
forvaltningspraksis:
 De offentlige instanser (Den Europæiske Union, staten, regionerne, kommunerne og 

andre organer) råder over egne beføjelser, budgetter, strategiske valg og tidsplaner.
Hvordan kan der skabes sammenhæng inden for emner af fælles interesse?

 På hvert niveau er der fastlagt sektorpolitikker: transportpolitik, uddannelsespolitik, 
socialpolitik, kulturpolitik, boligpolitik osv. Tager beslutningstagerne højde for 
konsekvenserne for de andre politikker?

 De europæiske EFRU-forordninger (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) 
anbefaler en integreret tilgang inden for et og samme område (f.eks. kommunale og 
regionale). Er det en realitet? Hvordan ser situationen ud med hensyn til anvendelsen af 
de andre europæiske fonde, såsom: ELFUL, ESF og det syvende rammeprogram for 
forskning og udvikling inden for et sådant område?

 Hvilke arbejdsmetoder bliver regelmæssigt benyttet for at sikre et tværgående 
samarbejde mellem de forskellige institutioners tjenestegrene (både Kommissionens 
generaldirektorater og byers, ministeriers og regionsråds tjenestegrene)?

 Visse medlemsstater skal have fuldført decentraliseringen for bedre at kunne behandle 
lokale og regionale emner.

Konceptet om integreret tilgang som forvaltningsredskab

EU-lovgivningen fremmer i stadigt højere grad konceptet om integreret tilgang, dvs. en 
dybere integration af alle de politikker, der har en territorial, økonomisk og social 
indvirkning. Konceptet er opstået ud fra behovet for at bryde rammerne.
Konceptet anses nu for at være nødvendigt og findes i en række af de europæiske 
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institutioners tekster, særligt inden for det samhørighedspolitiske område. Det er blevet et 
ledemotiv, der skal effektivisere de europæiske politikker. Men hvordan omsættes konceptet i 
praksis?
Den integrerede tilgang opfattes som et nødvendigt redskab for at kunne tage højde for 
de forskellige temaer, der knytter sig til et og samme projekt, mens styreformerne er 
gennemførelsesmekanismen. Styreformerne gør det muligt at udvikle metoder for 
samarbejde og beslutningstagning:
 om et og samme emne
 mellem forskellige offentlige og private aktører
 mellem forskellige lokale og regionale enheder
 mellem forskellige offentlige politikker

For at gøre styreformerne operationelle, er det nødvendigt at anvende redskabet 
projektstyring. Projektstyring er baseret på nogle ofte yderst simple regler. Redskabet 
stammer hovedsageligt fra erhvervslivet, og det tillader ikke blot en virksomhed at skabe et 
nyt produkt under mere og mere komplekse forhold, men kan også anvendes til at gennemføre 
projekter, der finansieres af strukturfondene. Det er et redskab, der organiserer samspillet 
mellem de forskellige involverede aktører, og som derved kan gøre den integrerede tilgang 
operationel.

EU har allerede indført en række nye styreformer

F.eks.:

 Fællesskabsinitiativer, såsom Urban I og II i byområderne og Leader i landdistrikterne,
har påvist systemets effektivitet.

 Kommissionen har nedsat en taskforce, der under ledelse af GD REGIO skal behandle 
byrelaterede spørgsmål i samarbejde med 12 generaldirektorater.

 Urbact har øget antallet af netværk, der anvender projektstyring som styreform. Der er 
siden maj 2008 blevet oprettet syv netværk, der særligt beskæftiger sig med styreformer.

 Partnerskabsprincippet, dvs. høringen og inddragelsen af civilsamfundet og de 
socioøkonomiske aktører i udformningen og gennemførelsen af operationelle 
programmer, skal anvendes i henhold til artikel 11 i den generelle forordning om 
strukturfondene.

 Medlemsstaterne er blevet enige om en territorial dagsorden, et strategisk dokument, der 
skal øge hensynet til den territoriale dimension i de nationale og europæiske politikker.
En aktionslinje i det første handlingsprogram til gennemførelse af den territoriale 
dagsorden omfatter flere aktioner, der udelukkende sigter mod styrkelsen af styreformer 
på flere territoriale niveauer. For bedre at kunne tage højde for og kontrollere de 
offentlige politikkers territoriale indvirkning, er det nødvendigt at optimere samspillet 
mellem de forskellige lokale og regionale myndigheder.

 Oprettelsen af europæiske grupper for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) (det 
første eksempel herpå er Eurométropole Lille-Tournai-Kortrijk i januar 2008) indebærer 
anvendelsen af nye styreformer.
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 - Kommissionen har inden for rammerne af det syvende rammeprogram for forskning 
og udvikling (støtteaktion) lanceret SOCIAL POLIS, en social platform om social 
samhørighed i byerne.

 Kommissionen vil i sin næste grønbog om territorial samhørighed behandle styreformer.

 Endelig anmodes man i Lissabontraktatens afsnit om territorial samhørighed om at være 
særlig opmærksom på spørgsmålet om styreformer.

