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Promemoria vissa lagändringar inför en ny programperiod.
Näringsdepartementets dnr N2014/55/RT
Tillväxtverket har inget att invända mot förslagen i promemorian.
I samband med översynen av lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
skulle Tillväxtverket dock vilja framföra förslag på ökad tydlighet och
transparens i strukturfondspartnerskapens arbete.
De ökade kraven på mål och resultat i de nya EU-förordningarna på
strukturfondsområdet understryker vikten av att man på nationell och
regional nivå endast prioriterar de projekt som stödjer programmens mål och
resultat. Det bör tydliggöras att prioriteringarna ska göras med denna
utgångspunkt och att strukturfondspartnerskapen har ett ansvar för
uppföljning och lärande av de egna prioriteringarna.
Lagen syftar till att säkerställa det regionala inflytandet och det bör därför
förtydligas att med inflytandet följer också ansvaret att återkommande följa
upp de gjorda prioriteringarna och bedöma hur de fallit ut i förhållande till
programmens mål och resultat och horisontella kriterier mm. Detta arbete ska
göras i samarbete med de myndigheter som ansvarar för regional tillväxt och
förvaltande myndighet som också tar fram underlag. Uppföljningen bör sedan
också användas som underlag inför kommande prioriteringar.
De nya EU-förordningarna ställer också ökade krav på information och
kommunikation i syfte att sprida kunskap och öka insynen i arbetet med
strukturfonderna. Även i detta sammanhang bör strukturfondsparterskapens
arbete förtydligas. Strukturfondspartnerskapen arbetar idag på olika sätt och
flertalet har tillsatt sekretariat som bl a ansvarar för inhämtande av underlag
inför prioriteringsmöten, kallelser till prioriteringsmöten, protokollföring och
upprättande av prioriteringsbeslut. Detta har fått till följd att
dokumentationen av arbetet, tex mötesprotokoll och prioriteringsbeslut ser
olika ut och ibland saknar väsentlig information. Inte sällan saknas reella skäl i
dokumentationen vilket gör det svårt att förstå hur strukturfondspartnerskapen resonerat vid prioriteringen av projektet och hur man bedömt att det
stämmer överens med programmets mål. Ett mer strategiskt arbete med mål
och resultat och kriterier som nämnts ovan skulle underlätta återgivandet av
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skäl i prioriteringsbesluten. Med tanke på EU:s transparensprincip och för att
säkerställa en tillfredsställande insyn i arbetet bör samtliga prioriteringsbeslut
innehålla ett minimum av uppgifter och de bör också göras tillgängliga för
allmänheten. Besluten skulle exempelvis kunna publiceras på den nationella
websidan för strukturfonderna eller på respektive ordförandemyndighets
hemsida.
Frågan om transparens hänger också nära samman med jävshantering och
EU:s princip om likabehandling när partnerskapen fattar beslut. Eftersom det
regionalt och lokalt förekommer kopplingar mellan personer i
strukturfondspartnerskapen och i de projekt som strukturfondspartnerskapen
ska ta ställning till, t ex på så sätt att en person i strukturfondspartnerskapet
också kan sitta i styrelsen för ett bolag som söker projektmedel, ställs stora
krav på transparens i beslutsfattandet. Med transparens menas här såväl
innehållet i besluten, t ex vem som deltar i prioriteringsbeslutet för respektive
projekt, men också beslutens tillgänglighet så att berörda parter och
allmänheten kan följa upp strukturfondspartnerskapens ställningstaganden.
Det är inte heller ovanligt att en och samma person sitter både i
strukturfondspartnerskapet och i den övervakningskommitté som ska följa
upp arbetet med strukturfonderna vilket också talar för en ökad transparens.
Redan idag finns en skrivning i 4 § lag (2007:459) om
strukturfondspartnerskap som anger att förvaltningslagens jävsbestämmelser i
11 och 12 §§ ska gälla vid handläggningen. Således finns redan det formella
kravet på hanteringen av jäv, men det återstår att tydliggöra hur det ska
genomföras i praktiken. Att det går att följa hur man hanterat kopplingar
mellan olika personer och att sökanden behandlats på samma sätt vid
beslutsfattandet är också en viktig förtroendefråga för arbetet med
strukturfonderna regionalt och lokalt.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf efter
föredragning av Eva Lindahl Toftegaard. I den slutliga handläggningen har
Patrik Sällström och Tommy Anjevall deltagit.
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