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Indhold: 

Dette ad hoc-notat drejer sig om styreformer og partnerskab inden for de processer, 
som medlemsstaterne har indført til brug ved programmeringen af de nationale 
strategiske referencerammer. Det indeholder en analyse af de nye elementer af 
horisontal og vertikal integration, og det undersøges, hvorvidt disse er blevet fulgt op 
i de operationelle programmer. I notatet identificeres de faktorer, der fører til succes 
eller fiasko for den integrerede metode inden for samhørighedspolitikken, der sættes 
fokus på eksisterende problemer og mangler, og der foreslås løsningsmuligheder.  
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Sammenfatning 

Reformen af EU's styreformer har været højt prioriteret af Kommissionen i næsten otte år nu. I 
Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om europæiske styreformer behandlede man denne 
udfordring. Kommissionen gik videre end til blot at erkende problemet og forpligtede EU til at 
samarbejde mere med regional- og lokalregeringer og ud over disse formelle strukturer med 
civilsamfundet i bredere forstand. Dette samarbejde skulle ikke kun gå den ene vej, så man kun 
henvendte sig til deltagerne, når det drejede sig om at gennemføre europæiske politikker, der 
allerede var blevet besluttet. Kommissionen ledte efter metoder, hvormed man kunne inddrage 
styreformerne i bredere forstand med henblik på definition af mål, udarbejdelse af politikker og 
gennemførelse af disse i praksis. 

De 27 medlemsstater udviklede hver især deres nationale strategiske referencerammer, en 
detaljeret erklæring om deres udviklingsmål i en europæisk sammenhæng for udvikling af 
bæredygtige, succesfulde og moderne økonomier - Lissabondagsordenen. Partnerskab og 
deltagelse udgør en central del af denne udviklingsproces. 

Denne undersøgelse er et veldokumenteret øjebliksbillede af, hvordan denne søgen efter en 
større grad af partnerskab fungerer i praksis inden for EU's næststørste budgetområde - 
samhørigheds- og strukturfondene i den igangværende programmeringsperiode fra 2007-2013. 

Det undersøges, hvad styreformerne betyder her først i det 21. århundrede, og man går videre 
med at undersøge udviklingen i praksis gennem casestudier i fem medlemsstater: Østrig, 
Danmark, Italien, Letland og Rumænien.  

Disse to byggesten, en mere teoretisk, den anden mere praktisk, danner grundlaget for 
rapportens sammenfatning og dens anbefalinger. 

Udfordringen med styreformer og partnerskab 

I løbet af den seneste snes år har udtrykket "styreformer" optrådt hyppigt og endda blevet 
fremtrædende i mange af vores samfund og inden for en række discipliner, herunder politisk 
videnskab, økonomi, sociologi og offentlig forvaltning. 

Generelt henviser man med udtrykket "styreformer" til processer, strukturer, regler, normer og 
værdier, som kan anvendes til styring og koordinering af kollektive aktiviteter(2). Som sådan 
beskriver styreformerne en ny model for koordinering mellem forskellige aktører: regeringer, 
parlamenter, officielle høringsstrukturer, offentlige agenturer, private leverandører, 
læreanstalter, forskningsinstitutter, medier, repræsentative organer som arbejdsmarkedets parter 
og en række ikke-statslige organisationer (ngo'er), hvoraf nogle er meget velstrukturerede, mens 
andre er løsere sammensatte kampagneorganer. De er alle en del af et komplekst kalejdoskop af 
beslutningstagning og gennemførelse af politikker. Beslutningstagningen domineres dermed 
ikke længere af et administrativt hierarki, men af komplekse relationer mellem disse aktører. 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
(2) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
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Samarbejdet mellem sådanne aktører kan foregå gennem vertikale og horisontale netværk og 
involverer staten, men også civilsamfundet (aktører inden for økonomien, arbejdsmarkedet og 
det sociale område, institutioner placeret i lokalsamfundet og ustrukturerede grupper, medierne 
osv.) på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan. 

Den integrerede metode som defineret i Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 
indeholder en opfordring til integration af vækststrategier på europæisk, regionalt og lokalt plan, 
idet man tager hensyn til regionale særtræk og baserer den på en stærkere styring på flere 
niveauer. En sådan fremgangsmåde bør sikre, at de forskellige sektorer ikke udvikles isoleret, 
men inden for en sammenhængende vision for den socioøkonomiske udvikling af 
medlemsstaternes område. Dette kræver en dybere integration af offentlige politikker med 
geografiske konsekvenser, navnlig hvad angår det økonomiske, sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige samt miljømæssige område. 

