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BjörnTill statsrådet Rosengren

chefen för Närings- ochbemyndigade den september 199817Regeringen
uppgift förtillkalla särskild utredare medhandelsdepartementet attatt en

strukturfondsprogrammen underde geografiskt avgränsade nästa program-
hur deförslag till former för delsperiod åren 2000-2006 redovisa nya

genomföras.skall fram, dels hur de skalltasprogrammen
f.d. riksdagsledamotenbemyndigande förordnadesMed stöd dettaav

utredare den oktoberAnders Svärd särskild 28 1998.som
jur.kand. den decembersekreterare förordnades Martin Engman lSom

fi1.mag. Johansson bitr. selcrete-dag förordnades Tina1998. Samma som
utarbetat kon-har organisationskonsulten HultquistOveDärutöver enrare.

Österrike,avgränsade strukturfondsprogram isultrapport geografisktom
Storbritannien och Frankrike se bilaga 3.Nederländerna,

geografisktUtredningen deUtredningen har antagit namnet om av-
strukturstödbetänkandet EG:sgränsade strukturfondsprogrammen. Genom

geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammenför deorganisationNy-
fram, har slutfört mitt1999:24, utredningen lägger jagSOU som nu

uppdrag.

februariStockholm i 1999

SvärdAnders
/Martin Engman

JohanssonTina
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Sammanfattning

Strukturfondsutredningen har samlat och analyserat erfarenheter frånin
från strukturfonder. UtredningenSveriges första period med stöd EG:s

lämnar också förslag till hur strukturfondsprogrammen för period, årnästa
fram genomföras. Erfarenheterna förslagen2000-2006, kan och ochtas

ochhandlar endast de målområden geografiskt avgränsadeärom som
gemenskapsinitiativen och Leader Under pågåendeInterreg IIA II. nu

förperiod kallades målområdena mål mål 5b och mål I program-nya
perioden kommer de kallas mål och mållatt

Erfarenheter framtagande och genomförandeav av

program

sammanfattande intrycket strukturfondsprogrammenDet har in-är att
neburit arbeta med regionala utvecklingsfrågor Sverige.isättett nytt att

har lagt för ökatProgrammen grunden samarbete i konstellationer,nya
kommun- och länsgränser.inte minst över

Tidsplanen för framtagande alltför kort. Förank-av programmen var
blev lidande och möjligheterna partnerska-ringsprocessen att engagera

fullt i små. Näringslivet korn inte in ipet ut processen var programar-
omfattningbetet i den önskades. vissa regioner organisations-I togsom

frågan programinnehållet.diskussioneröver om
övervakningskommittéerBeslutsgrupper och organisationerär nya

för genomförandetinrättades strukturfondsprogrammen. Ge-som av
partnerskapet har mängd olika aktörer deltagit såväl framta-inom en

gandet genomförandetisom av programmen.
genomförandetI har arbetet i beslutsgrupper ochav programmen

Ävenövervakningskommittéer fungerat olika bra. partnerskapets del-
aktighet i genomförandet varierar. I vissa regioner har referensgrupper
och skapats för öka partnerskapets delaktighet iattramprogram pro-
gramarbetet. Beslutsgruppernas sekretariat har byggt bredupp en
kompetens och erfarenhet samtidigt hög enligtarbetsbelastningsom
uppgift problem.utgjort ett
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strukturfondsmedelförskottMedfinansieringen och förbudet mot av
Näringslivetsprojektägare.svårigheter främst för mindrehar medfört

omfattninglitendelaktighet programgenomförandet har variti ge-av
medfinansiering.godkändamedel inteprivata äratt somnom

Överprövningen myndigheternade utbetalandeprojektbeslut, därav
har skapat osäkerhetbeslut stöd,kan återkalla beslutsgruppens enom

hos projektägarna.
präglats problem ochutbetalningar harAdministrationen kring av

kontroll och redo-fonderna ställer skilda krav påoklarheter. olikaDe
utbetal-sökt samordna hanteringenSverigevisning samtidigt avsom

förhar utvecklat olikautbetalande myndigheternaningar. De system
ansvarsfördelning mellan besluts-Otydliggranskning utbetalningar.av

myndigheter har medfört onödigtoch utbetalandegruppssekretariat
med rekvirera struktur-dröjer projektägaredubbelarbete. Därutöver att

fondsmedel.
uppgifter den nationellaoch samordningen iiBrister iIT -system av

har säkerhetsproblemeffektivitetsförluster och idatabasen medfört
hanteringen strukturfondema.av

överväganden
använda strukturfondsmedlen framgångsriktskall kunnaOm Sverige är

aktivt både framtagandet ochpartnerskapet deltar idet nödvändigt att
strukturfondsprogrammen. Partnerskapet kan varieragenomförandet av

förutsättningar.lokala Förslagsgrupper ochoch beroende påtidöver
för hur partnerskap kan arbeta. Med-modellerramprojekt tvåär ett

partnerskap kan för landsting,lemmar sådanti representanterett vara
lokala ko-kommuner, arbetsmarknadens länsarbetsnämnden,parter,

jämställdhetsorga-näringslivet, studieförbund, miljörörelsen,operativ,
nisationer.

godkännas stödgrundande för strukturfonds-Privata medel bör som
stöd, enskilda företag genomförandet struk-så kan delta aktivt iatt av
turfondsprogrammen.

vidBeslutsgruppema bör avskaffas nämnder i stället inrättasoch
länsstyrelsen och självstyrelseorganen försökslänen. nämnderi De som
fattar beslut projekt bör också till utbetalningsmyn-regeringen utseom
digheter. skulle med överprövning försvin-Därigenom dagens problem

na.
förEn länsövergripande satsningar bör inom deavsättaspott nya

börPotten minst 20motsvara procent programmetsprogrammen. av
budget och kan användas för forskningsatsningar inom turism, IT samt
och utveckling.
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ochbeslutandetillSametingetbörsamiska insatserna utsesdeFör
myndighet.utbetalande

programområdeblir ävenskärgårdamaförutsättning ettUnder att
nämndutbetalandebeslutande ochbörprogramperiodunder nästa en

bestämmer.regeringenlänsstyrelsevid deninrättas som
Förbeslutsorganisation.nuvarandebehållabörLeader-programmen

huvudmodellbör minhuvudansvarigtSverigedär ärInterreg-program
förhuvudansvaretfall därde etttillämpas. Iutbetalningochbeslutför

dagensförordar jag systemvilar på attstatInterreg-program annanen
används.med beslutsgmpper

strukturfondsstöd börbeviljatförskott påtillmöjlighetgenerellEn
likvidapågenomföra börmöjligt räntaintedettainföras. Om attär me-

stödberättigad.del vara
ÖK strategiskaÖvervakningskommittéerna förstärkasbör som

ÖK förtro-handförstaiiledamöternaDärför börpolitiska varaorgan.
Även organi-förföreträdareoch landsting.kommunerendevalda från
ÖK framtagandetdelta ibörplats.beredasbörnäringslivetochsationer

program.av
förvaltningsmyndighettillmyndighetendastbörSverige utsesI en

kanförvaltningsmyndighetTillstrukturfondsprogrammen.för nyen
eller NUTEKmyndighet utses.

påläggasfasas börskallför de utAnsvaret or-sammasomprogram
stöd.utbetalarochbeslutarganisation som
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Summary

hasfunds’structuralgeographicalthecommitteeThe programmeson
whichduringperiodfirstthefromanalysed experiencesgathered and

Thefunds.structuralthe EU’sfromreceived assistancehasSweden
implemen-andprogrammingtheproposals foralsocommittee presents

2000-period,for thestructural-fund nextof thetation programmes
geographicallyonlyproposalsandexperiencesThese2006. concern

IIAinitiatives InterregCommunitywelldefined objective asasareas
objectivetheperiodtheDuringLeader II. areasand current programme

theInobjective5b and nextobjectiveobjectivecalledbeenhave
and objectiveobjective 1calledwill beperiod theyprogramme

implementationandprogrammingthefromExperiences
theof programmes

havestructural-fundthethatimpressionoverallThe programmes
inissuesregional-developmentworkingofinstilled onnew waya

increasedforthepavedhaveThe co-opera-Sweden. wayprogrammes
boun-andmunicipal countyleastconstellations,tion in not acrossnew

daries.
whichmuchprogrammingfor tooallottedThe time scarce,was

and theretheestablishingofthe washampered programmes,process
pri-Thethepartnership inthefullyopportunitylittle process.to engage
thatthework extentthein toparticipatedid not programmesectorvate
fororganisationtheofquestiontheregions,certainhoped. Inhad been

of thethethanrather contentthe program-implementing programmes,
agenda.dominated themes,

committeesand monitoringcommittes areProgramme management
implementationfor thethatorganisationof settypes upweretwo new

widepartnershiptheThroughstructural-fundof the aprogrammes.
imple-andprogrammingboth theinactiveof participants wererange

mentation stages.
of theworktheof theimplementationof theIn programmesrespect

hasand committeesmonitoringcommitteesmanagementprogramme
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of the partnership.shown the participation Inresults, hasvarying as
have beenand frameworkcertain referenceregions programmesgroups

theof the partnership increated the participationincreaseto program-
workload, theAlthough burdened by heavywork. programmeme a

of experien-and gained lotbuilt broad expertisehavesecretariats aup
ce.

from theadvanceand the prohibition againstCo—financzng payments
smallerprimarily for projectcreated difficultiesstructural funds have

ofthe implementationof the private inThe participation sectorowners.
the fact thatthe has been small due privateto assets areprogrammes

of appealing projectThe possibilityadmissible co-financing.not as
overruleauthoritiesdecisions, through which paying an program-may

has created uncertaintydecision aid,committee’smanagement onme
projectamong owners.

problemssurrounded byof has beenThe administration payments
applyaccounting requirementsDifferent control andand obscurities.

co-ordinatehas triedfor the time, Swedenthe funds.various At tosame
forresponsibleThe authoritiesthe ofadministration payments. pay-

for these. Uncer-developed different supervisionhave systemsments
secretariatsof responsibility betweentainties the divisionin programme

work.of doubleled lotand the authorities havepaying to unnecessarya
structural-fundclaiminghave been late inaddition, projectIn owners

assistance.
theof information inthe co-ordinationand inFlaws in IT systems

wellefficiencyresulted loss ofhave innational database as secu-asa
structural funds.of theadministrationrity problems in the

recommendationsConclusions and

Sweden requires activestructural-fund inThe successful of assetsuse
and imple-programmingpartnership both in thetheparticipation by
of theThe compositionstructural-fundofmentation part-programmes.

depending localanother,from timenership could to onvary one
models forframeworkand projectsconditions. Drafting twoaregroups

partnershipThe members of suchcould work.how partnership aa
councils, municipalities, unions,ofcould be representatives county em-

local co-operatives,employment boards,ployers’ associations, county
educational associations, environmentprivate organisations,sector

organisations.equal-opportunitiesgroups or
the imple-actively inindividual companies participateallowTo to

possibleshould bestructural-fundof thementation toprogrammes,
privatebase structural-fund assistance assets.on
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andabolishedshould becommitteesThe managementprogramme
theandboardsadministrativeboards countyreplaced by atset up

takewhichboardsThecounties.trialtheinself-govemmentoforgans
by theauthority governmentgivenalso beshouldprojectsdecisions on

appeals.ofproblemthesolvewouldThat currentmake payments.to
theinshould beprojectscounty—wide set pro-pool for newA up

of theleast 20 centmakeshouldpool pro-The at perupgrammes.
ITtourism,infor varioususedcould be venturesandbudgetgramme

and RD.
beshouldParliamentSaamitheSaami,theaimedprojectsIn at

authority.and payingexecutiveappointed
objectivewill constitutearchipelagosthethatassumptiontheOn

withboardexecutiveperiod,theduringalso next anprogrammeareas
admini-theestablishedbe countyshould atfundsdisburserightthe to

thenominated by government.boardstrative
executivetheshould retain current orga-LeaderThe programmes

primeSweden bearswhichin res-For Interregnisation. programmes
apply. Inshouldanddecisionsmodel for paymentsmainponsibility my

bybornefor Interregresponsibilityprimewhere programmeancases
withthethatrecommend systemcurrent programmeIanother state,

used.becommitteesmanagament
assis-structural-fundofof advance paymentspossibilitygeneralA
liquidimpossible, interestthisintroduced. Ifshould be onprovestance

assistance.eligible formadeshould beassets
poli-strategicstrengthenedbeshouldcommitteesmonitoringThe as

electedofconsistprimarilyshouldcommitteesTherefore,tical organs.
organi-butcouncils,andauthoritieslocal countyfromrepresentatives

beshould alsoprivatethefrom sector repre-representativesandsations
ofdesigntheinparticipateshould programmes.committeesThesented.

admini-handle theshouldauthoritymanagingonlySwedenIn one
autho-could beThisstructural-fundof the newastration programmes.

