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 1. HISTORISK INDLEDNING.
Spørgsmål vedrørende byudvikling står i centrum for både det nye mål om territorial 
samhørighed og for Lissabon-strategien. Årsagen hertil er let at se, når det tages i betragtning, 
at byerne skaber 70-80 % af EU's BNP, og at 80 % af EU's borgere bor i byer. Det er desuden 
vigtigt at fokusere på byerne, fordi der er en høj koncentration af økonomiske, miljømæssige 
og sociale problemer i byområderne.

Derfor har Kommissionen og Europa-Parlamentet længe beskæftiget sig med byernes 
problemer, da de løses bedre i fællesskab på EU-plan. Parlamentet har altid anerkendt 
vigtigheden af disse foranstaltninger, der oprindelig blev truffet i forbindelse med 
byinitiativerne. Parlamentet opfordrede således aktivt til foranstaltninger i forbindelse med 
disse initiativer og i forbindelse med de forhandlinger om lovgivning om strukturfondene, 
som blev vedtaget i 2006, tog Parlamentet initiativet og fik Kommissionen til at indse 
nødvendigheden af at tillade finansiering af visse projekter til renovering af socialt 
boligbyggeri og energiforvaltning i byområder i medlemsstaterne.

Parlamentets Regionaludviklingsudvalg har udarbejdet en række vigtige betænkninger og 
udtalelser, som har bidraget til at definere udviklingspolitikken på dette område1, og som 
kulminerede med betænkningen af Kallenbach om opfølgning af den territoriale dagsorden og 
Leipzig-chartret. Denne betænkning skal ses som et kapitel i den række af betænkninger, der 
definerer Parlamentets dynamiske holdning til bypolitik.

De vigtigste politiske retningslinjer og de fremskridt, der er opnået efter foranstaltninger, 
Parlamentet har ønsket, kan sammenfattes som følger:

 Formandskonferencen har givet Regionaludvalget kompetencen for bymæssige 
spørgsmål.

 Efter en anmodning fra Parlamentet oprettede Kommissionen en gruppe for 
byudvikling, der går på tværs af tjenestegrenene og ledes af Generaldirektoratet for 
Regionalpolitik.

 Regelmæssige ministermøder med sigte på at drøfte og koordinere byudviklingen er 
nu standardelementer for EU's alternerende formandskab.

 Der bliver nu udviklet en integreret geografisk og tematisk bypolitik.
 Vigtigheden af adgang til boliger af god kvalitet, som er til at betale, anerkendes.

 Forbindelsen mellem beskæftigelse, uddannelse, forskning boliger, transport og miljø 
er anerkendt, og gennemførelsen af politikken baseres derfor på en integreret 
indfaldsvinkel.

 Regionsspecifik behandling af geografiske særpræg er nu standard i forbindelse med 
regionaludvikling.

 Vigtigheden af offentlig-private partnerskaber og deltagelse af alle aktører i 
udformningen af politikken er anerkendt.

                                               
11 Se betænkning af Beaupuy om "Den urbane dimension i forbindelse med udvidelsen" og betænkning af Andria 
om "Boligpolitik og regionalpolitik".
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 ESPON udformer et enkelt sæt af indikatorer.

 Byernes rolle i forbindelse med opfyldelse af Lissabon- og Göteborg-målene er 
grundlæggende for al EU-politik.

 Nødvendigheden af at træffe specifikke foranstaltninger til at hindre uhæmmet 
bymæssig vækst, sikre en høj bygningskvalitet i byerne og mindske forureningen 
anerkendes af alle medlemsstater.

 2. HVAD MENER VI MED BY/ BYMÆSSIG?

Der er gjort mange forsøg på at skabe en fælles fortolkning af ordet by/bymæssig; der er 
definitioner fra FN1, Verdensbanken2, OECD3, og fra enkeltlande. De fleste, hvis ikke alle, 
disse definitioner er baseret på statistiske oplysninger om befolkningsmængde og -tæthed. 