Partnerskabsprincippet er blevet et af nøgleprincipperne for EU's samhørighed, og heri 
foreskriver man, at partnere på flere niveauer (sub-nationalt, nationalt, overnationalt) og flere 
aktører (lokale/regionale myndigheder, private/civile organisationer) kan deltage i 
beslutningstagning, gennemførelse, overvågning og evaluering af samhørighedspolitikken. Ved 
udformningen af de økonomiske og operationelle rammer for regionalpolitikken for perioden 
2007 til 2013 har partnerskabsprincippet igen fået større betydning og omfatter nu også 
organisationer i civilsamfundet, partnere på miljøområdet, ikke-statslige organisationer (ngo'er) 
og organer, der arbejder på at fremme ligestilling mellem kønnene(4). I denne henseende sættes 
der inden for partnerskabsprincippet fokus på aspekter af både vertikal og horisontal integration.  

Nogle fælles temaer for udformningen af nationale strategiske referencerammer (NSRR) i 
EU 27 

I praksis udgør gennemførelsen af EU's struktur- og samhørighedsfonde flere udfordringer for 
de deltagende aktører. Disse forhold har givet anledning til indførelsen af et fælles 
forvaltningssystem for det europæiske, nationale, regionale og lokale niveau: kort sagt et system 
med styring på flere niveauer, som imidlertid varierer fra medlemsstat til medlemsstat og 
ligeledes mellem regionerne inden for samme medlemsstat. Nationale regeringer og sub-
nationale aktører deltager i forskellig grad i beslutningsprocessen og har forskellige grader af 
beføjelser.  

Der findes en række fælles temaer i EU 27 med hensyn til udformningen og udarbejdelsen af 
NSRR. 

Et fælles træk har været, at udarbejdelsesprocessen for NSRR ikke er sket i et 
planlægningsmæssigt eller politisk tomrum. Processen er normalt foregået inden for en bredere 
ramme i forbindelse med den nationale udviklingsplanlægning eller nationale reformer. Uanset 
om de forskellige planlægningsprocesser blev gennemført samtidig eller efter hinanden, var de 
baseret på de samme data, involverede tilsvarende om ikke identiske partnerskaber og var rettet 
mod opnåelse af fælles mål. 

                                                 

(3) Jf. artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.  
(4) Jf. artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.  



STYREFORMER OG PARTNERSKAB INDEN FOR REGIONALPOLITIK 

PE 397.245 v

Man kunne måske have forventet en sådan proces i de gamle medlemsstater, hvor EU-
finansieringens forholdsmæssige betydning er mindre. Den er rent faktisk blevet anvendt i større 
eller mindre grad i alle medlemsstater. 

Dette kan ses som en meget reel positiv udvikling af styreformerne i Europa, hvor de 
europæiske og nationale strategiske udviklingsprioriteringer defineres i fællesskab samt 
orienteres og gennemføres af en stort set ensartet gruppe af interessenter. 

De nationale finansministerier eller forvaltningsorganer under disse ministerier har normalt 
været de centrale nationale myndigheder, der har ydet støtte samt koordineret og undertiden 
styret udarbejdelsen. 

Disse centrale ministerier, der har mulighed for at skrue på de vigtige politiske udgifts-knapper, 
er normalt ikke kendt for deres vilje til at dele deres beføjelser inden for partnerskabsstrukturer - 
i det mindste ikke i den administrative folklore. 

Et første fælles element i partnerskabsmetoden var oprettelsen af interministerielle 
arbejdsgrupper eller strukturer, der bestod af embedsmænd fra finansministerierne med deres 
modparter fra fagministerierne (de ansvarlige for udførelsen og gennemførelsen af 
programmerne).  

Der findes flere beviser på en struktureret dialog mellem embedsmænd på højt og mellemhøjt 
plan fra forskellige ministerier i forbindelse med udarbejdelsen af NSRR. Flere medlemsstater 
oprettede formelle udvalg til dette formål, mens andre foretrak mindre formelle arbejdsgrupper. 
I nogle tilfælde blev disse organer ledet af fremtrædende politiske skikkelser, herunder 
premierministre. 

Et andet fælles aspekt er dialogen mellem centralregeringen og andre regeringsniveauer, 
regionalt og lokalt, om mål, indhold, ressourcer og endda metoder. Selv om der er store 
forskelle i denne dialog mellem de 27 medlemsstater, foregik der alle steder en dialog. 

