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Regionala representanter i förhandlingen med Europeiska
Kommissionen om Partnerskapsöverenskommelsen och de
operativa programmen
Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för att skapa tillväxt och sysselsättning
lokalt och regionalt i Sverige. Som exempel kan nämnas att hälften av
programområdena får mellan 70-90 % av sina FoI-medel från EU via Regionalfonden.
Regionalfonden är således oerhört viktig för att vi ska få en bred innovationskapacitet
i hela landet. Det regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna
är centrala utgångspunkter och en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt
utvecklingsarbete.
Inför den nuvarande programperioden fick åtta regionalt utvecklingsansvariga
organisationer i uppdrag att samordna programskrivningen av de regionala
programmen inom Regionalfonden. Kontakten med Europeiska Kommissionen om
innehållet i programmen skedde dock nästan uteslutande via Näringsdepartementet. I
både Europeiska Kommissionens återkoppling till Näringsdepartementet och den
utvärdering som SKL lät göra under 2015 påvisades att förhandlingsprocessen hade
underlättats om regionerna hade involverats i dialogen med Kommissionen i ett
tidigare skede. En tidig dialog med regionerna hade också kunnat bidra till en ökad
förståelse för de olika förutsättningar och behov som finns regionalt, vilket sannolikt
hade gjort förhandlingen om innehållet i programmen mindre resurskrävande.
För att skapa förutsättningar för en mer gynnsam process inför kommande
programperiod, föreslår SKL att regionala representanter bereds plats vid den svenska
regeringens förhandlingar med Europeiska Kommissionen om
Partnerskapsöverenskommelse (eller motsvarande) och de operativa programmen.
Detta framhålls också i SKL:s synpunkter om EU:s framtida sammanhållningspolitik,
Dnr 16/05979, som tidigare delgivits Regeringskansliet.
SKL föreslår att två representanter utses för att företräda regionalt
utvecklingsansvariga i de mer övergripande förhandlingarna om innehållet i
Partnerskapsöverenskommelsen liksom i förhandlingarna om de operativa
programmen. Nominering av representanter kan med fördel ske via SKL för att på sätt
få en sammanhållen process. En förutsättning för ett sådant upplägg är att
förberedande möten mellan de regionala representanterna och departementet planeras
in, för att man ska kunna utgöra en gemensam samtalspart gentemot Kommissionen.
En struktur för politisk förankring och avstämning kan dels arrangeras regionalt dels
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2016-12-21

via SKL och den politiska s.k. ”8-gruppen”. En beredskap för att kunna fatta snabba
beslut om prioriteringsordning måste då byggas in i denna struktur.
För att skapa en större transparens föreslår SKL också att ett antal regelbundna möten
arrangeras med regionalt utvecklingsansvariga representanter från varje
programområde, Kommissionen och departementet, där möjlighet ges att diskutera
specifika frågeställningar för varje enskilt program. Detta skulle öka den ömsesidiga
förståelsen för alla parter vad gäller processen i sin helhet och för olika prioriteringar.
Tidiga uppstartsmöten med alla tre parter vore väldigt uppskattat.
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