Idet der uden tvivl er store forskelle i den geografiske fordeling af befolkningen i de 
forskellige lande, har EU-institutionerne hidtil anvendt den metode, Eurostat anvender i sin
European regional and Urban statistics Reference guide4, som definerer fire geografiske 
niveauer for indsamling af data. Der er tale om den centrale bykerne, de større byområder
("larger urban zones"/LUZ), den såkaldte "kernel" for ni hovedstæder, hvor konceptet om 
administrativ by ikke matcher sammenlignelige geografiske enheder, og bydele ("subcity 
districts"/SCD).

 3. PROBLEMER I BYERNE OG STATISTIKKER

Statistikker vedrørende byer er grundlæggende for udformning af innovative politikker med 
sigte på at klare de udfordringer, byerne står overfor. I Eurostat-regi har de nationale 
statistiske kontorer skabt en database med 358 deltagende byer og 330 indikatorer 
(kortlægning af situationen i byerne). Denne database rummer historisk information for 
1996, 2001 og 2004 og indsamling af et begrænset antal variabler vil blive indledt fra 2009. 
Integreringen af den bymæssige dimension lettede udformningen af nøglespørgsmålene i 
Leipzig-charteret og EP' s beslutning. Kortlægningen identificerede nogle af fremtidens 
udfordringer, som f.eks. befolkningens aldring, migration og affolkning. I det centrale Europa 
affolkes nogle byer hurtigere end andre, f.eks. Leipzig. Data fra bydelene understreger
vigtigheden af, at de mest ugunstigt stillede byområder forbedres fysisk.. Byerne er stadig en 
stor kilde til forurening, hvilket bidrager til klimaændringerne, og de kan følgelig spille en 
nøglerolle i kampen mod forureningen ved at fremme energieffektivitet og rene 
transportsystemer.

 4. DEN BYMÆSSIGE DIMENSION I REGIONALPOLITIKKEN OP TIL 2006.

Historisk set har den bymæssige dimension været underordnet i forhold til størstedelen af 
strukturforanstaltningerne. Siden 1990 er der gennemført pilotprojekter for byerne. Siden 
1994 har der været det fælles initiativprogram URBAN, som har muliggjort fremme af 

                                               
1 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
2 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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integrerede lokale udviklingsmodeller. Et eksempel på god praksis er også URBACT 
(European Programme for Urban Sustainable Development).1

I perioden 2000-2006 har der specifikt været allokeret 16 mio. euro til bypolitikken under 
strukturfondene, heraf 15 mio. euro til mål 1 og 2 med sigte på genopretning i byerne. Ud 
over særforanstaltningerne finansierede strukturfondene en lang række foranstaltninger i 
byområder i form af investeringer i infrastruktur, støtte til små og mellemstore virksomheder 
og foranstaltninger med sigte på social integration.2

 5. DEN BYMÆSSIGE DIMENSION I REGIONALPOLITIKKEN 2007 -2013.

Mens de forskellige bymæssige initiativer i den foregående programperiode blev tildelt 
særskilte midler, er dette ikke tilfældet i perioden 2007-2013. I overensstemmelse med 
vedtagelsen af de nye forordninger om strukturfondene er udviklingspolitikken for byerne
blevet integreret i målene samhørighed og regional konkurrencevene samt 
beskæftigelse, hvilket understreger den betydning, Unionen tillægger dette aspekt af 
samhørighedspolitikken.3

LOVGIVNINGEN OG DENS VIRKNINGER

Ifølge den forordning, der fastlægger de generelle principper4, skal der ved 
programplanlægningen tages større hensyn til byerne, navnlig de mellemstore, for at fremme 
byfornyelsen. I forbindelse med de operationelle programmer, der medfinansieres af EFRU, 
og under målene konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse, tillader 
forordningen også medlemsstaterne, regionerne og de administrative myndigheder at 
organisere videredelegering til byernes myndigheder af de prioriteringer, der vedrører 
byfornyelse. Artikel 27, stk. 4, i forordningen fastsætter endvidere, at de nationale strategiske 
referencerammer, hvor det er relevant, skal omfatte foranstaltninger vedrørende bæredygtig 
byudvikling. Artikel 37, stk. 4, i samme forordning fastsætter, at de operationelle 
programmer, hvor det er relevant, skal indeholde oplysninger om tilgangen til spørgsmålet 
om bæredygtig byudvikling. I forordningens artikel 37 slås det fast, at de operationelle 
programmer, der finansieres af EFRU, hvor det er relevant også skal indeholde oplysninger 
om strategien for bæredygtig byudvikling. De kan ligeledes indeholde en liste over byer, der 
er udvalgt på grund af behandlingen af byspørgsmål og procedurerne for videredelegering til
byernes myndigheder, eventuelt ved hjælp af et globaltilskud.