Når der findes regionale enheder (tydeligst i de mere føderale medlemsstater), var der en klar 
tendens i retning af en virkelighedsorienteret dialog med disse forvaltningsniveauer. Disse 
virkelighedsorienterede dialoger var oftest tovejs og fandt sted over en periode. I sådanne 
tilfælde afholdt centraladministrationen tidligere drøftelser med de regionale organer og 
udarbejdede dernæst et første udkast til NSRR (undertiden deltog regionale repræsentanter i 
udarbejdelsen). 

Dette eller disse udkast blev så igen fremlagt på høringsmøder med både de centrale og 
regionale myndigheder, og man nåede til enighed de steder, hvor det var muligt. I visse tilfælde 
blev der givet mulighed for en mæglingsprocedure, hvor man kunne behandle forslag, som ikke 
blev accepteret af centraladministrationen. 

I lande uden regionale myndigheder foregik høringerne med de lokale myndigheder, oftest 
gennem en dialog med nationale sammenslutninger af amtsråd, byråd og kommunale 
myndigheder. Selv om disse høringer normalt gik i retning af en mere klassisk hierarkisk model, 
gav de ikke desto mindre mulighed for en omfattende dialog og for fremlæggelse af 
ændringsforslag. 
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En struktur for høring af og dialog med arbejdsmarkedets parter, de større 
arbejdsgiverforeninger og fagforeninger er ligeledes almindelig i de fleste medlemsstater. Dette 
skete undertiden gennem inddragelse af formelle høringsmekanismer såsom økonomiske og 
sociale udvalg, handels- og industrikamre osv. og undertiden gennem direkte deltagelse af 
organisationer på nationalt og regionalt plan og ofte gennem en kombination af begge metoder. 

Der er også klare tegn på, at de centrale myndigheder har et ønske om at række ud til andre 
ikke-statslige organisationer (ngo'er) som interessenter i det civile samfund. Inden for visse 
specifikke programområder vedrørende ligestilling mellem kønnene eller lige behandling af 
handicappede, miljøområdet og spørgsmål vedrørende etniske mindretal var det forholdsvis 
enkelt at udvælge ngo'erne. På andre mere horisontale områder eller områder, der dækker flere 
sektorer, var det vanskeligere at udvælge ngo'erne. Hvilke ngo'er opfordrer De til at deltage i 
drøftelser om den generelle regionaludvikling? Hvilke ngo'er skal holdes udenfor? 

Inddragelsen af mindre ngo'er giver også visse tekniske problemer, når man ønsker at udvide 
partnerskaberne med det civile samfund inden for samhørighedspolitikken. 
Samhørighedsprocessen må nødvendigvis være langvarig, og der foreligger ofte betydelige 
mængder dokumentation. Lokale eller ad hoc-ngo'er mangler ofte ressourcer i form af personale 
og infrastruktur til at analysere og behandle dokumentation og endda til at sikre en kontinuerlig 
repræsentation i de fora, hvor de deltager (forskellige frivillige repræsentanter, der deltager i 
møder). Dette kan få nogle officielle instanser til at se kritisk på, hvad de får ud af den tid, de 
investerer i partnerskabsdialoger med mindre ngo'er. 

Strukturelle og kulturelle forskelle 

Vores forskning har også vist, at de mange fælles partnerskabsaspekter, der kan ses i alle 27 
medlemsstater skal sættes i forhold til de vigtige strukturelle og kulturelle forskelle. 

Strukturelle forskelle vedrører både den overordnede økonomiske situation og de politiske 
systemer. I de mere udviklede økonomier synes der at være en tendens i retning af et mindre 
akut behov for større infrastrukturudviklingsprojekter, mens man i nogle af de nyere 
medlemsstater har lagt betydelig vægt på udviklingen af forskellige elementer af den fysiske 
infrastruktur. 

Tilsvarende forskelle i fokus kan findes inden for det, der bredt betegnes som 
"kapacitetsopbygning". I nogle af de nyere medlemsstater har erfaringerne fra 
førtiltrædelsesprogrammerne sat fokus på mangler hos de nationale og navnlig de 
regionale/lokale myndigheder for så vidt angår deres evne til at udvikle, foreslå og gennemføre 
programmer. Disse lande prioriterer således i et vist omfang udvikling og uddannelse af 
embedsmænd på de forskellige regeringsniveauer. 

