EUROCITIES
Eurocities er nettverket for europeiske storbyer – grunnlagt i 1986 - som arbeider for at EUinstitusjoner og medlemsland i større grad skal inkorporerer en storbydimensjon i politiske
initiativ (governance etc). Den overordnede målsetningen for Eurocities er bedret livskvalitet
for alle borgere og man arbeider mot dette målet gjennom nettverking, lobbyering og
kampanjer.
Det arbeids innenfor åtte tematiske områder: Kultur, økonomi, miljø, kunnskapssamfunnet,
mobilitet, sosiale saker, urban governance og samarbeid.
Eurocities fokusområder/strategisk rammeverk for perioden 2020 - 2029 er som følger:
• Et inkluderende samfunn
• Et samfunn med utviklingssmuligheter og god lokal økonomi for innbyggerne
• Et samfunn der folk kan bevege seg og leve i et sunt miljø
• Et samfunn med levende og åpne offentlige rom
• Bymyndighetene tar opp og drøfter globale utfordringer
• Byregjeringene er rustet for framtiden
Eurocities utgjør en plattform for medlemmene til å dele kunnskap, kompetanse og ideer,
utveksle erfaringer, analysere felles utfordringer, utvikle innovative løsninger og bygge
kapasitet – gjennom forum, arbeidsgrupper, prosjekt, aktiviteter og events.
Eurocities setter også urbane tema på dagsorden på tvers av politikkområder og kobler byene
og bypolitikk direkte mot EU-politikk. Eurocities ønsker å påvirke og arbeide inn mot EUs
institusjoner og bidra med felles innspill gjennom EUs Urbane Agenda.
Organisasjonen har 140 medlemmer og 45 assosierte partnere fra 39 land. Oslo og Bergen er
norske medlemmer og Stavanger er assosiert partner. Generalforsamlingen er Eurocities
øverste organ og denne trer sammen en gang pr. år i november. I tillegg har organisasjonen
en president (for tiden Anna König Jerlmyr, ordfører i Stockholm, Sverige) og et styre

(Executive Committee) på 12 medlemmer. Sekretariatet holder til i Brussel og har nær 60
medarbeidere.
Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ble høsten 2020 innvalgt som medlem av styret i
EuroCities. Det er første gang en norsk politiker er en del av styret i organisasjonen, og rollen
gir nye muligheter for politisk medvirkning og påvirkning – bl.a. inn mot EUs institusjoner.
Medlemmene arbeider gjennom ca. 40 arbeidsgrupper innen de åtte tematiske områdene.
Oslo kommune leder for tiden arbeidsgruppene for avfall, aktiv aldring og hjemløshet.
For mer informasjon se: www.eurocities.eu

METREX nettverket
Metrex er et nettverk og en plattform for europeiske metropoler og metropole regioner.
Formålet er å dele erfaringer, kunnskap og ekspertise på viktige områder av felles interesse
samt samarbeide om felles tiltak for å fremme byene og by-regionenes rolle i samfunnsutviklingen. Metrex nettverket utgjør en partner for europeiske institusjoner,
forskningsmiljø, offentlige organisasjoner og andre nettverk.
Metrex har rundt 50 medlemmer og president er for tiden Nicola Schelling fra Stuttgartregionen i Tyskland. Sekretariatet ligger i Glasgow, Skottland. Fra Norge er Oslo og Viken
medlemmer i Metrex nettverket.

For mer informasjon se: www.eurometrex.org