I EFRU-forordningen5 fastlægges det i artikel 8, at EFRU kan finansiere bæredygtig 

                                               
1 URBACT er et EU-program European, der skal fremme udveksling af erfaringer mellem europæiske byer og 
indsamling og udbredelse af viden om alle spørgsmål, som vedrører bæredygtig byudvikling. 
URBACT I (2002-2006) blev med succes lanceret i 217 byer i hele Europa og omfatter 38 forskellige projekter.
2 Den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed, 2004; EU Guide on the Urban dimension in 
Community policies 2007-2013, 2007.
3 EP godkendte denne ændring i betænkningen af Beaupuy.
4 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 
1260/1999.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999.
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byudvikling, der henhører under ESF's aktiviteter (med en overgrænse på 15 % af 
Fællesskabets bevillinger til hver nøgleprioritet i et operationelt program). Dette er en 
undtagelse fra artikel 34 i den generelle forordning, der sætter grænsen ved 10 %. I denne 
artikel findes der også en liste over aktiviteter, der skal fremme bæredygtig byudvikling, som 
f.eks.: styrkelse af den økonomiske vækst, genopretning af det fysiske miljø, genanvendelse 
af forladte industrigrunde, bevarelse og udvikling af natur- og kulturarven, fremme af 
iværksætterånd, lokal beskæftigelse og udvikling af lokalsamfundet og levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der tages højde for ændrede demografiske strukturer. I 
denne forordnings artikel 8 fastslås det desuden, at foranstaltninger i ugunstigt stillede
byområder desuden kan omfatte en bredere støtte til fælles udarbejdelse af integrerede og 
bæredygtige strategier for, hvordan den høje koncentration af økonomiske, miljømæssige og 
sociale problemer i byområder takles.

Ved udarbejdelsen af nationale strategiske referencerammer og operationelle programmer 
opfordres medlemsstaterne til at integrere bæredygtig byudvikling som strategisk 
prioritering, men de forpligtes ikke. I betragtning af byernes og byområdernes betydning i 
den europæiske økonomi vil undladelse af dette i høj grad modvirke medlemsstaternes 
muligheder for at blive en dynamisk aktør i Unionens bestræbelser på at opfylde sine mål.1

Hidtil er der ikke foretaget nogen kompleks evaluering af omfanget af gennemførelsen af 
den bymæssige dimension i medlemsstaterne. De første konstateringer er imidlertid ikke 
positive. For eksempel har de nationale myndigheder og regionerne for det meste ikke givet 
byerne mulighed for videredelegering, da de foretrækker at opfordre til indgivelse af forslag 
på de forskellige sektorpolitiske områder.

RETNINGSLINJERNE OG DERES ROLLE

Sammen med de nye forordninger om strukturfondene har Rådet også udarbejdet
Fællesskabets strategiske retningslinjer2. I disse retningslinjer afsættes et helt punkt (2.1) 
til byernes bidrag til vækst og beskæftigelse. 

