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Agenda
• Green Deal i eit nøtteskal

• Bakgrunn for Green Deal

• Kva for politikkområde vil Green Deal omfatte?

• Green Deal og Vestlandet
• Korleis påverkar Green Deal Norge og Vestlandet

• Spørsmål?



Viktige tema:

• Green Deal – EUs grønne vekststrategi

• Energi – spesielt fokus på hydrogen

• Fremtidens kompetanse, 
utdanningsprogrammene (alle nivå)

• Forskning og innovasjon – samarbeid på 
tvers av sektorer



På dagsorden

• European Green Deal
• Energi, klima og miljø

• Digitalisering

• Covid-19 og Next Generation EU

• Omstilling, kompetanse og utdanning

• Innovasjon og utvikling

• Ny programperiode for EU-
programmene



Bakgrunn for Green Deal
• Nytt Europaparlamentet og ny Kommisjon

• Von der Leyen: Eit europeisk grønt skifte

• Green Deal lansert desember 2019

• Omfattar alle politikkområde

• Mål: Omstille EUs økonomiske system på en 
rettferdig måte

• EU krev meir av medlemslanda/næringslivet

• Avtale/pakt: EU skal levere!



Green Deal: EUs vekststrategi
• EUs mål:

• EUs grøne vekststrategi

• Berekraftig framtid

• Strategisk autonomi

• Globalt leiarskap

• FNs berekraftsmål

• Menneska og innbyggarane i 
sentrum

• Vest-Norge er i ein unik posisjon til å 
bidra og dra nytte av Green Deal

«Transforming EU’s economy
for a sustainable future»



Green Deal og korona
• EUs langtidsbudsjett og recovery package er 

slått saman

• Ein del initiativ er blitt utsett, men ikkje avlyst

• Viktig for Kommisjonen å bevare Green Deal i 
recovery plan

• Framtida blir grøn uansett

• Koronakrisa har understreka samanhengen
mellom natur, økonomi og helse

• Lik konkurranse og hindre utanlandske
oppkjøparar



Green Deal og påvirkning på Norge
• Lover og regler

• Norge er med i EUs klimaavtale

• Nytt EØS-relevant lovverk 

• Green Deal ligg til grunn for all ny politikk i EU
• Premissleverandør for industri og næring i framtida

• Vil påvirke innhold i EU-programma og europeisk samarbeid 

• Byer og regioner er de som må gjennomføre Green Deal

• Politikkutforminga går raskt i EU – følg med!



Vegen vidare
• Korleis bruke det internasjonale samarbeidet som 

verktøy til å finne også grøne og innovative løysinger 
for framtida?

• Korleis kan Green Deal skape mogelegheiter og 
utfordringer for di kommune?

• Korleis bruke internasjonal verktøykasse framover? 
Korleis kan VNB vere eit verktøy? 



Støtte fra VNB i ulike faser av prosjektet
• Utvikling

• Informasjon om EUs politikk og program

• Ideutvikling

• Planlegging

• Finne prosjektpartnere for eksempel ved å 
organisere matchmaking-arrangement

• Fasilitere møter – i Brussel eller på andre arenaer

• Bistå i søknadsprosessen

• Gjennomføring

• Presentasjon og promotering

• Disseminering, konferanser

• Representere prosjektet i våre nettverk



Spørsmål og diskusjon

@WestNorway1

Følg oss på Facebook!

west-norway.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev! 

https://twitter.com/westnorway1
facebook.com/vestnorgesbrusselkontor
https://www.west-norway.no/
https://www.west-norway.no/


Les meir om Green Deal på nettstaden vår:
• European Green Deal

• https://www.west-norway.no/ambisiose-klimamal-i-
europakommisjonen-sin-green-deal/

• Strategi for hydrogenstrategi og sektorintegrering av energi
• https://www.west-norway.no/strategi-for-sektorintegrering-og-

hydrogen/

• Industristrategi
• https://www.west-norway.no/en-inkluderende-industristrategi-fra-

kommisjonen/

• Handlinsplan for sirkulærøkonomi
• https://www.west-norway.no/reduce-reuse-recylce-eu-har-lansert-

konkret-handlingsplan-for-sirkulaerokonomi/

• Naturmangfald og Frå jord til bord
• https://www.west-norway.no/strategi-for-naturmangfald-og-jordbruk/

• Siste nyhetsbrev:
• https://www.west-norway.no/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=105&wysijap=subsc
riptions&user_id=896
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