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Europaforum Norra Sverige vill se gemensamma ansträngningar för att skapa ett effektivt
genomförande av EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och
kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra
Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och
handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen både
på den europeiska arenan och i förhållande till den nationella nivån i frågor med ett tydligt
europeiskt perspektiv.

För ett effektivt genomförande vill EFNS se;
Ø
Ø
Ø
Ø

en samordnad och transparent programmeringsprocess
en tydlig partnerskapsöverenskommelse som tas fram tillsammans med regionerna
en bättre fondsamordning med tidig involvering av regionerna
ökade möjligheter till konstruktiv dialog på flera nivåer

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och
investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att
ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell
såväl som EU-nivå ska kunna bli verklighet krävs en ordentlig kraftsamling nu.
EU-programmen är viktiga verktyg för hela Sveriges och EU:s utvecklingskraft och
innovationsförmåga. De spelar idag en avgörande roll men har potential att bli ännu mer
betydelsefulla förutsatt att samhandling och samplanering mellan alla olika nivåer och
sektorer sker. Det är ett onödigt missutnyttjande av resurser att inte ta möjligheter till
utveckling när chansen ännu finns.
Dialog, transparens och framförhållning måste vara ledorden för arbetet. Det krävs att
departementen, myndigheterna och regionerna lever upp och försöker få till en så pass bra
programskrivningsprocess som möjligt. Först när en välfungerande process för respektive
fond, samt ett helhetsgrepp för hela fondpaketet finns, kan användningen av EU-medel
optimeras för största möjliga nytta i Sveriges olika regioner.
Regionerna i norra Sverige, och andra regioner med oss, ställer sig bakom EUkommissionens ambitioner om partnerskapsöverenskommelse, fondsamordning, regional
anpassning, territoriella verktyg och flernivåstyre i programframtagning och genomförande
av hela den politik som utgör sammanhållningspolitiken. De är alla nödvändiga ingredienser
för att skapa kraft för genomförande och kunna tillvarata potentialen i alla delar av Sverige
och EU.
Norra Sverige vill se en samordnad programmeringsprocess
Den process som nu tar form på nationell nivå inom de olika delarna av
sammanhållningspolitiken är fragmenterad och djupt oroande.

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna upplever en avsaknad av helhetsgrepp. Fonder,
som enligt EU-kommissionens förordningsförslag ska koordineras och samordnas, drivs i
parallella spår med olika angreppsätt och tidshorisonter. Norra Sverige känner särskild oro
över att unika särdrag och potentialer riskerar att passera obeaktade – trots de särskilda
tilldelningar som tillförs glesa regioner.
Norra Sverige vill se en tydlig partnerskapsöverenskommelse
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) ska ange de svenska prioriteringarna som de olika
programmen ska utgå ifrån och är ett mycket viktigt dokument som kommer att styra hela
programskrivningsprocessen genom att koppla ihop EU:s förordningar med de operativa
programmen. Departementen kallar dokumentet för ”ett strategiskt ställningstagande”
istället för PÖ. I dagsläget vet inte regionalt utvecklingsansvariga aktörer vad det nya
dokumentet innebär eller planeras innehålla. Från regionalt håll är det viktigt att delta i
arbetet med framtagandet av en PÖ eller ett “strategiskt ställningstagande”. Idag har dock
regionerna svårt att förhålla sig till och planera för deltagandet i ett sådant arbete eftersom
de inte vet hur processen kommer att se ut.
Samhandling enligt den Code of Conduct on Partnership som finns som delegerad akt under
pågående programperiod är nödvändig och bör välkomnas även inför kommande
programperiod, då en stor del av de projekt som genereras av programmen kommer att
genomföras lokalt och regionalt.
Norra Sverige vill se en bättre fondsamordning
Tanken att de olika programmen inom sammanhållningspolitiken ska samordnas – med
varandra och med andra europeiska program - är tydlig i EU-kommissionens
förordningsförslag. En samordning av program och fonder väntas leda till synergieffekter
där ”1+1 blir tre” och där det blir möjligt att undvika vita fläckar.
Under nuvarande programperiod kan det konstateras att fondsamverkan inte fungerat och
därför är det särskilt viktigt att nationell och regional nivå engagerar sig tidigt
för att lägga
!
en grund för fondsamverkan tidigt under den här programskrivningen. Trots att det inte
finns några nationella prioriteringar så har ändå arbetet påbörjats för att sätta ramarna för
den kommande Europeiska socialfonden (ESF+), en process som väntas vara klar redan i
april. Arbetet med att utforma den Regionala utvecklingsfonden (ERUF) planeras däremot
att komma igång först efter årsskiftet.
Vilket resulterar i en splittrad process och skapar en oro över att den samordning och
koordinering som enligt förordningarna krävs inte hinns med, vilket leder till att viktiga
fonder återigen blir omöjliga att ta del av. De regionalt utvecklingsansvarigas roll i
framtagandet av socialfondsprogrammet och de regionala handlingsplanerna är också oklar
i dagsläget och behöver tydliggöras.
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Norra Sverige vill se konstruktiv dialog på flera nivåer
Norra Sverige välkomnar Näringsdepartementets inbjudningar till olika former av möten
med den regionala nivån, men önskar samtidigt mer öppenhet och möjlighet till verklig
dialog. En stor del av de möten som betraktas som dialogmöten från departementshåll ger
väldigt lite utrymme för just dialog. I de flesta fall uppfattas de i stället som
informationsmöten. Norra Sveriges ambition är att ge så bra och konstruktiva underlag och
inspel som möjligt. Vilket förutsätter att information och underlag delges till regionerna i
god tid innan ett möte med nationell nivå, så att det finns möjlighet att föra dialog med
andra aktörer i den geografi som representeras innan mötet.
I Sverige är det en komplex struktur för programskrivningsarbete med fondansvar på olika
departement och myndigheter. Det finns olika programgeografier och olika nivåer som
ansvarar för programskrivningen. Systemet försvårar koordinering och samhandling, men
gemensamma krafter från samtliga aktörer bör kunna skapa en bra process för
programmeringen av sammanhållningspolitiken trots förutsättningarna.
Europaforum norra Sverige vill avslutningsvis passa på att påminna om lärdomarna från
föregående programskrivningsprocess och de rekommendationer som då gavs. Allt med
förväntan om ett betydligt bättre samarbete med en sammanhållen process, en tydlig
överenskommelse, bättre fondsamordning och bättre dialog på flera nivåer.
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