I Fællesskabets strategiske retningslinjer understreges det, at et typisk træk ved 
samhørighedspolitikken - i modsætning til sektorpolitikken - er dens evne til tilpasning til 
specielle behov og karakteristika som følge af specifikke geografiske udfordringer og 
muligheder. Derfor bør medlemsstaterne lægge særlig vægt på disse specifikke territoriale 
dimensioner, når de udformer deres programmer og prioriteringer. Fællesskabets strategiske 
retningslinjer anfører, at der bør tages hensyn til tre nøgledimensioner af bypolitikken:

 byerne som motorer for regional udvikling og centre for innovation

 nødvendigheden af at fremme den interne samhørighed inden for byområder (f.eks. 
bekæmpelse af social udstødelse, den høje og voksende kriminalitet, forværring af 
livskvaliteten i ugunstigt stillede byområder)

                                               
1 Lissabon- and Göteborg-målene.
2 Rådets beslutning (EF) nr. 2006/702 af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for 
samhørighed.
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 fremme af en mere polycentrisk regionaludvikling og en afbalanceret udvikling af by-
og storbyområder.

I retningslinjerne slås der også til lyd for de integrerede byudviklingsplaner. Ifølge 
retningslinjerne er udarbejdelse af en mellem- og langsigtet udviklingsplan for bæredygtig 
byudvikling normalt en forudsætning for, at indsatsen lykkes, da en sådan plan sikrer, at 
investeringerne samordnes, og at der tages tilstrækkelige hensyn til miljøet.

Det skal understreges, at Kommissionen har samarbejdet snævert med de nationale 
myndigheder for at integrere prioriteringerne for bæredygtig byudvikling i de nationale 
strategiske referencerammer. Det kan imidlertid diskuteres, i hvilken udstrækning 
medlemsstaterne har fulgt ånden i retningslinjerne.

FINANSIERINGSINSTRUMENTER OG DERES ANVENDELSE

De nugældende ændrede forordninger gør de muligt for de administrative myndigheder at 
anvende en bred vifte af offentligt/private partnerskaber i forvaltningen af de midler, der er 
øremærket til byudvikling. Således kan strukturfondene finansiere finansielle aktiviteter som 
risikokapitalfonde, garantifonde og lånefonde. Kommissionen og EIB har udviklet tre 
finansieringsinstrumenter, nemlig, JEREMIE1, JASPERS 2og JESSICA3. 

JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) er af størst 
interesse i forbindelse med byudvikling. Med dette program søges det at skabe en 
vægtstangseffekt med de disponible finansielle midler. De opnåede midler skal geninvesteres 
i byudvikling eller betales tilbage til den administrative myndighed med sigte på andre 
byprojekter. Jessica befinder imidlertid i øjeblikket kun på et indledende stadium. De første 
evalueringsresultater ventes i september 2008, når den tyske arbejdsgruppe om 
gennemførelsen af Jessica aflægger rapport.

URBACT II

Programmets anden cyklus, URBACT II (2007-2013), følger direkte efter URBACT I (2002-
2006). Udfordringen i forbindelse med URBACT II er at forbedre effektiviteten af de 
bæredygtige integrerede byudviklingspolitikker i Europa med sigte på at gennemføre EU's 
Lissabon-Göteborg-strategi (prioritering af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse). I 
forbindelse med URBACT II er det interessant at konstatere, at programmet med 
indarbejdelsen af målene for "Regioner for økonomisk forandring" har anmodet hver enkelt 
partnerby om at forpligte sig til at gennemføre en integreret byudviklingsplan. Der konstateres 
også en kløft mellem initiativerne og de faktiske forhold, mellem teknikere og politiske 
beslutningstagere, og at ændringer i det geografiske omfang også ændrer emnets art.

 6. RESULTATER UNDER DE SKIFTENDE FORMANDSKABER.

Da bypolitik er et mellemstatsligt anliggende, spiller de respektive formandskabers resultater 
på dette område en afgørende rolle. 
                                               
1 Letter nystartede virksomheders adgang til finansiering, udvikling af mikrovirksomheder og SMV.
2 Fremmer forberedelse af større projekter.
3 Fremmer finanstekniske instrumenter på byudviklingsområdet.
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TYSKLAND:

Det tyske formandskab erkendte, at individuelt optimerede bolig- og forretningsområder, 
overdimensionerede shoppingcentre og maser af plads til trafikken hører fortiden til. Der må 
ske en større integration af bolig-, arbejds- og fritidsområder i byerne. Problemet med 
arbejdsløsheden i ugunstigt stillede områder af bycentrene må løses ligesom 
uddannelsesbehovene for de unge mennesker, der bor der. Højdepunktet under det tyske 
formandskab var undertegnelsen af Leipzig-charteret.