Forskellige politiske systemer har også betydelig indflydelse på strukturen, indholdet og dybden 
af partnerskabsprocesserne i forbindelse med forberedelse, udarbejdelse og formentlig også 
gennemførelse af samhørighedspolitikken. Læseren skal imidlertid huske på, at dette notat er 
udarbejdet i begyndelsen af programmeringsperioden for 2007-2013, hvilket betyder, at 
bemærkningerne om programgennemførelsen skal være baseret på de ønsker, de forskellige 
myndigheder har givet udtryk for, snarere end på iagttagelser af praksis. 
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Man må ikke overse betydningen af personlige netværk i forbindelse med udarbejdelse og 
gennemførelse af partnerskaber til denne styring. Selv om sådanne netværk tydeligvis er 
vigtigere i de mindre medlemsstater, spiller de også en rolle i de større medlemsstater. Når 
formanden for en fagforening eller en sammenslutning af lokale myndigheder har stor erfaring i 
at forhandle med nationale embedsmænd og ministre, kan de forvente at øve indflydelse på 
beslutningsprocessen. Problemet i forbindelse med et notat som dette er, at det stort set er 
umuligt at analysere og endnu mindre at sætte tal på virkningerne af sådanne - hovedsagelig 
uformelle - netværk. 

En struktureret rolle for universiteter og andre læreanstalter inden for tertiære eller teknologiske 
uddannelser er en variant, som der kun eksplicit gives mulighed for, i det mindste på nationalt 
plan, i nogle medlemsstater. Dette kan være en svaghed, når der er tale om politikker, der 
forventes at være drivkraft for Lissabondagsordenen for innovation. 

Brugen af eksterne eksperter til at lette gennemførelsen af NSRR-processen, både med hensyn 
til indhold og procedurer, nævnes kun eksplicit i nogle få medlemsstater. Når der henvises til 
den, opgives der kun få oplysninger om disse eksperters art, funktioner og kommissorium. 
Nogle medlemsstater inddrog Europa-Kommissionen i udarbejdelsen af deres NSRR. Selv om 
alle var involveret i et vist omfang af forhandlinger med Kommissionen, fremlagde andre 
specifikt deres udkast til gennemgang. I nogle medlemsstater deltog Kommissionens 
tjenestemænd rent faktisk fuldt ud i udarbejdelsen, i andre indtog de hovedsagelig en 
observatørrolle, mens der i endnu andre ikke henvises specifikt til deres deltagelse. 

Illustrationer af casestudier 

De fem casestudier - Østrig, Danmark, Italien, Letland og Rumænien - viser alle disse ligheder, 
forskelle og udfordringer på den ene eller anden måde. 

Samhørighedspolitiske 
mål (2007-2013) 

Land 
Areal 
(i 1000 
kvadrat-

kilometer) 

Indbygger-
tal (2007, i 
millioner) 

Stats- 
struktur  

(ifølge ESPON 
Project 3.2) 

BNP pr. 
indbygger i 
KKS, 2006, 
EU27 = 100 

NSRR 2007-
2013, total- 

beløb 
(2007-priser, i 

1000 EUR) 
Konver-

gens 
Regional 

konk.evne & 
beskæftig. 

Østrig 83,9 8,3 Forbundsstat 128 1 461 PO R 

Danmark 43,1 5,4 Decentral 
enhedsstat 126 613 - R 

Italien 301,3 59,6 Regionaliseret 
enhedsstat 103 28 812 K, PO PI, R 

Letland 64,6 2,3 Decentral 
enhedsstat 39 4 620 SF, K - 

Rumænien 238,4 21,6 Centraliseret 
enhedsstat 54 19 668 SF, K - 

PO = Phasing out; PI = Phasing in; R = Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, 
SF = Samhørighedsfond, K = Konvergens  

Den østrigske NSRR-proces afspejler både, at landet er en forbundsstat, og at det har en 
veletableret struktur for høring og partnerskab. NSRR blev udformet på forbundsplan med den 
østrigske konference for fysisk planlægning (ÖROK), som selv er et treparts organ bestående af 
forbundsstat-regioner-kommuner, som høringsplatform. Ud over de forskellige aktører på 
regeringsplan deltog arbejdsmarkedets parter og en række ngo'er i udarbejdelsen, i det mindste 
gennem deres repræsentative organisationer. Processen omfattede eksterne eksperter, og 



DIREKTORAT B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIKKER 

PE 397.245 viii

udkastet til rammerne blev forelagt Europa-Kommissionen til gennemsyn. Det østrigske 
eksempel er et velfungerende, veletableret system for partnerskab og høring med en forholdsvis 
høj grad af erfaring og ekspertise gennem hele systemet. Der er visse bekymringer over dets 
kompleksitet, modstand mod forandringer og manglen på en "tænketank", der kan understøtte 
forskellige overvejelser. 