Techni-andIndustrialforBoardNationalSwedishtheNUTEK,rity or
Development.cal

shouldphasedwill bewhich outfor theResponsibility programmes
makesand paymentsdecidesthatorganisationby thebe borne onsame

of aid money.
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arbeteochuppdragUtredningens1

Utredningsuppdraget1

Strukturfonds-fördirektivregeringenbeslutadeseptember17Den om
utred-regeringenuppdrag1.‘bilaga Detseutredningen gavsom

deförkorthetinnefattade iochomfattande attmycketningen geo-var
analyseraochsamla instrukturfondsprogrammenavgränsadegrafiskt

programperiod, inter-innevarande göraundergjorterfarenheterde som
föreslå for-länderfem angivnamed minst samtjämförelsernationella

Utred-genomföras.ochskall framdefor hur tasprogrammennyamer
utfråg-offentligaskeblandskullegenomförande annatningens genom

Slutligenmyndigheter.diversesamråd medochliknandeellerningar
februari 1999.26denredovisasskallutredningsarbetet senastattanges

utredaresärskildtillkallades jagnovemberslutet attI upp-somav
tvåförordnadesdecember attbörjanoch idirektivenfylla personerav

uppdragetförståroch ärutredningen. Somförsekretariatutgöra envar
och finan-personelltbegränsadeoch detidentanke påmed resurserna,

haftendasthar jaguppgift. Därför etttyvärrmycket svårsiellt, en
myndigheter.fåtalsamråd medbegränsat ett

Utredningsarbetetl

möj-mångaträffa såvaritbörjanförstahar från attambitionMin som
struktur-genomförandetinblandade iolikapåde sätt ärligt avsomav

harUtredningenmyndigheter.och påregionernaifondsprogrammen
Luleå,Karlstad,Jönköping,Göteborg,Gävle,Bryssel,därför varit i

Östersund. Lands-vidtaladeoch JagVänersborgStockholm, Sunne,
mål 6 ikonferenskommunförbundetsSvenskaochtingsförbundets om

källförteclcningen.Lycksele se

1 1998:85Dir.
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Utredningen har dessutom sammankomster riktade tillarrangerat
särskilt betydelsefulla för länens jämställdhets-representantergrupper;
arbete, näringslivets aktörer beslutsgrupperna.samt

februariDen 12 jag således jämställdhetsexperter frånmötte tio
länsstyrelser. Samtalet fokuserade hur jämställdhetsperspektiv kanett

framtagandet och genomförandet de strukturfonds-genomsyra av nya
programmen.

februari15Den jag näringslivets organisationer. Diskussio-mötte
kom kretsa kring företagens och den enskilde företagarens in-attnen

flytande och delaktighet i programframtagandet och tillväxtavtalen.
februari16 ledamöterDen jag och några huvudselcreteraremötte

från samtligai strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ.stort sett
Beslutsfattandet och utbetalningsansvaret blev föremål för debatt.

Utredningen har tagit del och studerat från bland andrarapporter
RRV, revisionsrätten, Riksdagens revisorer och Statskontoret, samtliga
halvtidsutvärderingar utredningar inom SOU och departements-samt
serien.

de internationellaFör jämförelsema har, på grund den kortaav
utredningstiden och de begränsade stått till förfogande,resurserna som
anlitats organisationskonsultenConnos, Ove Hultquist.

Till utredningen har inkommit skrivelser med synpunkter från samt-
liga beslutsgruppsselcretariat, Boverket, Folkrörelserådet, Företagarnas
riksorganisation, Glesbygdsverket, Kooperativ utveckling i Sverige,
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, Landsorganisa-
tionen i Sverige, LO-facken Gävleborg, länsstyrelsernai Dalarnas län,i
Gävleborgs län, Jämtlands län och Värmlands län, Svenska arbetsgi-
vareföreningen, Svenska Leader-nätverket Tjänstemännenssamt cen-
tralorganisation.

har tillRegeringen utredningen överlämnat Småföretagardelega-
förslag den svenskationens organisationen struktur-EG:som av

fondsprogram, Förslagskatalog SOU 1998:94.
Utredningen har i enlighet med direktiven etablerat näraett sam-

arbete med Utredningen framtida mål strukturfonderinom EG:som
A 1998:05, dir. 1998:76. Utredningamas sekretariat har varit samlo-
kaliserade och utredningarna har hållit överläggningargemensamma

företagitoch någon gång studieresor och intervjuer.gemensamma



21SOU 1999:24

Bakgrund2

strukturpolitikEU:s2.1

betydande. In-skillnadema inom EUsociala ärochekonomiskaDe
mellan med-baraarbetslöshetsproblem varierar inteochkomstnivåer

enskilda länder. Gemen-inommellan regionerocksålemsstater utan
skillnader-regionalademinskatill syftestrukturpolitik harskapens att

unionen.balans inomsocialekonomisk ochbättrefrämjaoch enna
Strukturfondernastrukturpolitiken.förverktygStrukturfonderna är ett

förordning. Defondvarjedärfyra fonderinnefattar styrs en egenav
fondernafyra är:

ERUF.utvecklingsfondenregionalaEuropeiska0
ESF.socialfondenEuropeiska

och garanti-utvecklings-EuropeiskavidUtvecklingssektionen0
EUGFJ.jordbruketförfonden

FFU.utvecklingfisketsFonden för0

grundläggande principer:fyrabygger påstrukturfondemamedArbetet
partnerskap;målområden;prioriteradetillstödkoncentration; sexges
nationella ak-regionala ochmellansamarbeteskall skearbetet genom

skall komplette-stödet från EUadditionalitet;kommissionen;ochtörer
flerårigafrånutgårarbetetplanering;insatser;medlemsstaternasra

programdokument.
strukturfondsmed-delendengårmålornrådena störstadeAv avsex

unionen. Sve-inomregionernafattigastedeomfattartill mållen som
medlemskapsfor-medsambandl-område. Imålnågothar interige

glesbefol-deomfattarmålstället mestinrättades ihandlingarna som
Finland.ochSverigeområdena ikade

s.k.finns destrukturpolitikenförsärskilda instrumentSom gemen-
påoch inriktaskommissionenfastläggsInitiativenskapsinitiativen. av

UnderEU.frågorna inomprioriteradedenågra mest gemensammaav
områ-gemenskapsinitiativ inomfinns 131994-1999programperioden
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den interregionalt samarbete, utveckling landsbygden ocht.ex.som av
industriell omvandling.

2.2 Mål och i Sverigeprogram

För programperioden 1995-1999 har Sverige tilldelats 13 miljarderca
kronor strukturfondsmedel för insatser inom olika målornråden. Tillav
detta skall läggas nationell offentlig medfinansiering på 16 miljarderca
kronor de privata medel ingår i olika projekt. Följande målsamt som
och gemenskapsinitiativ aktuella i Sverige:är

Geografiskt avgränsade mål
Mål för förnyelseInsatser områdeni drabbats eller hotassom av

industriell tillbakagång.av
Mål 5b: förInsatser utveckling landsbygdsområden.av
Mål förInsatser utveckling de glesbefolkadei områdena.mest

Horisontella mål
Mål för minskaInsatser långtidsarbetslösheten och underlättaatt

för ungdomar och de riskerar utslagning kommaattsom
tillbaka arbetsmarknaden.på

Mål Utbildning och kompetensutveckling arbetskraft för attav
bättre klara produktionsförändringar inom främst små och
medelstora företag.

Mål för främja effektivare5a: Insatser jord- och skogsbruk ochatt ett
rationell fiskenäring.en mer

Gemenskapsinitiativ
förInterreg IIA: Insatser öka det gränsregionala samarbetet.att
för fysiskInterreg IIC: Insatser stödja planering och regionalatt

utveckling.
för bidraKonver: Insatser till ekonomisk utveckling i regio-att

starkt beroende försvarssektorn.ärner som av
Leader förII: Insatser lokal kraftsamling utvecklaatt genom

landsbygden.
till fiskerinäringen förPesca: Insatser underlätta de socialaatt

och ekonomiska konsekvenserna krisen inomsom
fiskerinäringen upphov till.ger
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Småföretags-
småföretagande.utvecklaförinitiativet: Insatser att

storstadsområden.problem ilösa olikaförUrban: Insatser att
klaraanställdas förmågastärka deför attAdapt: Insatser att av

arbetstillfällen.skapaochstrukturförändringar nya
förtill arbetemöjligheternaökaförEmployment: Insatser att

förungdomarochhandikappade, samtutsatta grupper
arbetsmarknaden.påjämställdhetenökaatt

fastställs deomfattar hela SverigemålenhorisontellaMedan de geogra-
Kriteriernasärskilda kriterier.utifrånmålornrådenaavgränsadeñskt

försysselsättningsstatistik. Dettaoch attarbetslöshets-bl.a. påbygger
Sverigestöd. Ibehovivilka regionerskall kunna äravgöra avsomman

5b-områdenfem målZ-områden,mål samt ettfemfinns sam-
befolkning borSveriges6-område. Ca 25målmanhängande procent av

målområdena.avgränsadegeografisktdei
avgränsadegeografiskttill destrukturfondsmedelFördelningen av

regionalautarbetasprogramdokumentpåmålområdena baseras avsom
skall in-myndigheter. Programmennationellamedsamarbeteiorgan

beskrivningochstrategianalys,socio-ekonomisknehålla avenenen
skall inne-genomföras. Dessutomskallåtgärderde programmensom

mil-analysfinansieringsplan, programmetsindikativhålla avenen
vadbl.a.effekterna,förväntadedeuppskattningjöpåverkan samt aven

förhandlingeftergodkännsProgramdokumentensysselsättning.gäller
och medlems-kommissionenmellanöverenskommelseoch utgör en

staten.
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Tabell 2.1: Geografiskt avgränsade strukturfondsprogram
Mål 5b 6och

strukturfonder EG-medel mecu
Målom- Program ERUF ESF EUGFJ FFU TOTALT
råde
Mål 2 Bergslagen 47,50 19,50 67,00- -

Blekinge 10,65 2,67 13,32- -
Fyrstad 17,40 5,56 22,96- -
Norra Norrlandskus- 22,68 7,14 29,82- -
ten
Ångennanlandskusten 13,65 3,82 17,47- -
TOTALT 111,88 38,69 150,57- -

Mål 5b Gotland 3,62 2,22 2,22 8,07-
Gäv1e-Dala/Väster- 13,10 12,73 12,71 38,54-
botten
Skärgården 3,1 1 0,55 1,68 5,33-
Sydöstra Sverige 22,61 4,84 7,49 34,95-
Västra Sverige 19,82 5,18 6,88 31,89-
TOTALT 62,26 25,52 30,98 118,76-

Mål 6 139,36 51,40 48,38 1,81 240,95
TOTALT 313,50 115,61 79,36 1,81 510,28

Källa: NUTEK

Tabell 2.2: Gemenskapsinitativen Interreg IIA och Leader H

strukturfonder EG-medel mecu
Målområde Program ERUF ESF EUGFJ FFU TOTALT
Interreg IIA Barentsregionen 3,00

gränslöstEtt samarbete 3,82 0,80 4,62- -
SkandinaviaInre 2,72 0,99 3,71- -

Kvarken/Mittskandia 3,09 1,58 0,85 5,52-
Nordens bältegröna 1,44 1,08 1,01 3,53-
Nordkalotten 3,42 2,54 1,13 7,08-
Skärgården 1,99
Öresundsregionen 2,56 0,47 3,03- -
TOTALT 17,05 7,46 2,99 32,48-

