VÄLKOMMEN TILL EN

Nationell dialogkonferens om
EU:s framtida sammanhållningspolitik
De europeiska struktur- och investeringsfonderna utgör viktiga resurser för att skapa
tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Sverige. Totalt fördelas omkring 20
miljarder kr genom olika program inom Regional- och Socialfonden till
utvecklingssatsningar under 2014-2020. Sammanhållningspolitiken utgör en tredje del
av EU:s totala budget och är samtidigt ett politikområde vars resultat och effekter är
satta under lupp. En översyn av EU:s fleråriga budgetram presenteras under hösten
och diskussionen om fördelningen inom långtidsbudgeten efter 2020 påbörjas därmed.
I april arrangerades en första kraftsamling med regionala företrädare för en fortsatt stark
regionalpolitik på EU-nivå. Vi fortsätter nu diskussionerna om hur sammanhållningspolitiken kan vara ett relevant politikområde även efter 2020.
Datum.

27 september, 09:30-16:00

Ange plats.

Münchenbryggeriet, lokal Magasinet

Målgrupp.

Förtroendevalda och tjänstemän i regioner, landsting och kommuner, liksom på
myndigheter och departement

Kostnad.

1 995 kr, anmälan är bindande, kan överlåtas på annan person

Anmälan.

Anmäl dig här

PROGRAM
09:30-09:45

Välkommen
Ellinor Ivarsson, SKL, Carl-Albert Hjelmborn, Skåne European Office

09:45-10:00

Vikten av ett reellt flernivåstyre
Birgitta Losman, Ordf. beredning för tillväxt och regional utveckling, SKL

10:00-10:20

Översynen av EU:s långtidsbudget – EU:s kommande fleråriga budgetram
Johan Krafft, Statsrådsberedningen

10:20-10:40

Hur kan sammanhållningspolitiken möta de utmaningar som EU står inför?
Mattias Moberg, Näringsdepartementet

10:40-10:45

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Bensträckare

10:45-11:45

Röster från Bryssel
Mikael Janson, North Sweden, modererar
Är sammanhållningspolitiken ett relevant politikområde även efter 2020?
Erik von Breska, chef för ekonomiska analysenheten, DG Regio, Europeiska
Kommissionen
Samtal med svenska Bryssel-perspektiv på sammanhållningspolitiken
Jens Nilsson, ledamot i REGI-utskottet, Europaparlamentet
XX, Regionkommittén
XX, Council of European Municipalities and Regions

11:45

Summering

12:00

LUNCH

13:00

Parallella seminarier
1. EU:s investeringar post 2020 - strukturfonder eller finansiella låneinstrument?
Region Västerbotten arrangerar
Vi diskuterar vad en utökad andel lånefinansiering inom sammanhållningspolitiken kan
komma att innebära för den lokala och regionala nivån. Vilka möjligheter och erfarenhet
finns av lånefinansiering i nuvarande programperiod? Och hur ska framtida
investeringar finansieras ur en krympande EU-budget?
2. En sammanhållningspolitik som stärker regional samverkan och lokal
utveckling
Länen/regionerna i Östra Mellansverige arrangerar
Vi diskuterar hur det nuvarande systemet för sammanhållningspolitikens genomförande
stärks av samarbete för att gynna tillväxt och strukturomvandling i regionerna. Vilka
erfarenheter har vi av genomförandet så här långt? Vilken roll kan regionerna ha i den
kommande programperioden, vad ser vi kommer krävas i nästa steg och kan den lokala
nivån ta en mer aktiv roll?
3. Mervärdet av sammanhållningspolitiken i Sverige – en diskussion om resultat
och framtida utmaningar.
Tillväxtverket arrangerar
Vi diskuterar vilken betydelse sammanhållningspolitiken har i det regionala
tillväxtarbetet. Vilka konkreta resultat och mervärden kan vi se? Hur kan vi få än mer
effekt av satsade medel? Hur bör sammanhållningspolitiken utformas för att möta
behov i regionerna?

14:30

Fika

15:00

Europeiska regioners initiativ för en fortsatt stark sammanhållningspolitik
Sven Kastö, Småland Blekinge European Office
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15:05

Summering från dagen, samtal med den politiska ”8-gruppen” kring följande
frågeställningar;
Vad betyder sammanhållningspolitiken för den lokala och regionala tillväxten i Sverige?
Hur jobbar vi strategiskt med lånefinansiering?
Vilken roll kan regionerna ta i kommande programperiod?
Erik Bergkvist, Regionråd, Region Västerbotten
Viking Jonsson, Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Anita Jernberger, Regionråd, Region Östergötland
Robert Uitto, Regionråd, Region Jämtland Härjedalen
Leif Larsson, ledamot i styrelsen, Regionförbundet i Kalmar län
Birgitta Losman, Ordförande, Beredningen för tillväxt och regional utveckling, SKL

16:00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Konferensen avslutas