Danmark er en enhedsstat, hvor hovedparten af de udøvende beføjelser ligger hos de nationale 
myndigheder (regering og Folketing). Udarbejdelsen af den danske NSRR fandt sted i 
forbindelse med en omfattende reform af den danske forvaltningsstruktur. Antallet af 
kommuner blev reduceret fra 271 til 98, og de tidligere 13 amter er blevet integreret i fem nye 
regionale myndigheder. Som for Østrigs vedkommende er EU-finansieringen kun ét aspekt af 
den overordnede danske udviklingsstrategi. Den centrale instans i udarbejdelsesprocessen var 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), et statsligt agentur, som er et departement under 
Økonomi- og Erhvervsministeriet. NSRR blev offentliggjort i november 2006 efter omfattende 
høringer med lokale og regionale instanser, arbejdsmarkedets parter og andre ngo'er. Det 
resulterende udkast blev derefter behandlet i de regionale vækstfora, nye partnerskabsorganer, 
der samler lokale og regionale interessenter fra staten, offentlige myndigheder, almene og 
faglige uddannelsesinstitutioner, og udgør en del af en omfattende struktur under det 
nyoprettede Danmarks Vækstråd, en instans med 19 medlemmer udpeget af økonomi- og 
erhvervsministeren. Der var derfor tale om et bredt baseret partnerskabssystem. Målsætningerne 
blev imidlertid fastlagt af regeringen. Man har lagt vægt på at gøre det lettere for f.eks. 
handicappede eller kvinder fra eksisterende etniske mindretal at kunne blive en del af 
arbejdsstyrken. 

Den italienske NSRR er resultatet af en høringsproces, der blev indledt i 2005 med 
udarbejdelsen af tre (nationalt, regionalt og Mezzogiorno (6)) foreløbige dokumenter. Gennem 
hele 2006 dannede disse dokumenter grundlag for omfattende høringer mellem de tre 
administrative niveauer og arbejdsmarkedets parter. I den italienske NSRR lægges der betydelig 
vægt på at inddrage arbejdsmarkedets parter og andre ngo'er. Dette er mere vidtgående end den 
politiske fase, hvor beslutningstagningen skal anvendes på et udvalg af specifikke prioriteringer 
inden for de operationelle programmer samt gennemførelse, overvågning og koordinering af 
disse. Partnerskabsmetoden blev først formelt indført i de italienske programmer i perioden 
2000-2006. Partnerskabet om planlægningen af politikker og operationer i perioden 2007-2013 
udspringer af erfaringerne fra den foregående periode. Der er en almindelig følelse af, at 
partnerskabsprocessen fungerer fint på det strategiske planlægningsniveau, men kan være 
mindre effektiv i forbindelse med beslutningstagning om de faktiske programmer. Der er meget 
stor forskel på de enkelte ngo'ers kapacitet. Nogle besidder de nødvendige strukturer og det 
nødvendige personale, mens andre mangler ressourcerne til at kunne deltage fuldt ud. Dette får 
nogle aktører fra de offentlige myndigheder til at kommentere det forholdsvis begrænsede 
udbytte, som de får i form af input i forhold til deres indsats i høringerne. 

Letland er et forholdsvis centraliseret parlamentarisk demokrati, der er opdelt i fem 
planlægningsregioner med 556 lokale myndigheder. Der er fremkommet en struktureret 
indfaldsvinkel til partnerskab inden for styringen i 2004-2007 gennem udarbejdelsen af Letlands 
                                                 

(5) Mezzogiorno - defineres normalt som den økonomisk underudviklede sydlige del af Italien - består af regionerne Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
(6) Mezzogiorno - defineres normalt som den økonomisk underudviklede sydlige del af Italien - består af regionerne Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 



STYREFORMER OG PARTNERSKAB INDEN FOR REGIONALPOLITIK 

PE 397.245 ix

enhedsprogrammeringsdokument. Finansministeriet var den centrale myndighed og 
samarbejdede med andre ministerier og regionale organer i små, opgaveinddelte arbejdsgrupper. 
Resultaterne af disse gruppers arbejde blev så rundsendt til en bredere høring med andre 
organer, udviklingsagenturer, lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og ngo'er. De 
lettiske partnerskabserfaringer har i det store og hele været positive. Mange deltagere glæder sig 
over mulighederne for at deltage i identifikationen af prioriteringer samt planlægning og 
gennemførelse af programmer. Den anden side af sagen er den mere komplicerede 
beslutningsproces, der har udviklet sig, med dennes administrative omkostninger og større krav 
til ngo'er, der ofte savner både ressourcer og struktur. 