Leader 12 3,95 1,75 2,14 7,84program -
TOTALT 21,00 9,21 5,13 40,32-

Källa: NUTEK
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Partnerskapet2.3

de fyra grundprincipema för struktur-partnerskapBegreppet är en av
fondsarbetet. Syftet med partnerskapstanken aktivera ochär att engage-

framtagandet genomförandetolika aktörer såväl i isom avra pro-
och programgenomförandeGrunden for bra ärett programgrammen.

innehåller de delar olika aktörer viktigaatt programmet som anser vara
väl fungerande och partnerskapför utveckla regionen. Ett engageratatt

förutsättning vid genomförandet strukturfondsprogram-viktigär aven
men.

partnerskap med olika sammansättning ochfinns flera slagsDet
tid. Kommissionensroller. Partnerskapet kan också variera påöver syn

med strukturfondsprogrammen skall skepartnerskap arbetetär att ge-
och nationella aktörer och kommis-samarbete mellan regionalanom

sionen.
omfattar aktörerdefinition partnerskap det allapåEn är att somannan

strukturfondsprogrammen. kan innefattaolika berörs Detpå sätt av
arbetsmarknadenslandsting, myndigheter, närings-kommuner, parter,

företagintresseorganisationer, föreningar,livsorganisationer, Da-etc.
exempel på detta. ingårövervakningskommittéer Därär ett repre-gens

och land-berörda departement, kommun-för kommissionen,sentanter
företagarorganisationer,arbetsmarknadensstingsförbundet, parter, so-

beslutsgruppcial ekonomi, etc.
medfinan-definieras de aktörerPartnerskapet kan också ärsomsom

medfinansiärema har hittills varit länsstyrel-siärer projekt.i De största
länsarbetsnämnd. också dessalandsting och Detkommun, är orga-se,

representerade beslutsgruppen.inisationer ärsom
partnerskapet forum för de-fonn partnerskaptredjeEn är somav

utgjorde refe-framtagandetmokratisk förankring. I av programmen
genomförandetpartnerskap och iform av pro-rensgmpperna en av

referensgruppens roll.tagithar beslutsgruppen övergrammen

fattar beslutBeslutsgrupper2.4

statligaEU-medlemskap inrättadessamband med 1995SverigesI nya
skall följa delarBeslutsgruppemamyndigheter: beslutsgrupper. av

årsredovisning.behöverinte någonverksförordningen upprättamen
från kommuner ochförtroendevaldaBeslutsgruppema består av

länsarbetsnämnder,från länsstyrelser ochlandsting tjänstemänsamt av
landstingssektom majoritet. Regeringen ord-och imed kommun- utser

ledamöter i beslutsgruppema.ordförandeförande och vice samt
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Beslutsgruppen skall förinom programdokumentet beslutaramen
från strukturfonder.stöd EG:s Beslutsgruppen skall ocksåom genom

initiativ och informationsspridning verka för att programmetegna ge-
nomförs och de uppnåshdäri angivna målenatt

de flesta målområden beslutsgrupperna regionala, dvs. de fattarI är
beslut projekt inom hela regionen. mål regionalI 6 inrättadesom en
beslutsgrupp för proj ektbeslut inom åtgärder inriktade på forskning och
utveckling, informationsteknologi och turism. Därutöver finns sju läns-

beslutsgrupper beslutar de strukturfondsmedelvisa tillde-som om som
lats hela eller delar respektive län.av

sekretariat till beslutsgrupperna länsstyrelserna,Som länssty-svarar
eller självstyrelseorganet i det målområde därrelsen beslutsgruppen

verkar. nämnda huvudansvarigNyss sekreterare. sek-Iutserorgan en
retariatsuppdraget ligger handlägga projektansökningar, informeraatt

innehåll administrera följautbetalningar ochprogrammets samt attom
proj ekt. Sekretariaten utarbetar också och underlagrapporter annatupp

och övervakningskommitté.till beslutsgrupp

Övervakningskommittéer kontrollerar2.5

gramgenomförandetpro

ÖKövervakningskommitté enlig-varje har inrättats iFör program en
ÖK:smed förordningar. uppgift följa struktur-het EG:s är att attupp

ÖKgenomförs enligt programdokumenten. fattarfondsprogrammen
programdokumenten,beslut förändringar i omfördelar medel samtom

ÖKför stöd. fortlöpan-fastställer budgeten tekniskt också föransvarar
utvärderingde av programmen.

ÖK för kommissionen, medlemsstaten ochingårI representanter
berörda ingår för arbets-den regionen. Dessutom representanter

företagarorganisationer, folkrörelseorganisationermarknadens parter,
medlemslandet och ofta företrädare förOrdföranden ärutsesetc. av en

från huvudsakTill skillnad beslutsgruppema det i tjäns-regeringen. är
ÖK.ingår itemän som

ÖKsekretariat till har för mål och mål 6Som NUTEK 2utsetts me-
ÖK-sekretariatGlesbygdsverket för mål 5b. Sekretariatendan utgör

ÖK, kommissionenutarbetar och underlag till och regeringen.rapporter
förockså administrationen kring utvärderingarDe m.m.ansvarar

’ med instruktion för beslutsgrupper.Förordning 1995: 1325
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myndigheter2.6 Utbetalande

myndigheter förVarje medlemsstat skyldig ansvariga varjeär att utse
enskild strukturfond. Sverige har fyra centrala förvaltnings-I

uppgift; och teknikutvecklingsverketmyndigheter fått denna Närings-
för Arbetsmarknadsverket AMS för ESF,NUTEK ERUF, Statens

ordbruksverk för Fiskeriverket förSJV EUGFJ FFU. DessutomJ samt
för utbetalning strukturfondsmedelfem länsstyrelser ansvariga tillär av

gemenskapsinitiativet IIA.Interreg
for utbetalning struktur-utbetalande myndigheternaDe ansvarar av

kontroll, ekonomisk redovisning och internrevi-fondsmedel, finansiell
till skall också intygasion för rapportering regeringen. De attsamt

används enlighet med fördraget.strukturfondsmedlen i
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Erfarenheter framtagandet3 av av

strukturfondsprogram

kring framtagande1 Processen av

strukturfondsprogram

strukturfondsprogram omfattar fleraFramtagandet beskrivsstegav som
i strukturfondsförordningen;

budget för de olika målornrådena och gemenskapsinitiativen beslu-
kommissionen,tas av

de stödberättigade fastställs kommissionen utifrånregionerna av
särskilda kriterier,
medlemsstaten utarbetar regionala utvecklingsprogram,0

utarbetas i partnerskap,0 programmen
utvecklingsprogrammenmedlemsstaten överlämnar de regionala till

kommissionen,
förhandlar eftermedlemsstaten och kommissionen om programmen

kommissionen,delning inom
och beslutas kommissionen och blir där-godkännsprogrammen av

programdokument SPD eller, för gemenskaps-med s.k. samlade
OP.initiativen, s.k. operativa program

geografiska avgränsningarBeslut3.1.1 om

strukturfondsprogrammen komArbetet med fram de svenskaatt ta
anledningarna den svenska ståndpunktenigång En attsent. av var pro-

påbörjas förrän efter den svenska folkom-gramarbetet skulleinte
medlemskap Officiellt började arbetetiröstningen Sveriges EU.om

strukturfondsprogram den 13 november 1994 dåmed utarbetaatt
svenska folket för medlemskap i unionen.röstat ett
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överlägg-Efter folkomröstningen beslutade kommissionen, efter
ochmed den svenska regeringen, geografisk avgränsningningar om

fördelning medel till de stödberättigade mål 5bregionerna inomav
och gemenskapsinitiativen. mål fastställdes den6 För 6samt geogra-

budgeten forfiska omfattningen och programperioden 1995-1999 re-
medlemskapsförhandlingama.dan vid

mål och 5b fastställdes indikativ budgetram förFör 2 samma pe-en
riod. för mål och 5b ungefärliga, eftersom fördelningenBeloppen 2 var

styrdes strukturfondsförordningamasmellan de båda målområdena av
bestämmelser. december överlämnade den svenska regeringenI 1994

regionindelning och budget för mål och 5b till kommis-förslag 2om
fattatdröjde till slutet 1995 innan kommissionensionen. Det av mars

och fördelningen medelde geografiska avgränsningarnabeslut avom
början april beslutade kommissionenför mål och 5b. 19952 I omav

gemenskapsinitiativen.riktlinjer för arbetet med

Utredningar tillsattesl

och medlen fördelats mellanden geografiska indelningen klarNär var
särskilda utredningar medolika målområdena tillsatte regeringende

för strukturfondsmedlenutarbeta förslag till huruppdrag att program
ochmål där utredareskulle användas i respektive region. Först ut var

och 5b tillsattes idecember Utredare för mål 2sekretariat utsågs i 1994.
och 5b utsågsför utredningarna i mål 2Som sekretariat1995. enmars

samverkan. Mål 5b Skärgår-länsstyrelse eller flera länsstyrelser i För
och MålGlesbygdsverket sekretariat. mål 6 i 2fungerade Iden som

medan länsstyrelser och kommunersekretariat,Bergslagen NUTEKvar
sekretariatsfunktionen Mål Fyrstad.ansvarade för i 2i samverkan

programarbetet skulle organi-utredningsdirektiven betonadesI att
demokratiska förankring. Till utredningarnamöjligamed störstaseras

förtroendevaldabestående bl.a.därför referensgrupperkopplades av
och landsting.från kommun

skulle utarbetas iuttrycktes ocksådirektivenI att en-programmen
och de riktlinjerstrukturfondsförordningama enligtlighet med som

för vilkaockså riktlinjer insat-fastställt. Direktivenkommissionen gav
skulle ligga påprogramskrivandet; fokusborde iövervägassomser

utveckling,företag, forskning ochoch medelstorautveckling småav
informationsteknologi turism.kompetensutveckling,utbildning, samt

skulle ocksåskulle särskilt beaktas.situation AvKvinnors programmen
innehållamedfinansieringen bordeframgå den nationellahur ut samtse

skulleskulle genomföras. Utredningamahurförslag på programmen
for respektivesammanhållna region.redovisa program
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Tidplanen för utredningarna mycket kort. Ambitionen attvar var
genomförandet skulle komma igång redan underav programmen som-
maren/hösten 1995. Förslagen till skulle därför fram på 3-tasprogram

månader.4 sågs många intillDet omöjlig uppgift, intenästav som en
medminst tanke på den begränsade erfarenheten strukturfondspro-av

grammering hos de inblandade aktörerna. Något dock underlättadesom
arbetet flera länsstyrelser och kommuner redan under höstenattvar

påbörjat1994 arbetet med fram underlag och analyser. Manta göraatt
hade också börjat föra diskussioner med olika aktörer inriktningom
och innehåll, det med EU-terminologi kallas partnerskap.som

1 Partnerskapet

viktigEn del i framtagandet strukturfondsprogrammen attav var enga-
olika aktörer för diskutera hur ville utveckla regionen.attgera man

Partnerskapets roll föra kunskap ochin kompetens inom olikaattvar
Ävenområden för programdokumenten och inriktning.rättatt ansatsge

begreppet partnerskap något fannsså grupperingar ochnytt,om var
samarbetsformer redan etablerade flerai regioner hadeattgenom man
lång erfarenhet arbeta med regionala utvecklingsfrågor. vissaIattav
regioner lades mycket och arbete nedenergi på att partner-engagera
skapet.

sammansättning och roller

sammansättning och storlek på partnerskapen varierade mellan olika
regioner och län. de regionerna formerades partnerskapen läns-I större

Vanligt flera partnerskap med olika roller byggdesvis. Iattvar upp. en
del regioner grupperades partnerskap i olika ämnesområden.