FORSLAG

Indledning
De nye forvaltningsmetoder erstatter ikke de offentlige institutioner (europæiske, nationale, 
regionale og lokale), der råder over beføjelser og budgetter, men de giver institutionerne 
mulighed for at iværksætte deres egne politikker i samråd med alle de aktører (offentlige og 
private), der berøres af det samme emne.

Det vil derfor fremover være hensigtsmæssigt at udvælge og gennemføre de aktioner, der gør 
det muligt kvalitativt og kvantitativt at udvikle disse nye forvaltningsmetoder.

Styreformer og europæiske fonde
 Hvordan kan styreformerne i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene 

forbedres, således at de operationelle programmer 2007-2013 bliver så effektive som 
muligt?

 Hvilke forvaltningsforanstaltninger kan Kommissionen iværksætte for at opnå et 
samspil mellem de forskellige fællesskabsfonde (strukturfonde, det syvende 
rammeprogram, EFF, ELFUL osv.)?

 Bør Samhørighedsfonden og EFRU slås sammen med de andre fonde i den 
fremtidige samhørighedspolitik efter 2013?

 Skal man forvente, at forordningerne fra og med 2014 gør det obligatorisk at 
anvende en integreret tilgang og forvaltningsredskaber for at kunne drage fordel af 
EU-fondene (under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet)?

Forslag om udvikling af nye styreformer i de offentlige instanser

 Kan Kommissionen udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af styreformer, der 
respekterer medlemsstaternes institutionelle ramme?

 Bør der udarbejdes en mere præcis definition af de regionale myndigheders 
ansvarsområder i henhold til Lissabontraktatens artikel 274, der fastsætter en 
decentralisering af ansvaret for gennemførelsen af programmer til det regionale 
niveau?

 Bør der oprettes et formelt ministerråd med ansvar for den territoriale udvikling for 
at fremme samhørighedspolitikken og den territoriale dimension?
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 Hvordan kan Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder 
fremme udviklingen af en reel forvaltning af projekter i landdistrikter, forstadsområder 
og byområder?

 Hvordan kan EU-institutionerne fremme anvendelsen af den europæiske gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS) som grænseoverskridende forvaltningsredskab, og hvilke 
redskaber skal tages i brug for at sikre dens succes?

 Hvordan kan man fremme gennemførelsen af forvaltningsforanstaltninger under det 
første handlingsprogram til gennemførelse af den territoriale dagsorden, der blev 
vedtaget ved rådsmødet på Azorerne den 23. november 2007?

 Hvordan kan Europa-Parlamentets forretningsorden tilpasses, så det bliver muligt for en 
midlertidig gruppe (f.eks. efter samme model som Det Midlertidige Udvalg om de 
finansielle overslag) at sikre en tværfaglig behandling af de emner, der involverer flere 
parlamentariske udvalg?

Indikatorer og vurdering af resultaterne af de nye styreformer
 Hvordan kan Kommissionen i samarbejde med de involverede aktører udvikle 

indikatorer for gennemførelsen af nye styreformer?
 Hvordan kan det nye ORATE-program benyttes til at behandle indikatorerne for nye 

styreformer?

 Det franske EU-formandskab vil lancere idéen om at skabe et "bæredygtig by-mærke", 
hvilket indebærer udarbejdelsen af et referencesystem for bæredygtige byer. Hvordan 
kan man sikre sig, at forvaltningsdimensionen indgår i begrebet bæredygtig by og 
dermed indbefattes i referencesystemet for bæredygtige byer?

 Hvordan kan partnerskabsprincippet anvendes i evalueringsfasen?

 I hvilken udstrækning kan den efterfølgende revisionsprocedure i højere grad målrettes 
projekternes indvirkning?

 Hvilke mekanismer kan indføres for at sikre en kvalitativ udvælgelse af partnere i 
forbindelse med anvendelsen af partnerskabsprincippet?

 I hvilken udstrækning kan den efterfølgende evaluering i højere grad målrettes 
projekternes kvalitative aspekter?

 Hvordan kan man ved iværksættelsen af projekter fremme obligatoriske procedurer for 
evalueringen af indvirkningen?

Forklare, overbevise, udforme og udbrede bedste praksis for styreformer
 Hvilke andre foranstaltninger kan tænkes at fremme udbredelsen af bedste praksis inden 

for styreformer?

 I hvilken udstrækning kan eksisterende europæiske netværk udvikle deres 
forvaltningsforanstaltninger og dermed bidrage til at gøre forvaltningsmetoderne mere 
operationelle?

 Hvordan kan man anvende de talrige eksisterende netværk mellem byer og regioner til 
at udbrede kendskabet til projektstyring?
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 Hvordan kan man tilskynde de folkevalgte og ansatte i den offentlige forvaltning til at 
anvende de finansielle ressourcer fra den tekniske bistand til at tilegne sig viden om 
styreformer, herunder især projektstyring?

 Kan man tildele universiteter og andre højere læreanstalter og tekniske skoler en mere 
struktureret rolle i udviklingen af styreformer?

 Hvilken rolle kan Regionsudvalget spille for at fremme nye forvaltningsmetoder?
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