Rumænien er grundlæggende et centraliseret parlamentarisk demokrati. Landet er opdelt i 41 
amter og byen Bukarest. Regionerne anvendes til planlægnings- og statistikformål, men har 
ingen administrative funktioner. Økonomi- og finansministeriet udformede den nationale 
handlingsplan og separate handlingsplaner i 2005. Man praktiserede allerede 
partnerskabsmetoden i overvågningsudvalgene under førtiltrædelsesprogrammerne. Disse 
dannede grundlaget for, at det samme ministerium kunne udvikle den rumænske NSRR, som 
blev offentliggjort i maj 2007. Den er fokuseret på tre hovedprioriteringer for udviklingen af 
landets infrastruktur til europæisk standard, forbedring af arbejdsstyrkens kapacitet og 
opbygning af Rumæniens administrative kapacitet. Regeringen er udmærket klar over det 
ønskværdige i at anvende partnerskabsstrukturer. Der er nedsat en arbejdsgruppe på initiativ af 
premierministeren, som omfatter alle strukturer med ansvar for forvaltningen af 
strukturinstrumenterne og omfatter ligeledes civilsamfundet, universiteter, forskningsinstitutter, 
massemedier og arbejdsmarkedets parter. Den udarbejdede en handlingsplan i august 2006, som 
er blevet indarbejdet i NSRR. De rumænske myndigheder har normalt tilskyndet til og lettet 
brugen af partnerskaber, men civilsamfundet har fortsat kun begrænset kapacitet til at benytte 
sig af mulighederne. 

Konklusioner om styring og partnerskab i perioden 2007-2013 

Relationerne mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til styring i ved 
programmering (og gennemførelsen) er NSRR er yderst formaliserede: De respektive 
forpligtelser fastlægges klart i forordningerne og vedrører både formatet af høringerne og hvilke 
parter, der skal medtages i partnerskabet. Forholdet mellem Kommissionen og de sub-nationale 
regeringsniveauer er i høj grad domineret af statsstrukturen (forbundsstat, centraliseret stat osv.) 
og afhænger af, hvorvidt medlemsstaterne har "godkendt" direkte kontakter mellem 
regioner/kommuner og Kommissionen. Medlemsstaterne har gjort sig betydelige anstrengelser 
for at tilpasse deres nationale strukturer med henblik på at lette koordineringen og 
kommunikationen med Kommissionen.  

NSRR'erne har forskellige "funktioner" i medlemsstaterne og påvirkes også af de forskellige 
statsstrukturer. De kan enten udstikke retningslinjer eller give mulighed for styringsrelationer 
med sub-nationale niveauer, eller de kan foruddefinere sådanne relationer mere detaljeret. Nye 
medlemsstater har ofte eksperimenteret med "uformelle arbejdsgrupper", der giver mulighed for 
at integrere en lang række aktører. I princippet gives der også mulighed for denne integrerende 
metode ved gennemførelsen af de operationelle programmer, selv om der hidtil kun er få 
praktiske eksempler på noget sådant. Interessant nok er nogle få medlemsstater begyndt at gen-
formalisere en sådan integrerende ikke-hierarkisk metode ved at fremme oprettelsen af 
forholdsvis magtfulde og selvstændige koordineringsstrukturer, som enten kan have form af 
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"dialogplatforme", eller som i stigende grad overdrages mere beslutningstagning og økonomisk 
selvstyre. Oprettelsen af sådanne strukturer er tegn på et stærkt engagement i gennemførelsen af 
de operationelle programmer.  

Medtagelsen af de lokale niveauer afhænger i høj grad af, hvilke "muligheder" der gives for 
dette (af medlemsstaterne). Dette "gennemføres normalt formelt" i de fleste medlemsstater 
gennem deres inddragelse i høringsfasen samt ved at inddrage repræsentanter for 
sammenslutninger af lokale myndigheder, selv om graden af aktiv deltagelse ikke altid er let at 
afgøre. Dette forholder sig imidlertid anderledes i de tilfælde, hvor kommunerne (i bestemte 
byer) spiller en klar rolle i gennemførelsen af en bestemt del af et operationelt program. Nogle 
medlemsstater har effektive metoder til den løbende inddragelse af lokale interessenter under 
gennemførelsen af et program. Igen er tilvejebringelsen af hensigtsmæssige strukturer (fora, 
dialogplatforme osv.) udtryk for et stærkt engagement og den mest avancerede form for 
integration. 