omfattadebreda partnerskapet blandning politiker ochDet en av
från kommun- och landstingssektom,tjänstemän förrepresentanter

länsarbetsnämnden, näringslivets intresseorganisationer, arbetsmarkna-
dens universitet och högskolor, kulturliv, föreningar, studieför-parter,
bund olika lokala utvecklingsgrupper. målsättning ocksåEnsamt var

med företagen diskussionerna.i Storleken på det bredaatt part-
nerskapet varierade, flera län och regioner arrangerades däri möten

deltog. det breda partnerskapet diskuterades100-150 Ipersoner pro-
innehåll drag.inriktning och i bakgrundMotstoragrammens av grup-

storlek träffades endast eller gånger under utred-ettpens man en par
ningstiden.
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ofta påarbetade också med mindre partnerskap,Sekretariaten
landstings-för bl.a. kommun- ochänstemannanivå med representanter

diskuteradepartnerskapen träffades oftare ochsektorn. mindreDe mer
detalj

politiskautredningarna utgjorde detReferensgruppen till partner-
och förankra-innehåll, finansiering organisationskapet där inriktning,
representerade hela regio-de regionernaReferensgruppen ides. större

konstellationer.samarbete ivilket innebar nyanen,
åtgärderförslag till insatsområden ochmål samlade in6I ge-man

utveck-utkast till regionalpartnerskapen. Etti de länsvisamötennom
Ös-iför hela området påpresenteradeslingsplan möteett gemensamt

för kommissionen.företrädaredetta deltogtersund. Vid ävenmöte
hos deförankringennödvändigaDärmed fick den programmetavman

användes i and-Liknande uppläggregionala aktörerna.lokala och även
partnerskapet.få synpunkter frånför inregioner attra

mycket arbetesekretariatet nedlade utredaren ochMål Fyrstad2I
kringregionala uppslutningenpartnerskapet. Denpå att pro-engagera

kommu-låg hosoch delgramarbetet stor engagemangetstor en avvar
nema.

och gemenskapsinitiativen IIAmål 6samiska insatserna inomDe
Åarjel försorg.fram Sametingets DettaSaemienSápmi och togs genom

riksförbund ochmed bl.a. Svenskapartnerskapskedde i sa-samemas
miska utbildningsinstitutioner.

samarbets-etablerades andrapartnerskapende formellaUtöver
återupplivades tidigareBergslagenMål 2grupperingar. I ettt.ex. sam-

s.k. Intresseföreningen Bergs-denmellan kommunerna,arbete genom
landstingen.kommunerna och de femdeföreningen ingår 24laget. I

Näringslivet representeratsvagt

näringslivsutveck-ligger påstrukturfondsprogrammenfokus iTrots att
fåflesta regionerför företag det i dekompetensutvecklingling och var

deltogVisserligenmed partnerskapet.från företagen irepresentanter
såsomnäringslivsorganisationer, Företagarnasför olikarepresentanter

partnerskapsträffar,vidHandelskammarenriksorganisation, SAF, men
utformamedfanns med i arbetetfåtal företagareendast attett pro-

formuleradeoffentliga aktörerhög gradistället iDet somvargrammen.
Målnäringslivsutvecklingen. 2 Fyr-viktiga föråtgärdervilka varsom

näringslivsorganisationerexempel där såväldockstad är ett som en-
diskussioneroch deltog ipartnerskapetaktiva iskilda företagare var

och innehåll.inriktningprogrammensom
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Programförslag1.4

Utifrån de styrkor och svagheter identifierades i den socio-ekono-som
miska analysen de olikai regionerna diskuterade partnerskapet vilken

ochstrategi vilka insatsområden och åtgärder viktiga för regio-som var
utveckling.nens

Inriktningen på åtgärderna byggde till del på de områdenstor som
betonades i utredningsdirektiven, dvs. utveckling ochsmå medel-av

företag, forskning och utveckling, utbildning, kompetensutveck-stora
ling, informationsteknologi och turism. de flestaI programförslag in-
gick också åtgärder för lokal utveckling.

horisontellaSom i lades bl.a. jämställdhet, mil-teman programmen
informationsteknologij forskning och utveckling.samt

Genomfiirandeorganisationen

flera håll framhållits referensgruppemaFrån har förhållandevisatt var
eniga innehåll och inriktning. förslag tillMen närom programmens
organisation skulle behandlas oenigheten i vissa regioner. Istorvar
Mål och Mål Bergslagen ställdes6 i 2 två organisationsförslag mot
varandra; förslag inrätta regional beslutsgrupp skulleett attvar en som
fatta beslut för hela regionen, dela beslutsfunktionen iett annat att upp
länsvisa beslutsgrupper. Kommun- och landstingssektom företrädde
förslaget med regional beslutsgrupp, medan länsstyrelserna i första
hand förespråkare för de länsvisa beslutsgruppema. slutligaDenvar

lades fast förhandlingarnaorganisationen i med kommissionen.
mål blev slutresultatet kombination förslagen;För 6 de tvåen av en

regional beslutsgrupp fattar beslut inom åtgärderna för turism, in-som
formationsteknologi forskning och utveckling, medan återstodensamt

medlen fördelas respektive län för beslut länsvisa besluts-på iav
Genomförandeorganisationen i mål kan ha fungerat6 sägasgrupper.

modell för andra regioner. I Mål 2 Bergslagen valdes lik-som en en
nande beslutsorganisation. delegeradesDär insatsområde inriktat påett
lokal utveckling till respektive länsstyrelse för beslut respektiveinom
län. de delarna fattas besluten denFör övriga regio-programmetav av
nala beslutsgruppen.

Programförslagen överlämnades till regeringen

Efter arbete lämnade utredarna programförslagen tillintensivtett rege-
Regeringskansliet. kompletteringarringen för bearbetning inom Några

och omdisponeringar gjordes, i för mål lades några6programmet t.ex.

2 19-0268EG:sstrukturstöd
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åtgärder programförslagenNär behandlats inom Regerings-samman.
överlämnadekansliet regeringen till kommissionen. Pro-programmen

gramförslaget för mål överlämnades6 slutet april medan måli 1995av
och 5b-programmen överlämnades under och Förslagen för2- maj juni.

gemenskapsinitativen överlämnades till kommissionen septemberi
år.samma

Förhandlingar med kommissionen3.1.5

förslagen överlämnats till kommissionen började berednings-När en
enligt förordningenbeslutsprocess, skall färdigoch senastsom vara sex

efter det förslagen inkommit.månader att
beredning kommissionen kunde förhandlingsprocessenEfter intern i

Förhandlingsarbetet skedde huvudsakligen tjänstemannanivå,vid. påta
departementstjänstemän och flera fall ocksåfrån svensk sida iav av

utredningssekretariat arbetat fram programför-företrädare för de som
fanns företrädare för och landstings-slagen. inga kommun-Däremot

representerade. bristande förhandlingsprocessensektorn Den insynen i
främst kommun- och landstingssektom.har kritiserats av

deförhandlingsarbetet på färdigt vidtogtjänstemannanivåNär var
förhandlingarna. Mål förhandlades mellanformella 6-programmet ar-

och för vidbetsmarknadsministern generaldirektören DG XVI möteett
Vid förhandlingarna för mål och 5b företräddes SverigeArjeplog. 2i

statssekreterare. Efter de formella förhandlingarna iberörda var manav
svenskahur skulle Deöverens ut.settstort pro-programmen seom

föränd-hålla hög huvudsakligagramförslagen ansågs kvalitet. Deen
gjordes antalet åtgärder minskades.ringar attsom var

be-drogs de preliminäraDå överensparterna omvar programmen
berördesslutsförslagen de rådgivande kommittéerigenom re-som av

därefter avslutasBeslutsprocessen kundespektive attgenomprogram.
beslutet.berörda kommissionären undertecknadeden

mål undertecknades november 1995. FörBeslutet för mål 6 och 2 i
undertecknades förstpå tiden. Beslutet5b drog beslutsprocessenmål ut

vid olika till-Besluten gemenskapsinitiativen fattadesapril 1996.i om
programdokumenten förDärmed kunde de samladefällen under l996.

genomföras.börjaSverige
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3.2 Erfarenheter reflektioneroch

3.2.1 Positivt med partnerskap

Partnerskapet framhålls ofta de positiva inslag struktur-ettsom av som
fonderna fort med Arbetetsig. med fram strukturfondsprogramtaatt
har medfört ytterligare dimension det regionalai utvecklingsarbeteten
och har lett till ökat och fördjupat samarbete kring regionala utveck-
lingsfrågor. Strukturfondsprogrammen har också lagt förgrunden sam-
arbete i konstellationer. gäller inte det ökadeDet minst samarbetetnya

kommun- och länsgränser.över

3.2.2 bra i grundenProgrammen

Även det uttryckts kritik det fram:sättmot togsom som programmen
på, verkar de flesta aktörer mednöjda inriktning ochvara programmens
innehåll. fungerarProgrammen plattform där möj-som ein gemensam
lighetema för flera olika jobbaaktörer håll har ökat. Pro-att samma

uppbyggnad socio-ekonomiski analys, strategi, insatsområ-grammens
den och åtgärder tydlig.är

kritik dock lyfts fram for mål 5bEn och 6är attsom programmen
väldigt lika varandra innehållsmässigt och därför kanske inte i till-är

räcklig grad anpassade efter de olika regionemas förutsättningar ochär
möjligheter. förklaring till kan arbetet medEn detta mål 6-attvara

fungerade slags mall for de efterföljandeprogrammet som en pro-
grammen.

jämställdhetsperspektivet tillräckligEn kritik inte i gradär attannan
finns med slcrivningen utredningsdirektiveni iDetta trotsprogrammen.

skulle beaktas. skrivningarkvinnors situation särskilt jäm-attom om
ställdhetsperspektiv och särskilda för kvinnor kom flerainsatser i fall in

programarbetet, ofta analyser, inriktning påi insatsornrådennärsent
och åtgärder redan lagts fast. flertalet lades jämställdhetenI program
slutligen in horisontellt mål.ettsom

Dålig insyn och för kort tid för förankring3.2.3

Medan från kommissionens berömde för desssida Sverige decen-man
strukturfondsprogrammen,traliserade arbeta fram uttrycktessätt att

kritik den dåliga demokratiska föranlcringen.inom Sverige Främstöver
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tidplanenmed den kortamissnöjdalandstingssektomochkommun- var
ochKommunförbundetfram på.och togssättet programmensom

för iprogramarbetetefterhand kritiseratLandstingsförbundet har i att
förstatlig angelägenhet;utsträckning ha varitför ansvaretallt stor en

utredare, sekretariats-statligalades påprogramförslagenframatt ta
speladeochlänsstyrelserna NUTEKflesta fall pådefunktionen lades i

nivå.centralaktiv roll påen
mel-förhandlingarnaikritik regionernaocksåuttrycktesDet attmot
läns-frånföreträddes tjänstemänoch Sverigekommissionenlan av

och landstings-förtroendevalda från kommun-och intestyrelserna av
osäkerhetskapadeförhandlingsprocessenipå insynsektom. Bristen en
gjordes.förändringaroch vilkafördesdiskussionervilka somsomom

fö-möjligheterreferensgruppensinnebartidplanenkorta attDen att
relativt små.förslagpresenteradeutifrånförändringarreslå större var

lösningar.fall inte hann diskuteraockså i vissainnebarDet att nyaman
förankrahellerfall intehann i vissareferensgruppemaLedamöterna i

organisationen.förslag deni egna

partnerskapetSvårt hinna3.2.4 att engagera

möjligheternamedfördetidspressen attFlera aktörer attatt enga-anser
i deSärskiltsmå.fullt i planeringsprocessenpartnerskapet ut vargera

ytlig och be-partnerskapetifick förankringenregionernastörre en mer
likafall hellerde flesta intePartnerskapet hade ikaraktär.gränsad en

Partnerskapsmötenamindre.i deregionernaaktiv roll i de större som
utredningssekretariatendärinformationsmötenhade formen presen-av

Flera aktörerpå.skullepartnerskapetterade förslag ge responssom
möjligheternareellaupplevde deochförbigångnadärförkände sig att

små.innehålloch deraspåverkamed ochatt varprogrammenvara
vis-svårtuppfattade detUtredningssekretariaten attatt engageravar

ifå med företagareintelyckadesflera regioneraktörer. I t.ex.mansa
för-innehåll. harDetdiskussioner setts en avsomprogrammensom

degenomförandetheller inäringslivet intevarfortillklaringama av
de möjlig-roll ochfunnit sinstrukturfondsprogrammengeografiska sett

heter ger.programmensom

strukturpolitik i Sveri-regional- ochEU:sInförandetStatskontoret 1997:23, av
36.ge, s.
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Organisationen viktigare3.2.5 änvar programmens
innehåll

fråga särskilt het i vissa referensgmpper vilken ellerEn som var var
skulle hand genomförandet strukturfonds-vilka aktörer tasom om av

länsstyrelsen, med lång erfarenhetkandidatEn var avprogrammen.
och drivande framregionalt utvecklingsarbete i arbetet med att ta pro-

motkandidat fanns och landstingssektom,kommun-Somgrammen.
fortsatt demokratisk förankring ocksåbetonade vikten iav genom-som

förandet.
organisationsfråganfanns därför tendens i vissa regionerDet atten

innehållet viktigarediskussioner i Detövertog om programmen. var
fördelningen vadskulle bestämma över änav pengarna peng-vem som

till. Något fall resulterade iskulle användas i vissa att syn-somarna
godkändaprograminnehållet korn förstpunkter på när programmen var

färdiga genomföras.kommissionen och attav
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strukturfondsprogram

1 Organisationen

dettaI avsnitt behandlas de olika organisationer deltar i genomfö-som
randet strukturfondsprogrammen. En beskrivning denärmareav av
olika organisationemas och roller kapiteli Bakgrund.2ansvar ges

4.1.1 Beslutsgrupper

framtagandetI de svenska strukturfondsprogrammen betonades attav
programarbetet skulle organiseras med möjliga demokratiskastörsta
förankring. Beslutsgrupper, med kommun och landstingssektom i
majoritet, kom till för den demolqatiska förankringen iatt garantera
genomförandet av programmen.