PORTUGAL

Det portugisiske formandskab vedtog den første handlingsplan om gennemførelse af den 
territoriale dagsorden og intensiverede drøftelserne om definition af begrebet territorial
samhørighed.

SLOVENIEN:

Det slovenske formandskab tag initiativ til drøftelser om byplanlægningens rolle og bidrag i 
forbindelse med de udfordringer, klimaændringerne stiller os overfor og med fremme af 
større energieffektivitet. Det understregede også vigtigheden af en integreret indfaldsvinkel 
til projektforvaltning og -politik.

FRANKRIG:

Det franske formandskab ønsker at indlede arbejdet med at udarbejde en "checkliste" for 
gennemførelse af Leipzig-charteret. Denne checkliste skal være en dynamisk tabel, der 
udformes af alle deltagere og løbende tilpasses. Tanken er ikke at skabe et statisk sæt af regler 
eller foranstaltninger; sigtet er fleksibilitet for at tage hensyn til de meget forskellige behov i 
de forskellige europæiske byer.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK:

Det tjekkiske formandskab er i øjeblikket ved på nationalt plan at udarbejde et dokument, der 
inkluderer en metode med sigte på udarbejdelse af integrerede byudviklingsplaner. Den 
Tjekkiske Republik vil fortsætte drøftelserne om en fælles indfaldsvinkel til territorial 
samhørighed i EU og prioriteringerne heri. Da effektivitet i regionalpolitikken og i den 
territoriale politik er et vigtigt og uuundværligt element, forbliver dette på dagsordenen. Som 
led i formandskabet vil der blive organiseret en europæisk byernes dag.

 7. Nogle tanker med sigte på fremtiden:

Som det ses af ovenstående, gøres der meget på mellemstatsligt og internationalt 
organisationsplan med sigte på spørgsmål vedrørende byerne og den bymæssige dimension af 
regionalpolitikken. Træder Lissabon-traktaten i kraft på et tidspunkt, vil territorial 
samhørighed og dermed byudvikling komme til at henhøre under medlemsstaternes og 
Unionens fælles ansvar.
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Medlemsstaternes meget forskellige forfatningsretlige bestemmelser og de meget forskellige 
forhold mellem centralregeringer og regionale eller lokale myndigheder modvirker enhver 
form for harmoniseret metode, og selv om forbedring af effektiviteten på de forskellige 
administrative niveauer kan og bør prioriteres højt i den regionale udvikling, må ændringer 
gennemføres med passende hensyntagen til de forfatningsmæssige begrænsninger.

DEFINITION AF BYMÆSSIG

Der er stor forskel mellem medlemsstaterne i spørgsmålet om, hvilke kommuner, der 
betragtes som byer. Definitionen af byområde er meget uklar, da der ikke findes nogen 
universaldefinition af begrebet. Det forekommer dermed meget vanskeligt at skabe en fælles, 
klar definition, og derfor bør spørgsmålet om en definition i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet overlades til medlemsstaterne.

BYPROBLEMER OG STATISTIKKER

Selve byproblemerne og løsningen på dem til alle berørtes fordel er forskellige fra land til 
land og fra by til by. Faldet i befolkningstallet, befolkningens aldring og faldet i 
indbyggertallet i byer som Leipzig vil gøre det muligt at lade streng beskyttelse af grønne 
områder ledsage af foranstaltninger med sigte på at skabe nyt liv i områder i bycentrene og i 
tidligere erhvervsområder, uden at presse priserne på fast ejendom i vejret. De samme 
foranstaltninger anvendt i London eller Paris vil meget let kunne presse priserne på fast 
ejendom så højt op, at det får negative konsekvenser for de udenlandske investeringer, 
jobskabelsen, rekruttering af kvalificeret personale og nødvendig sanering. Sådanne 
konstateringer dokumenterer nødvendigheden af på forhånd at tilpasse gode ideer til de 
faktiske behov. En by, der oplever et økonomisk og socialt opsving, har ikke blot behov for at 
ekspandere opad, samtidig med at den skaber nyt liv i kerneområderne, den har også behov 
for at ekspandere sidelæns1. Udveksling af erfaringer og bedste praksis ved studier af dette 
fænomen vil helt klart være en hjælp, men det er umuligt at opstille generelle regler. Desuden 
kræver udarbejdelse af en økonomisk, social og territorial udviklingsstrategi, at begrebet 
bymæssig begrænses til de områder, hvor der findes disponible, detaljerede data, da 
problemer kun kan evalueres på basis af klare og eksakte data.