Styring og partnerskab behandles undertiden som formelle krav, som medlemsstaterne 
hovedsagelig respekterer under programplanlægningen (via høring), men opfattes som store 
administrative byrder i forbindelse med gennemførelsen af programmet. De største hindringer 
drejer sig om den administrative byrde, processernes kompleksitet og manglen på ressourcer og 
kapacitet. Desuden er merværdien ikke altid tydelig for interessenterne, navnlig i de offentlige 
myndigheder, som har arbejdet for at inddrage ikke-udbyttegivende organisationer. 

Landenes sociale og politiske kultur, erfaringerne fra tidligere strukturfondsprogrammer og 
åbenheden over for medindflydelsesprocesser er vigtige forudsætninger for en vellykket tilgang 
til styreformer og partnerskab. Men for de nye medlemsstaters vedkommende har de 
overordnede reformer skabt muligheder for en meget nyskabende praksis. Generelt virker 
eksistensen af uformelle netværk, der giver mulighed for at omgå langsomme administrative 
procedurer som en væsentlig supplerende faktor, der kan have positiv indflydelse på systemet. 
Styringsniveauernes gennemtrængelighed (hvor interessenter på forskellige administrative 
niveauer er vant til at forhandle direkte med højere administrative niveauer) kan have en 
yderligere positiv indflydelse. Institutionaliseringen af styrings- og partnerskabsaftaler er en ny 
tendens, som nogle medlemsstater følger i øjeblikket. Overflytningen af styringskapaciteten til 
lavere geografiske enheder med henblik på samfinansiering af mellemliggende institutioner, 
forbedring af overførslen af viden samt styrkelse af den regionale styring har vist sig at være 
effektiv.  

Bemærkninger og anbefalinger 

Den generelle konstatering er, at princippet om partnerskab inden for styring er blevet 
anerkendt, accepteret og assimileret i den regionalpolitiske planlægning og projektering i alle 
Den Europæiske Unions 27 medlemsstater. Dette partnerskabs nærmere karakter og form kan 
variere fra medlemsstat til medlemsstat afhængigt af en række kriterier. 

Vores anbefalinger til, hvordan et partnerskab om styring kan udvikles, udvides og gøres både 
mere effektivt og omkostningseffektivt er opdelt i tre overordnede politiske faser: udarbejdelse 
af politikken, gennemførelse af politikken og evaluering af politikken. 
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I fasen for udarbejdelse af politikken skal man sørge for ikke at "overlæsse" politikkerne med 
for mange mål. Når man medtager for mange mål, uanset hvor ønskværdige de måtte være, 
vokser risikoen for, at disse mål blot kommer til at stå i de officielle dokumenter. 

Informationsudveksling skal ikke kun ske mellem de forskellige "niveauer" af aktører, der 
beskæftiger sig med regionalpolitik, men ligeledes mellem forskellige "typer af aktører". Der er 
navnlig behov for en sammenkædning af "visionære", "strateger" og "fortolkere" på både 
medlemsstats- og EU-plan.  

Den europæiske programmering har tvunget af omstændighederne udviklet noget, der kan 
betegnes som sit eget meta-sprog. Selv om terminologien letter programmørers og 
embedsmænds opgaver, kan den også udgøre en hindring for en større inddragelse af 
repræsentanter for det civile samfund. Man er nødt til at overveje at afsætte visse 
minimumsressourcer for at lette denne inddragelse af det civile samfund. 

Europa-Kommissionen bliver eksplicit bedt om at engagere sig mere i planlægnings- og 
gennemførelsesfasen for programmerne for at opnå virkelig åbne deltagelsesprocesser, hvor 
det faktiske udfald rent faktisk er åbent. 

Med hensyn til gennemførelsen af politikkerne, bliver partnerskabsprincippet anvendt mere 
snævert. Men den faktiske sammensætning af et partnerskab har ikke blot en kvantitativ 
dimension, men skal være selektiv med hensyn til integration af kvalificerede aktører.  

Involverede institutioner og forvaltningsorganer skal etablere kommunikationsgrænseflader til 
kommunikationen med "verden udenfor". Sådanne grænseflader kan være 
informationsarrangementer, informationsudveksling med andre strukturer, uformelle 
udvekslinger uden for de normale forvaltningsstrukturer (dvs. tilsynsudvalget).  