Olika organisation för beslutsgruppema

Beslutsgrupper inrättades för varje enskilt programdokument. Besluts-
detantingen regionala, vill de förär sägagrupperna ansvarar program-

genomförandet för hela ellerregionen, länsvisa där beslutsgmppen an-
för programgenomförandet för strukturfondsområden respekti-isvarar

län. Samtliga mål 5b och 6-regioner har regionala beslutsgrupper.ve
Det endast mål har6 både regional beslutsgruppär och länsvisasom en
beslutsgrupper. målInom 6-området finns också Sametinget utsersom
ledamöterna till den beslutsgrupp beslutar förstöd åtgärder försom om
samisk utveckling.

Beslutsgmppema för bestårInterreg för kommu-representanterav
nala, regionala och statliga från de länder medverkar iorgan som pro-

Beslutsgrupperna fungerar huvudsaki på degrammet. sättsamma som
regionala beslutsgruppema för mål 5b och
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särskilda LocalLeader-programmen har LAG-grupper ActionFör
föringår företrädare det lokala ochGroup inrättats. LAG-gruppemaI

utvecklingsgrupper, lokaltregionala partnerskapet, bl.a. lokala närings-
liv, kommun, länsstyrelse och länsarbetsnämnd. LAG-grup-landsting,

rollen och föreslåhar beslutanderätt har prioriteraingen attutanperna
formella besluten fattas be-vilka skall beviljas stöd.projekt De avsom

ordförande respektive mål 5b ellerslutsgruppens ordförande eller ivice
mål 6-regi0n.

för utnämnande beslutsgrupper betonades jämndirektivenI att enav
politisk tillhörighet skulle efter-fördelning avseende geografi, kön och

i beslutsgruppema varierar. ISammansättningen ledamötersträvas. av
könsfördelning, medanbeslutsgrupper har uppnått jämnvissa enman

andel kvinnor.i andra har män änstörreman en

rollBeslutsgruppens

perspektiv påkan haregionala beslutsgruppemaDe sägas gett ett nytt
utifrån struktur-sitt uppdragdet regionala utvecklingsarbetet attgenom

arbeta regionalahelhet medfondsprogrammet och regionen ut-som
hela regionenstillsattavecklingsfrågor. Ledamöterna är att representera

och kommungränseroch samarbete läns-intresse över uppmuntras.
Från fleraha fungerat olika bra.Arbetet beslutsgruppemai anses
såvälmellan olika aktörer inombeslutsgrupper framhålls samarbetetatt

dettaökat. exempel påregionen har Ettbeslutsgruppen inom ärsom
Sápmi, därochbeslutsgruppema för Mål 6 Sápmi Interreg IIA samar-

Sverige mellan Sverige,samiska områdena inombetet mellan de samt
Beslutsgruppsarbetets effekterökat. positivaFinland och Norge genom

Mål yrstad.bland 2 Fockså betonats iökat samarbete har annat
praktikenbeslutsgruppen ibeslutsgruppsledamöterVissa attmenar

enbartstrukturfondsmedelprojekt beviljasinte vilka utanöverstyr som
skallprojekttill beslut.konfirmerar sekretariatens förslag För att ett

handläggningkrävs sekretariatet i sinbehandlas beslutsgruppeni att
nationelladenochkontrollerat projektet in i programmet attatt passar

projektet uppfyllerverifierats. Omoffentliga medfinansieringen upp-
fall sekreta-de flesta inte sigställda krav har beslutsgruppema i motsatt

vill-flera fallhar beslutsgruppema iförslag till beslut.riatens Däremot
förtydligandenkompletteringar ochoch krävtkorat beslut görsatt av-

jämställdhetsperspektiv ochinnehåll,projektensseende bland annat
uppföljning.indikatorer för

projektansök-påpekat bristerbeslutsgruppema iflera regioner harI
beslut vad gäller redovisningförslag tilloch sekretariatensningar i av

och miljö.effekter för jämställdhetproj ektens
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för urvallagt fast riktlinjer och kriterierharVissa beslutsgrupper av
projekthandläggning.för sekretariatenstill grundprojekt liggersom

på vilka premissertydligare för beslutsgruppenhar därmed blivitDet
deproj synnerhet iMetoder för har iprojekten valts använtsut.

strukturfondsmedlen börjat slut.situationer där ta
ÖK harövervakningskommitténrollBeslutsgmppens gentemot

beslutsgrupper.uppfattats otydlig i vissasom

alitetskonflikterLoj

för kom-majoritetsställningsammansättning medBeslutsgruppens en
villlojalitetskonflikter, detmedföralandsting kan sägaoch attmuner

denrepresentation i beslutsgruppenledamöter sin egnagynnargenom
kommunala före-framför allt degällerkommunen/organisationen. Det

företräda den kommunenfrestaskan änträdarna lätt att egnamersom
särskilt viktig.Lojalitetsaspekten blir dåintressen.regionens

dockframgårbeslutsgruppssekretariatende olikamedVid kontakter
lojalitetskonflikter. Iomfattandefunnits någrahuvudsakdet i inteatt

framför allt i börjandetkonflikter förekommit,den mån pro-avvar
funnitinteoch dess ledamöterbeslutsgruppengramperioden ännunär

för arbetet.formerna
därför målbeslutsgruppenden regionaladockundantagEtt är

ordi-sökte tillskansa sinprogramperiodenledamöter i börjanvissa av
möjligt.strukturfondsmedlenandeluppdragsgivare sånarie stor somav

ochforskninginformationsteknologiåtgärderna turism,gälldeDet samt
frånstrukturfondsmedel skall utgåfördelningen ettutveckling, där av
medlenhävdadeledamöterperspektiv. Vissaregionövergripande att

be-diskussionerEfter halvårslänspotter.särskildaskulle fördelas i ett
medlenuppdelninglänsvisövervakningskommittén ingenslutade att av

skulle göras.

jävssituationerRisk för

företrädakandär ledamötersammansättning,Beslutsgruppens även
risk för jävssituationer.medförbidragsmottagare, en

fleralänsarbetsnämnder harlänsstyrelser ochlandsting,Kommuner,
strukturfonds-medfinansiärer iprogramgenomforandet;roller i som

nomi-destrukturfondsmedelprojekt, samtmottagare som somavsom
beslutsgruppen.ledamöter inerar
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Det har inte utarbetats några centrala riktlinjer angående för be-jäv
slutsgrupperna. statliga myndigheterSom omfattas beslutsgruppema
dock förvaltningslagen där bestämmelser jäv finns.av om

4.1.2 Beslutsgruppens sekretariat

Länsstyrelsen har sekretariatsuppdraget

sekretariat till beslutsgnippemaSom utsågs länsstyrelsen eller länssty-
relserna beslutsgruppeni de län där verkar. sekretariatsuppdraget lig-I

informerahandlägga projektansökningar, in-att programmetsger om
nehåll granska rekvisitioner och underlag för utbetal-övrigtsamt att
ningar och följa projekt. Selcretariaten utarbetar också rapporterupp
och underlag till beslutsgrupp och övervakningskommitté.annat

de omfattar flera län finns huvudselcretariat ochI regioner ettsom
delsekretariat för respektive län. Huvudsekretariatetantal samordnarett

selcretariatsarbetet och for administrationen besluts-kringansvarar
kontakter med övervakningskommitté del han-I regioneretc.grupp, en

huvudsekretariatet administrationen kring utbetalningar föräventerar
samtliga projekt i regionen.

Omfattande uppgifter för sekretariaten

Omfattningen sekretariatsarbetet svårt förutse. På flera läns-på attvar
styrelser strukturfondsarbetet del det dagliga regionalasågs avsom en

medutvecklingsarbetet. Flertalet tjänstemän övergick från arbetaatt
regionala utvecklingsfrågor på länsstyrelsen till helt eller delvisatt ar-
beta Allt eftersom programarbetet kom igång blev detsekretariatet.
allt tydligare uppgifterna för sekretariaten omfattande änatt var mer
beräknat. ökande arbetsbördan har i huvudsak löstsDen genom pro-
jektanställningar.

början programperioden krävdes arbetsinsatser för in-I attstoraav
formera möjligheter, hjälpa projektsökande medattom programmens

olika stimulera fram ekt. Administratio-ansökningar och på projsättatt
kravkring utbetalningar och uppföljning projekt har ställt påavnen

ytterligare resurstillskott och kompetens.typen annan av
strukturfondema präglats oklara regler ochArbetet med har nyaav

uppföljning och utvärdering.krav på bl.a. dokumentation, Trots en
arbetsuppgifter funnits för kom-mängd har det inte något programnya

Arbetet kan ha präglatspetensutveckling för sekretariaten. sägas av
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leaming by doing. 1998 fick Glesbygdsverket ochFörst NUTEK i
uppdrag anordna utbildningar för selcretariatspersonal. Utbildning-att

startade i slutet 1998.arna av

Finansiering sekretariatenav

budgeten för respektive finns medelI SPD för administrativaavsatta
kostnader programgenomförandet.avseende Medlen kallas för tekniskt
stöd eller teknisk assistans, s.k. TA-medel, och har syfte attsom un-
derlätta programgenomförandet öka kunskapen och deltagan-samt att
det i programarbetet. Stödnivån från avseende TA-medelEU 50är pro-

totalkostnaden. andra halvan finansieras i huvudsak deDencent av av
programgenomförandet.försom ansvarar

detFrån svensk sida sågs naturligt TA-medlen skulle kunnaattsom
finansiera den personal arbetade med programgenomförandet. Försom
länsstyrelsen innebar selcretariatsuppdraget tillkommande arbets-en
uppgift, arbetsuppgifterdär delar personalen övergick till ochav nya
därmed behövde med personal.ersättas ny

AKommissionen ifrågasatte dock offentligt anställd personal, dvsatt
de anställda på länsstyrelserna, skulle medfinansieras TA-som var av
medel. det möjligt för avlasta nationellasåg SverigeDe sättett attsom
kostnader för offentlig förvaltning finansiering TA-medel.viagenom

projektanställda anställts enkom förkundeDäremot som programge-
TA-medel.nomförandet finansieras via

