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SKL:s synpunkter på förberedelseprocessen inför
den kommande programperioden
Med det här brevet vill SKL framföra våra synpunkter på hur förberedelseprocessen
inför nästa programperiod bör utformas. Underlaget för våra synpunkter bygger bland
annat på den rapport som bifogas detta brev.
Den bifogade rapportens syfte har varit att utvärdera förberedelseprocessen för
programperioden 2014-2020 inom ramen för de europeiska struktur- och
investeringsfonderna Regionalfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Havs- och Fiskerifonden. Särskilt vikt har lagts på de två
förstnämnda fonderna.
Underlaget till utvärderingen består av ett stort antal intervjuer med kommunala och
regionala företrädare från samtliga län (såväl tjänstemän som förtroendevalda),
ansvariga tjänstemän på regeringskansliet (samtliga involverade departement),
myndigheter med utpekat ansvar för fondernas genomförande samt tjänstemän på EUkommissionen.
Utvärderingen visar på flera brister i samrådet med lokal och regional nivå vid
utformningen av partnerskapsöverenskommelse och program.
Utifrån utvärderingens slutsatser följer här nedan SKL:s synpunkter.

SKL:s synpunkter
För att skapa förutsättningar för en gynnsam process, där man beaktar det ansvar för
regional utveckling som regioner och samverkansorgan har liksom de rent juridiska
aspekterna i förordningen gällande partnerskapsprincip och territoriella
utgångspunkter, vill SKL framhålla vikten av att;
-

regeringen redan nu bör börja planera för hur den lokala och regionala nivån
ska involveras i processen inför nästkommande programperiod. Särskilt fokus
ska läggas på den regionalpolitiska nivån vad gäller inriktning och prioritering
av fondernas genomförande i Sverige efter 2020.

-

det forum som regeringen inrättat för dialog om genomförandet av den
regionala tillväxtpolitiken också används för regelbundna diskussioner om mer
principiella och övergripande frågor inom sammanhållningspolitiken.
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-

den mer operativa grupp om 8 regionala politiker, som SKL håller samman,
används för dialog om innehåll och genomförande av fonderna inför
programperioden 2020-2027.

-

regeringen har en aktiv dialog med SKL och regionalt utvecklingsansvariga
om olika initiativ inom sammanhållningspolitiken, innan de formellt beslutats i
olika instanser.

SKL vill också framhålla följande;
-

Vad gäller Regionalfonden är det väsentligt att tillräckligt med tid ges för den
politiska förankringen av programmen på regional nivå. För att möjliggöra en
politisk process på regional nivå och för att undvika kompletteringar och
eventuella underkännanden i programmen alltför sent i processen, anser SKL
att regionerna bör bjudas in i dialogen med kommissionen i ett tidigare skede.

-

Mot bakgrund av utökade regionala åtaganden som kompetansplattformarna
och regionala initiativ för integration och validering föreslår SKL att
regeringen tidigt inleder en dialog om innehåll och genomförande av
Socialfonden för kommande programperiod.

-

För att inte gå miste om viktiga utvecklingsmedel, exempelvis särskilt avsedda
för den lokala nivån och städer, föreslår SKL att regeringen intar en mer öppen
inställning till nya initiativ från Kommissionens sida.

-

SKL bidrar slutligen gärna som samtalspart till regeringen kring utformningen
av kommande programperiods fonder och program.
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