Der kan opnås forbedringer gennem en strategisk "opfølgning" på europæisk plan. En sådan 
ledsagemodel vil kræve et format for overvejelserne. De europæiske institutioner vil skulle 
tillade åbne deltagelsesprocesser, hvor der er mulighed for en åben dialog om "problemer", og 
hvor der ikke er behov for at være eufemistisk om resultaterne af programgennemførelsen.  

Der skal udvikles institutionaliserede værktøjer for at lette de horisontale og vertikale metoder. 
Disse værktøjer kan være platforme (f.eks. regional forvaltning, rundbordssamtaler osv.), som 
letter netværkssamarbejde på tværs af sektorer samt politiske og administrative niveauer.  

Det foreslås ikke, at man videreudvikler "minimumskrav" for partnerskaber, men snarere, at 
organerne inddrages effektivt i oprettelsen af kvalitative partnerskabsstrukturer sideløbende med 
ledsagende arbejdsgrupper, seminarer og informationsbegivenheder, som indebærer en 
permanent udveksling mellem aktører, der er involveret i regionalpolitik. 

Partnerskab har mere end den deciderede "kvantitative dimension" (i form af antallet af 
involverede partnere). Det har også en meget stærk "kvalitativ dimension". I specifikke tilfælde 
kan der være behov for at afsøge et mere omfattende udvalg af "kvalificerede partnere", der 
råder over de menneskelige, økonomiske og logistiske ressourcer og har kapaciteten til at 
engagere sig i partnerskabsprocessen. 

Udformningen og anvendelsen af instrumenter som den europæiske gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde opfattes som et nyskabende forsøg på at yde bistand på det 
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institutionelle niveau og kan danne grundlaget for en lettere gennemførelse af programmer og 
projekter, navnlig inden for det geografiske samarbejde. 

Selv om de formelt er medtaget i EFRU- og ESF-programmerne, skal de socioøkonomiske 
partneres faktiske engagement i programmerne have særlig støtte.  

Regionalpolitikkerne bliver stadig mere komplekse og er næsten uforståelige, medmindre de 
formidles via kvalificerede og hensigtsmæssige medier. Der skal oprettes grænseflader til 
verden udenfor på de forskellige niveauer, hvor politikken gennemføres i praksis. 

Udveksling af pionerarbejde fra evalueringsfasen udnyttes fortsat i utilstrækkelig grad. Under 
visse omstændigheder kan den blive offer for det administrative og tidsmæssige pres, der ligger 
i programgennemførelsen - de, der har travlt med at gennemføre og færdiggøre programmerne, 
mangler ofte tiden og ressourcerne til at uddestillere og i endnu mindre grad at videreformidle 
bedste praksis og værdifulde erfaringer. Sådanne operationer med udveksling af pionerarbejde 
er imidlertid af central betydning for kapacitetsopbygning i sektorer eller regioner, hvor der er 
behov for den. Der er mangel på muligheder og strukturer for refleksion. 

Udviklingen af en mere omfattende metode, som både skal dække hele programcyklussen og 
involvere repræsentanter for civilsamfundet, vil kræve en yderligere indsats og yderligere 
ressourcer. 

Udveksling af pionerarbejde og evaluering er blevet en "løbende" opgave i den indeværende 
programmeringsperiode. Der bør udformes specifikke platforme til mere hyppige overvejelser 
vedrørende indholdet af programmer og strategier.  

Overvejelser om regionalpolitik må ikke blive til en "ekstraopgave", men skal inddrages kreativt 
i allerede eksisterende begivenheder og møder og derved tilføre dem substans. 

Udveksling af pionerarbejde og kapacitetsopbygning kræver oprettelse og institutionalisering af 
en vejledningsproces, der kører parallelt med gennemførelsesprocessen for strukturfondene, og 
som omfatter alle partnere. I denne proces bør man tilskynde til og stimulere gensidig læring 
gennem erfaringsudveksling på hyppige møder mellem partnerne. 

Den strukturerede udveksling af pionerarbejde bør flyttes fra at være et ansvar, der påhviler den 
enkelte medlemsstat og det enkelte operationelle program, til at være et ansvarsområde for det 
tværnationale EU-niveau. Dette kan opnås i form af netværksprogrammer (f.eks. INTERACT 
for geografisk samarbejde, URBACT), der skaber viden om problemer ved 
programgennemførelsen, skaber synergi for lignende programmer og bidrager til at undgå, at 
man opfinder hjulet igen.  

Indsamling, kritisk analyse og målrettet formidling af god praksis kan anvendes som et 
instrument til udveksling af pionerarbejde. 