överlämnade listor till kommissionen sek-och GBVNUTEK över
med uppgifter tjänstegrad,retariatspersonal i respektive region, om ar-

betsuppgifter Efter förhandlingar mellan och kommissio-Sverigem.m.
fanns skullegodkändes de på listornaupptagnaatt personer somnen

kunna finansieras TA-medel inom befintlig budgetram.av

Oklar roll- och ansvarsfördelning mellan länsstyrelse och
beslutsgrupp

Sekretariatens koppling till länsstyrelsen har inneburit oklarhet såvälen
vad gäller ansvarsfördelningen mellan länsstyrelseinternt externtsom

och beslutsgrupp. sekretariatet underställt beslutsgruppen vad gällerär
hargenomförandet medan länsstyrelsen det administ-programmen,av

fullföljs.rativa för selcretariatsuppdragetansvaret att
löst oklarheterna särskilja sekreta-Flera länsstyrelser har attgenom

arbetsuppgifter. delriatsuppgiftema från länsstyrelsernas normala I en
sekretariatet enhet enbart hanterar ansökningarfall utgör en egen som
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hand-länsstyrelsens medfinansieringstrukturfondsmedel, medanom
blivit tydligarehar därmedlänsstyrelsen.håll inom Detläggs på annat
vända medskall sigför projektägareprojektsökande ochför vart man

strukturfondspro-strukturfondsmedel eller frågoransökansin omom
sökande och projektägarepositivtuppfattatsjekt. harDetta menavsom

sekretariatspersonalen själva.också av

har byggtsoch erfarenhetBred kompetens upp

kompetensutvecklingförbrist påinkörningsproblem ochTrots program
programperioden.underbred kompetensSekretariaten byggthar enupp

och vägledabedömagod kompetensutvecklatharSekretariaten atten
påkvalitetenvilket bidragit tilloch projektägare,enskilda projekt att

höjts.programgenomförandet successivt
medfinansiä-projektägare,etablerats medharVärdefulla kontaktnät

och mellan sek-delsekretariatmellanSamarbetetpartnerskap.ochrer
mycket bra,och fungerar i dagutvecklatsharolika regionerretariat i

och oklarheter.problemkunnat lösavilket inneburit gemensamtatt man

Övervakningskommitténl

ÖK.övervakningskommitté Dethar inrättatsvarjeFör enprogram
ÖK varje. Vissatill ledamöter imed 30styckendärmedfinns 19 upp

ÖK gemenskapsinitiativen.för de mindremotsvarandehar ävenansvar
ÖK diskute-Vidår.två gångervanligtvissammanträder mötenaper

uppställda målen ideochprogramarbetet löperbl.a. hur pro-omras
ÖK uppnåsmålen inte kommerbedömernås. attkan Om attgrammet

genomförandet. Detunderlättaföråtgärderbeslutakan denna attom
omfördelningindexeringsmedel ochfördelninginnefattakan av me-av

ÖK:s dockuppgiftviktigastekanskedel är atti programmet. ansvara
för utvärderingen programmen.av

ÖK:s Mångaoch funktion.rolluppfattningarolikafinnsDet an-om
ÖK partnerskapet.träffa olika aktörer iförforumbra attär ettattser

flerochdominerarmyndigheternaoffentligade attVissa att re-anser
Andra tyckerborde ingå.näringslivetexempelfrån till attpresentanter

fårför dedelsmed vidsitterkommissionendet bra mötena, attär att en
ÖK-ledamöternadels försvenskaförståelse för detökad attsystemet,

till kommissionen.frågor direktställafår möjlighet att
ifå igångsvårtdetuppfattning ettEn är attär att engagemangannan

ÖK, år därhålls tvådet baraberoende på mötenbland attannat enper
och utbe-projektlägerapporteringåt tillmötestiden gårdelstor avav
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olikamellandockvarierarochtalningar. Aktiviteten engagemanget
regioner.

inombeslutsprocessensynpunkterframkommitocksåharDet att
ÖK god-kunnat sittintekommissioneneffektivinte varit att gegenom

för-beslutenexempelsittande bord.vid Etttill beslut ärkännande om
halvtidsavstämningen.samband medprogramförändringar islag till

genomförandet, bl.a.underlättaförändringarnaSyftet med att ge-var
mellanstrukturfondsmedelomfördelaochåtgärderslå ihopattnom

ÖK, förslagenbehandladesiförslagenEfteråtgärder. presenteratsatt
fattas.beslut kunde Processenslutgiltigainnankommissioneninom

be-formellafick detregionerinnebar vissavilkettiden,drog på attut
förpresenteradesförslagetefterårförstkommissionenslutet från attett

OK.

Övervakningskommitténs sekretariat4.1.4

övervaknings-försekretariatuppdragetharmyndigheter utgöraTvå att
Glesbygds-ochoch mål 6 Interregmålför 2NUTEKkommittén; samt

ÖK-selqetariaten utarbetaroch Leader.5bför målGBVverket rap-
ÖK, Deoch regeringen.kommissionenunderlag tilloch ansvararporter

utvärderingar.kringadministrationenockså för
ÖK-sekretariaten uppgiftenofta medsammanfallerförAnsvaret

Fiskeriverket,AMS,GBV,Undantagenmyndighet.utbetalande ärsom
nå-inte hardär GBVjordbruksverk SJV,ochlänsstyrelserna Statens

myndigheterutbetalandemedan de övriga ärutbetalningsansvargot
ÖK-sekretariat.intemen

ÖK-selde-dåligtellerbradetuppfattning attolikafinns ärDet om
Fördelenmyndighet.utbetalandehar funktionenocksåtariaten som

ÖK-sekretariat påläggsfokusrollrenodlad ärha attmed att somen
ÖK-sekretariatetNackdelen medfond.påoch bara atthelheten inte en

ÖK-fonddenmyndighetutbetalande ärhar rollen attäven somsom
kanvilketdiskussionerna,dominerarlättförsekretariatet ansvarar

genomförandet.imedföra synsättsnävareett

myndigheterUtbetalande4.1.5

utbetalan-fåttförvaltningsmyndigheter har ansvaretcentralaFyra som
regionalfonden, Ar-förNUTEKstrukturfondema;förmyndigheterde

jordbruksverksocialfonden, StatensAMS förbetsmarknadsstyrelsen
fiskerifonden. För In-förFiskeriverketochjordbruksfondenförSJV

länsstyrelserfemmodell, därvaldes ärterreg-programmen annanen
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utbetalande myndigheter för de fonder ingår i respektive Interreg-som
program.

utbetalandeDe myndigheterna för utbetalning struktur-ansvarar av
fondsmedel, finansiell kontroll, ekonomisk redovisning och intemrevi-
sion för rapportering till regeringen. skall ocksåDe intygasamt att
strukturfondsmedlen används i enlighet med fördraget.

endast AMS särskildDet överenskommelse medär som genom en
DG fått ekonomiska för byggaV organisationen kringattresurser upp
utbetalning ESF-medel. utbetalningsenheter,Tre så kallade ekono-av
mitj har etablerats Kalmar ochi Umeå, Malmö.änster,

personella har tillDe del valet arbetssätt ochstor styrtresurserna av
ansvarsfördelning mellan de utbetalande myndigheterna och besluts-

sekretariat avseende utbetalningar. modell byggerNUTEK:sgruppens
certifieringpå lägga för rekvisitionsgranskningen påatt ansvaretgenom

beslutsgruppens sekretariat. har valt modell beslutsgruppensSJV dären
sekretariat intygar granskning rekvisition och underlag har gjortsatt av
efter uppställda krav. AMS Ekonomitjänster har däremot valt göraatt
utförliga granskningar rekvisitioner och underlag. be-En närmareav
skrivning de utbetalande myndigheternas arbetssätt och rutiner iav ges
kapitel 4.5.3.

Partnerskapets roll i genomförandet4.2

redovisades föregående kapitel partnerskapet olika gradSom i ivar
framtagandetdelaktigt i i de olika regionerna. Detsammaprogramav

kan gälla för genomförandet strukturfondsprogrammen.sägas även av
Vid kontakter med för olika delar partnerskapetrepresentanter av

framställs grundförutsättning för aktivt ochatt ett engagerat part-en
nerskap delaktig och har möjlighet påverka. fleraIärär attatt man re-
gioner har kontakterna med det breda partnerskapet skett infor-genom
mationsträffar informeratdär beslutsgruppens sekretariat projektlä-om

utbetalningar för partnerskapet träffar-Representanteretc. attge, anser
fått möjlighet träffahar varit bra de andra aktörer iatt attna genom

Samtidigt de deras möjligheterpartnerskapet. delakti-att attanser vara
och påverka genomförandet varit små. vissa regioner harIga man ar-

betat aktivt för få med partnerskapet, bl.a. referensgrup-attmer genom
och vilket redovisas nedan.per ramprogram,

Mål Jämtlandexempel 6 och Nordens GrönaEtt Interregärannat
Bälte där bl.a. Riksorganisation, Jämtland/HärjedalensFöretagarnas
Idrottsförbund, utveckling, Agendum, och påKooperativ LO TCO tagit

informationsförmedlaresig aktivt möj-ett somansvar av programmens
Informationsaktivitetema har delvis finansieratsligheter. TA-medel.av
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Referensgrupper4.2.1 sätt attett engagera-
partnerskapet

besluts-tillbildats i anslutningreferensgrupperhardel regionerI en
partnerskapkan ärReferensgrupperna typ somen avses somgruppen.

strukturfondsprogrammen.genomförandetkopplat tillnära av
till den regi-knutnareferensgrupperSkärgården finnsMål 5bI sex

deltarroll ochviktigharReferensgmppemaonala beslutsgruppen. en
den regi-behandlas iskallFrågorprogramgenomförandet.aktivt i som

referensgruppema.först idiskuterasbeslutsgruppenonala
bl.a.där finnsolika,referensgruppemaisammansättningen är re-
ochföretaglänsstyrelser, nä-landsting,för kommuner,presentanter
ledamotocksåOrdförande referensgruppi ärorganisationer.ringslivets

beslutsgruppen.i
beredarollbeslutanderätt, derasingen ärhar attReferensgrupperna

länssty-respektivepåmed sekretariatettillsammansärenden i regionen
potentiellamedansökningar,bedömning möteninnefattarrelse. Det av

informationregionspecifikspridningochutvecklingprojektägare, av
programmet m.m.om

till beslutsgrup-koppladreferensgruppocksåfinnsFyrstadMålI 2 en
för FöretagarnasSAF,ingårreferensgruppen representanterIpen.

bankerKooperativtTCO, samtLO, resurscentrumRiksorganisation,
roll iviktigprincipielltharReferensgruppenhögskolor.och genom-en

infor-olikaprojekt ochutformningmedbl.a.arbetarförandet och av
mationsaktiviteter.

4.2.2 Ramprogram

DessamedarbetavaltharbeslutsgrupperMånga att pro-ramprogram.
förgällerriktlinjerdebeslutanderätten inominnebär ram-att somgram

aktörer.till olikadelegeratsharprogrammet
Företagsutveckling Fyr-olikaFyrstad finnsMål 2I tre ramprogram;

varjeFyrstad. TillEtableraFyrstadstad, Företagsstart samt rampro-
beslutsgruppen.underdirektlyderkopplatshar styrgrupp somengram

respektiveinombeslutanderättendelegeratharBeslutsgmppen ram-
ingårforItill styrgruppernastyrgmpperna. ramprogrammenprogram

självstyrelseor-regionaladetlandsting,bl.a. kommuner,förföreträdare
länsarbetsnämnden.ochganet

eftersombraärFyrstadMåli 2 attFöretagen ramprogrammenanser
of-nationelladeneftersombehov ochföretagensefterformadede är

Principenordnad inom ramprogrammet.medfmansieringenfentliga är
ochmedfinansieringbådehjälp medfårföretagendärdörr in"en
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strukturfondsmedel har gjort det enklare för företag få del struk-att av
turfondsmedlen.