DEN BYMÆSSIGE DIMENSION AF REGIONALPOLITIKKEN

Gennemførelsen af den bymæssige dimension kræver mere overvågning, finere indikatorer og 
udvikling af tilsvarende metoder til gennemførelse af en integreret bæredygtig byudvikling. 

Der tales meget om ideen om en integreret, sektoroverskridende gennemførelsespolitik, men 
medlemsstaternes administrative strukturer er ofte dårligt egnede til fremme af horisontalt 
samarbejde. Derfor er resultatet en mangel på metode, der er tilpasset til behovene. 
Mangelen på en sektoroverskridende forvaltningsstruktur med kompetence til at sikre det 
nødvendige samarbejde og til at træffe de nødvendige afgørelser, kan blive et stort problem.
En måde at løse dette problem på anvendte Unionen ved oprettelsen af ENPI2 med sigte på at 
lette grænseoverskridende samarbejde. Det kunne være frugtbart at undersøge mulighederne 
for at skabe en tilsvarende forvaltningsstruktur, der kan danne grundlag for gennemførelse af 
                                               
1 Bemærk Bruxelles' særlige problemer.
2 Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument.
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en metode for gennemførelse af en integreret indfaldsvinkel til bæredygtig byudvikling i hele 
EU.

VIDEREDELEGERING

Byudviklingsprogrammer må udformes og gennemføres på lokalt og regionalt plan af dem, 
der kender lokalbefolkningen og erhvervsmiljøet. I denne forbindelse er videredelegering et 
meget vigtigt instrument, både til at styrke den lokale forvaltnings administrative kapacitet og 
til at skabe en ægte aktør i den territoriale og europæiske vækst.

Om regionale eller subregionale organisationer faktisk får et større ansvar for 
strukturfondenes programmer og for gennemførelsen af disse, afhænger ikke blot af, at der 
skabes en positiv ramme på EU-plan i form af forordninger og retningslinjer, men også af, i 
hvilken udstrækning de nationale regeringer og administrative myndigheder er rede til at 
acceptere deres øgede engagement og at gennemføre det. 

Det er et spørgsmål, i hvilken udstrækning den frivillige ramme fungerer. Fremover bør 
byerne tildeles en klar rolle ved siden af de regionale og nationale administrationer som 
formidlende organer inden for rammerne af organisering af administration på flere niveauer.

INTEGREREDE BYUDVIKLINGSPLANER

På det bymæssige plan er der allerede udformet andre udviklingsplaner. Skal 
byudviklingsplaner være gennemførlige, er det helt afgørende, at der oprettes en repræsentativ 
forvaltnings- og beslutningstagningsstruktur. Desuden er tanken om integrerede 
byudviklingsplaner kun vejen frem, hvis der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed.

JESSICA.

Jessica bør helt klart være et hovedinstrument for finansiering af bæredygtige 
byudviklingsprojekter. Princippet for JESSICA, at penge vender tilbage og geninvesteres, og 
dets potentiale med henblik på økonomisk vækst bør understreges.

INTEGRERET STRATEGI TIL DEN BYMÆSSIGE DIMENSION

Ud over regionalpolitikken, er der også andre af Fællesskabets finansielle politikker, der 
påvirker byerne og rummer finansielle ressourcer, der kan anvendes i byområderne. Blandt 
disse forekommer den europæiske transportpolitik og den europæiske forsknings- og 
udviklingspolitik at være de vigtigste. Fremover bør disse politikker knyttes tættere sammen 
med samhørighedspolitikken.
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