Överprövning skapar osäkerhet4.3

strukturfondsmedelBeslutsgruppens beslut till projekt kan återkal-om
las de utbetalande myndigheterna.av

förordningEnligt regeringens 1998:579 vissa stöd från EG:som
strukturfonder utbetalande myndigheternaskall de innan stöd betalas ut
till projekt kontrollera utbetalningen förenlig med gemenskaps-äratt
reglerna den med det berörda struktur-stämmer överenssamt att
fondsprogrammet. kontrollen visar utbetalning skulle stridaOm att mot
gemenskapsreglema eller skall den utbetalandemot programmet myn-

stödet. därefterdigheten besluta inte betala Stödärendet skall åter-att ut
sändas till beslutsgruppen, skall sitt beslut stöd. Iomprövasom om

fattats förtroendevaldapraktiken innebär detta beslut iatt ett som av
beslutsgmpperna kan enskilda tjänstemän på de utbeta-överprövas av
lande myndigheterna.

Leader-programmen består beslutsprocessen två därI LAG-steg,av
projekt och beslutsgruppens ordförande ellerprioriterar vicegrupperna

mål 5b- och mål 6-område fattar de formellaordförande i respektive
de utbetalande myndigheterna återkalla de be-besluten. kanDärutöver

projektenslut fattats. praktiken gånger.prövas tresom
medförtdubbla projektbeslut har det inteprövningenDen attettav

för ektägare beslutsgruppens beslut gäller eller inte.varit tydligt proj om
fallkontroll sker löpande flerautbetalande myndighetens i iDen men

rekvirerar strukturfondsmedel, vilketsamband med projekten inne-att
strukturfondsmedel kommer utbeta-bär projekt istartar tron att attatt

för de projektlas. dubbla blir särskilt problematiskprövningenDen
strukturfondsmedel och där utbetalandedröjer med rekvireraattsom

stödet. risk ektägarenmyndighet beslutar inte betala projEn äratt ut att
kostnaden. inblandade strukturfondsarbetet harsjälv får stå för Flera i

projekt kan medföraframfört den dubbla prövningen attatt av presum-
från medel från strukturfon-projektägare helt enkelt avstår sökativa att

derna.

Medfinansiering4.4

strukturfondema skall medñnansieras nationella offent-Bidrag från av
Stödnivån från och den nationella offentliga medfinan-liga medel. EU

programdokumenten ochfastställs de enskilda påsieringen i program-
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ochmål 6ihögrestrukturfondema är gemen-frånStödetåtgärdsnivå.
godkändaintemedelPrivata ärmål 5b.ochmål 2iskapsinitiativen än

vik-ändåstrukturfondsmedlen, ärmedfinansiering gentemot mensom
målenhorisontelladeskillnadTillprojekt. motifinansieringtiga som

geografiskaför demedfinansieringenoffentliganationelladenintehar
Finansie-statsbudgeten.fastställts igemenskapsinitiativenochmålen
regionalastatliga,mellansamverkanbrediskeställetskall iringen en

lokala aktörer.och

medfinansieringverifieradpåKrav4.4.1

medfinan-offentliganationelladenpåbygger attsvenska systemetDet
beviljakanbeslutsgruppeninnanskriftligtverifierasskallsieringen

ofta måsteprojektägarnainnebärekt. Det attprojtillstrukturfondsmedel
struk-ansökaninnanolikafleraförprojektidé omsin organpresentera

beslutsgruppen.behandlaskanformelltturfondsmedel av
med-finnasvårthar attellerekonomimedProj somsvag

Detstrukturfondsprogrammen.frånutestängasriskerar attfinansiering
ekonomi. Pro-medoch kommunerprojektsmå svagalltframförgäller

kontaktnätbrettochekonomistark ettprojekt,medjektsökande stora
ocksådärmedharochmedfinansieringnödvändigfinnalättarehar att

strukturfondsmedel.sökamöjligheter attstörre
möjlighetendock attharaktöreroffentligaandraochkommunerFör

medproblemetlöstmåni vissfinansieringarbeteräkna in eget som
ekonomimedkommunerocksåharDärmed svagmedfinansiering.

andelmedfört stordethar attSamtidigtprojekt. enkunnat starta egna
frånsökande nä-medan t.ex.aktörer,offentligadrivsprojekten avav

färre.intresseorganisationer ärellerföreningarolikaringslivet,

Medfinansiärer4.4.2

aktörer.statligastrukturfondsprojekt ärimedfinansiäremaDe största
statligalänsarbetsnänmder,länsstyrelser,bland annaträknasTill dessa
tredje-tvåförstårtillsammansuniversitet caochhögskolorbolag, som

Kommunernasmedfinansieringen.offentliganationelladendelar av
ochmål 2fjärdedel inompåliggermedfinansieringen enandel caav

Medfinansieringenprocent.16lägrenågotmål 6iden ärmedan5b,
Underprocent.ca 7omfattandelikaintedäremotlandstingen ärfrån
medfi-tillkällorfunnitprojektsökandehargång nyaprogramarbetets
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nansiering, vilket både breddat möjligheterna till medfinansiering och
i programarbetet.engagemanget

4.4.3 Privata medel medfinansieringsom

I Sverige godkänns endast offentliga medel stödgrundande för bi-som
drag från strukturfondema. Privata medel kan däremot inte användas
för växla strukturfondsmedelatt i proj ekt.upp

börjanI programperioden fanns oklarheterav hur enskilda före-om
kunde få deltag strukturfondsmedlen. Vilseledande informationav rik-

tad till företag talade enskilda företagatt direkt kundeom söka medel
från Närings- och Handelsdepartementetprogrammen. klargjorde frå-

i promemoria där det lades fastgan stöden till enskildaatt företag skall
följa regler statsstöd, vilket innebär enskilda företagom att inte direkt
kan söka medel strukturfondsprogrammen.ur

Enskilda företag kan däremot söka medel via de nationella företags-
stöden delñnansieras strukturfondsmedel.som I Mål 2 Fyrstadav har
särskilda för näringslivsprojekt utarbetatsramprogram där företagen på

enkelt kanett söka företagsstödsätt och därmed också få del struk-av
turfondsmedlen.

Möjlighet till privat medfinansiering skulle enligt många inblandade
i strukturfondsarbetet öka förutsättningarna för företagenatt iengagera
genomförandet av programmen.

4.4.4 Medfinansieringen initialt problemett

Under programperiodens början uttrycktes farhågor de struktur-attom
fondsmedel Sverige tilldelats inte skulle kommasom nyttjas fulltatt ut.
De flesta upplevde trög med svårigheterprogram start få framen att
projekt, och medfinansieringen sågs orsakerna till detta. Detsom en av
arrangerades till och med medñnansieringskonferenser där potentiella
projektägare träffade centrala myndigheter, organisationer och stiftelser
med flera för diskuteraatt projektidéer och möjlig finansiering.

I samband med halvtidsutvärderingen 1997 fördes problemet med
medfinansieringen fram de viktigaste frågorna. Någotsom en av som
resulterade i stödnivån frånatt höjdesEU i såväl mål 5b och Där-
efter har projektinflödet ökat i de flesta regioner, vilket tyder på att

Statskontoret 1997:12 Genomförandet EU:s strukturfondsprogram, del lav
Medfinansieringen, 32-33.s.
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faktor förtill början hindrandemedfinansieringen åtminstone en var en
projektägare.

geografiska målområdenai detill huvudselqeterarnaenkätI samten
gemenskapsinitiativen: flertalet december 1998framgår iatt program

projekt. Medfinansie-strukturfondsmedlen tillfördelat merparten av
Flera sekreta-problem.längreuppfattas heller interingen ett stortsom

programperiod 2000-2006infor kommandedockframförriat att man
medhelst sambandtidigt stadium, ipåmedfinansieringenmåste lösa ett

strukturfondsprogrammen.deframtagandet nyaav

Utbetalningar4.5

proble-strukturfondsmedelutbetalningkring ärAdministrationen av
har med-och rutineransvarsfördelning och otydliga kravmatisk. Oklar

miljoner kronorhar 1.702dagslägetutbetalningarna. Ifört tröghet ien
geografiskastrukturfondsmedel för demiljoner kronor itotalt 4.638av

utbetalningar-Tröghetenbetalats igemenskapsinitiativenmålen och ut.
lyfts framde faktorerfaktorer. Någrapå flera är;bero somavna anses

avseende rekvisitionerutbetalande myndigheternafrån deolika krav
strukturfondsmedel,rekvireradröjer medektägareunderlag, projoch att

projektens redovisning,brister ibeslutsgruppen,frånotydliga beslut
beslutsgnippssekretariatenresursbrist på etc.

reglermed olikafonderOlika4.5.1

förordningstrukturfondema regleras ide fyraochVar en egenen av
fondstödberättigade. Vilkenvilka insatserdär det framgår är somsom

Mål 2-olikamellan devarierarinsatsbidrar till viss programmen.en
5b från ERUF, ESFoch målfrån ERUF ESF,får medelprogrammen
fyra fonder. Gemen-från samtligamål finansierasmedan 6och EUGFJ

ESFLeader finansieras från ERUF,ochskapsinitiativen Interreg samt
EUGFJ.

finansierasåtgärder ochantalingårI ett avensom varprogrammen
frånfinansieraskan enbartprojektfyra fonderna. Ettdenågon enav
projektinnebärfrån fond.enbart Detdärmed ocksååtgärd och att etten

både enligt ERUFstödberättigadeaktiviteteromfattar t.ex.ärsomsom
för deredovisningaroch hadelasenligt måsteoch ESF separataupp

ochkompliceratektägare upplevtshar projbåda fonderna. Detta somav
byråkratiskt.

strukturfondsutredningen.2 angående1998-12-11huvudsekreteraretillBrev
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4.5.2 Försök till samordning

Trots de i inbyggda olikhetemasystemet mellan fonderna, har försök
gjorts i Sverige samordna rutiner föratt utbetalning strukturfonds-av
medel. Samordningen har dock försvårats utbetalningar frånatt deav
olika fonderna lagts fyrapå centrala förvaltningsmyndigheter.

Enligt de utbetalande myndigheterna har regeringen inte tydligagett
signaler och riktlinjer för hur hanteringen strukturfondsmedel skallav
samordnas mellan myndigheterna. Först i slutet 1998 fick NUTEKav
det formella samordna arbetetansvaret att med utveckla rutiner ochatt
arbetssätt för utbetalning strukturfondsmedel. Under programperio-av
den har därför och de fyra utbetalande myndigheterna, utifrånvar en av
befintlig myndighetskultur, utvecklat rutiner och lagt fast ansvarsför-
delningen avseende utbetalning strukturfondsmedel. De fyra utbeta-av
lande myndigheterna har dock gjort vissa försök samordna hante-att
ringen, bl.a. konferenser utbetalningar.genom gemensamma om

I september 1998 fick de utbetalande myndigheterna, NUTEK,
AMS och SJV, i uppdrag Närings- och handelsdepartementetav att se

och utvecklaöver arbetsformer och administrativa rutiner med mera
vad gäller genomförandet vissa strukturfondsprogram. Rapportenav
överlämnades till regeringen i december 1998.

4.5.3 Olika rutiner för granskning rekvisitionerav

I administrationen kring utbetalningar har beslutsgruppssekretariaten
in och granska rekvisitioneransvaret att ta och underlag från projekt. I

granskningen ingår kontroll stödberättigade kostnader och läges-av av
bifogas rekvisitionen.rapport När sekretariaten gjort sin gransk-som

ning överlämnas rekvisitionen till ansvarig utbetalande myndighet. De
utbetalande myndigheterna har utvecklat olika rutiner för sin gransk-
ning, vilket redovisas nedan.

NUTEK arbetar enligt certifieringssystem byggerett på attsom
NUTEK lägger för kontrollöver och granskningansvaret rekvisitio-av

och underlag på de beslutsgmppssekretariat kanner uppvisasom en
hög kompetens i personal, hög och jämn kvalitet i handläggningen av
rekvisitioner ekonomiskt administrativasamt rutiner. Mer ingående
granskningar i ställetgörs stickprovskontroller, där NUTEKgenom
upphandlat privat auktoriserad revisionsfirma för granskningen.en I
dagsläget har 12 totalt beslutsgruppssekretariat21 certiferats enligtav
NUTEK:s bristEn med certiferingssystemetsystem. det inteär att ga-

kvaliteten påranterar granskningenatt hos sekretariaten fortsatt högär
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utbetalningshandläggaremedsambandigäller atthela tiden. Det t.ex.
anställs.personalochslutarbeslutsgruppssekretariatenpå ny

gransk-utföravaltEkonomitjänsterAMSfonden har attsocialaFör
beslutsgruppensinnebärunderlag. Det attrekvisitionsåvälning somav

underlag kopierarochrekvisitiongranskningeftersekretariat avegen
lik-AMSDäreftertill AMS.skickar dessa görochhandlingaralla en

projektenskildameddiskussionerochKontaktergranskning.nande
deuttrycktdockharför. AMS attsekretariatbeslutsgruppensansvarar

de kommerinnebärvilket bl.a.ytterligare, attkontrollsinskall skärpa
projekten.medkontaktendirektautöka denatt

utbetalningförbeslutatSJV harjordbruksverk attattStatens en
fyllasekretariatbeslutsgruppensskalljordbruksfondenfrånskall göras

rekvisi-kontrolldet intygasdärchecklista attframtagenSJVi aven av
1998underharkrav. SJVuppställdaenligtgjortsharunderlagochtion
dockharSJVcertifieringssystem.liknande NUTEK:sinfört systernett

rekvisitionerpåkvalitetendåcertifierat någon attännu,inte anserman
för låg.underlag varitoch

förutbetalningsansvarigalänsstyrelser4.5.4 Fem

Interreg

utbetalningförmodellvaltharInterreg-programmenFör annanenman
myndig-utbetalandelänsstyrelserfemstrukturfondsmedel. Där ärav

des-har iLänsstyrelsernaEUGFJ.ochESFERUF,fonder;förheter tre
funktioner,friståendevarandrafrånochdubblaInterreg-programsa
utbetalandedelsochtill beslutsgruppemasekretariatdels somsom

frånrekvisitionersekretariat emotBeslutsgruppens tarmyndighet.
ochkontroller över-underlag,och görrekvisitionergranskarprojekt,

utbetalningsfunktionLänsstyrelsenstillrekvisitionensedan somlämnar
utbetalningen.verkställer

rekvisitionförkommissionenhar gentemotLänsstyrelserna ansvaret
medel pådessaredovisning stats-ochfondrespektivemedel avurav

intemrevisionochkontrollsäkerhet,förbudgeten. De ävenansvarar
förintelänsstyrelsernaDäremotkommissionen. ansvarargentemot

ställetifond. Detrespektive görförrapporteringoch annanprognoser
och SJV.AMSNUTEK,

eftersträvatlänsstyrelsernaharfondernadehanteringenFör treav
fon-olikadeförblanketterochdatasystemrutiner,samordning aven

utbil-projektbeslutettillanslutningisekretariatenharderna. Dessutom
underlag.ochrekvisitionerställs påvilka kravprojektägaredat somom
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De utbetalande länsstyrelserna har upplevt problem desamma som
centrala utbetalande myndigheterna vad gäller till exempel projektens
benägenhet med rekvireravänta strukturfondsmedel.att att

Länsstyrelserna har upplevt vissa svårigheter kontaktemai gentemot
kommissionen. Det har främst gällt de olika direktoratens skilda krav
och rutiner för rekvirering medel från fonderna. Ett problemannatav
har varit skillnader i regler avseende stödformer mellan de olikaetc
deltagande länderna i Interreg-programmen.

4.5.5 Förskottsutbetalning

I det svenska för strukturfonder godkännssystemet inte förskottsutbe-
talningar till projekt. Utbetalning strukturfondsmedel först eftergörsav

projektet upparbetat kostnaderatt kan verifieras stödberätti-som som
gade. harDetta inneburit problem för i första handett stort små projekt
och projekt drivs organisationer och föreningar, där tillgång påsom av
likvida medel avgörande förär projektens existens. Beslutsgruppens
beslut kan inte användas säkerhet för lån banki på grundens som av
risken för utfall i granskningen vid deannat centrala utbetalande myn-
dighetema.

4.6 IT-stöd för uppföljning och finansiell
kontroll

utbetalandeDe myndigheterna för IT-system för utbetalning,ansvarar
uppföljning och kontroll strukturfondsmedlen. Totalt fem systemav
används, dels NUTEK:s STINS-system och AMS åtgärdssystem. SJV
använder dessutom två för administrativt stöd och kon-systemegna

Äventroll. Fiskeriverket har Uppgifterna deett i olikaeget system. sys-
skall samordnas dentemen s.k. nationella databasen, sågenom men

sker inte.

4.6.1 Olika IT-system

hanteringFör strukturfondsprojekt inom regionala fonden och jord-av
bruksfonden använder beslutsgruppemas sekretariat NUTEK:s IT-

STINS. STINS tänktsystem är handläggarsystem, däratt ettvara
handläggaren skall registrera ansökan, beslut, indikatorer och utbetal-
ning för varje enskilt projekt. Samtliga beslutsgmppssekretariat utom
Sametinget har i dag tillgång till STIN
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förExceldokumentochanvänder STINSJordbruksverket re-egna
Jordbruks-använderbeslut. Dessutomjoumalföringochgistrering av

Excelutbetalningar.registreringförGEMverket det systemet avegna
nationella of-för dentidpunkternareda påhållaföranvänds också att

medfinansieringen.fentliga
socialabeslut inomregistreringforIT-systemharAMS ett eget av

be-kopplat tilloch inteutbetalningssystem ärfonden. Systemet är ett
ställetiregisterasuppgifterSamtligasekretariat.slutsgruppens av

AMS.
denkopplad tillintedatabas, ärocksåharFiskeriverket somegenen

databas,NUTEK:skopplasställetskall i motdatabasen. Dennationella
gång ifilöverföringarnationelladentillkopplasi sin entur genomsom

veckan.

databasenNationella4.6.2

dentillöverförasskallåtgärdssystemAMSochSTINSUppgifterna i
DatabasenNUTEK.administrerasdatabasen,nationella upp-avsom

de båda IT-systemeniOlikhetemaSTINS.gällervaddagligendateras
fråndataöverföringochregistreringieftersläpningarmedförthar av

olika aktörerkravuppfyllt dedatabasen inteharpraktikenAMS. I som
påställer systemet.

efterfrågasuppgifterdemedförthardatabasen attiBristerna som
indikatorerbeslut,avseende bl.a.regeringenochkommissionenfrån

utbeta-har deställetdatabasen. Ifrånkunnatutbetalningar inte tasoch
för in-sekretariatbeslutsgruppemastillsigmyndigheterna väntlande

med olikaochtillfällenolikavidskettharuppgifter. Dettahämtande av
ÖK-sekretariat ellerförsigeffektivtvaritinteharArbetetupplägg. vare

tid påomfattande attläggatvingatsbeslutsgruppssekretariat, nersom
uppgifterna.frammanuellt ta

kontrollochförvaltningFinansiell4.7

Åtaganden utbetalningaroch4.7.1

föreskrivsstrukturfondsmedel ettförvaltningmedlemsstaternasI av
kommissionensEuropeiskautbetalningar.ochåtagandenmedsystem

delåtagandeförstatrancher. Ettårligaformibudgetåtaganden görs av
åtagandenaövriga görsfattas. Deprogrammetbeslutet antaattnärgörs
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utifrån finansieringsplanen utbetalningarna tillstyrsmen av pro-
jektägama.

Utbetalning sker första förskott från kommissionen tillettsom
medlemsstaten högstpå 50 åtagandet, andra förskott påprocent ettav
högst 30 åtagandet slutlig utbetalning återstodenprocent samtav en av

villkoren för avslutande harnär uppfyllts. Kommissionenprogrammets
skall verkställa utbetalning två månader efter medlemssta-senast atten

begäran har inkommit. Den slutliga stödmottagaren skalltens ha till-
gång till efter ytterligare månader.senast trepengarna

4.7.2 Medlemsstatemas ansvar

Gemenskapens regelverk fastslår medlemsstaterna skall vidta deatt
åtgärder krävs för kontrollera insatserna på korrektatt att görs ettsom

för förebygga och beivra oegentligheter försätt, och driva in deatt att
medel gått förlorade. Medlemsstaterna skall underrätta kommis-som
sionen alla oegentligheter och vilka åtgärder vidtas förom nya om som

beivra detta, såväl administrativt rättsligt.att Kommissionen skallsom
ha tillgång till alla finansielladen kontrollen åtgärder-rapporter om av

och kan också kontrollera på plats både de insatser den finansi-na som
och medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem. Om deterar

visar sig oegentligheter förekommer eller ändringar gjorts iatt störreatt
insats kan kommissionen minska eller tillfälligt hålla inneen gemen-

skapens finansiella stöd.
Sveriges regering och riksdag tidigtslog fast hög prioritet skallatt
åt kontrollen efterlevnaden SverigeEG:s regelverk i Redanges av av

hösten beslutade1994 riksdagen övergripande riktlinjer för hurom
medel betalas till eller från EG skall hanteras och kontrolleras isom
Sverige Följaktligen det viktigt de svenska insatserna föratt attvar
begränsa bedrägeri olikainom områden samordnades följdesoch upp
på nationell nivå. EU-bedrägeridelegationen inrättades regeringen iav

1996.5april Delegationens uppdrag samverkansorganär utgöraatt ett
för nationella åtgärder bedrägerier, missbruk och oegentligmot annan
och ineffektiv hantering och användning EG-relaterade medel i Sve-av
rige. Delegationen inte tidsbegränsad, fick i tilläggsdirektiv frånär men
december 1998 i uppdrag klargöra hur delegationens verksamhetatt
kan efter avveckling och föreslå Slutdatum för sinpermanentas en

3Prop. 1994/95:40 budgeteffekter Sveriges medlemskap i Europeiskaom av
unionen m.m.
4Bet. l994/95zFiU5, rskr. 1994/95:67.
5Dir. 1996:29, Bekämpning bedrägerier EU:s finansiella intressen.motav
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utvärderatuppdragdelegationenshar påverksamhetF Statskontoret
konstaterarverksamhet ochhittillsvarandeEU-bedrägeridelegationens

centralpåfrämja samverkanframgångsrik ivaritdelegationen attatt
upparbe-fulltharlokal dock intenivåsamarbetet påmedan ännunivå,

tats

Myndigheternas4.7.3 ansvar

ineffektivi-ochbedrägerierfelaktigheter,för beivraHuvudansvarig att
förmyndighetdentransfereringssystemstatliga äri sys-tet svararsom

tillhar ocksåför utbetalningmyndighet attDen setemet. ansvararsom
på detharbidragetkorrekt och använtsför bidragetunderlaget är attatt

kon-säkra internmyndighet skallUtbetalandesätt avsett. envarsom
efterkontrollför- ochstandard, tillsynhögtrollfunktion över enavav

korrektpåhar redovisatsbetalningarriktighet ettbetalnings attsamt
sätt.

regleras påtillsynför kontroll ochmyndighetersInblandade ansvar
stödvissaförordningeniverksförordningen,plan iövergripandeett om

instruk-medförordningarnaioch därutöverstrukturfonderfrån EG:s
harUtbetalningsmyndighetema rätts-myndighet.respektiveförtioner

utfärda före-bidrag ochutbetaldafelaktigtåterlcrävastöd förligt att
teknikutvecklingsverketochNärings-stödhandläggningen.förskrifter

ikontrollför hur denföreskrifterförfattaför att avsessomansvarar
Ännu harutföras.2064/97 skallEGförordningkommissionens nr

ärendet.föreskrifter imedutkommitemellertid verket inte

Granskning4.7.4

respektiveadministrerarkommissionengeneraldirektorat iDe som
utförkontrollfinansiellförgeneraldirektoratetochstrukturfond

kontrollsystem,ochförvaltnings-medlemsstaternasgranskningar av
behovprojekt. Vidgenomförandeoch ut-projverifieringar, av

medlemsstaten.plats ipåkontrollenförs även
medUCLAF8 bedrägerierbekämpaförenhetkommissionens attär

derasimedlemsstaternaoch stödermedsamarbetarEG-medel. UCLAF
ochundersökningarfrämstskerbedrägeribekämpning. Detta genom

medlemsstat.respektiveåklagarmyndigheter itillrapporter

finansiella intressen.° bedrägerier EU:sBekämpning1998:111, motDir. av
utvärdering.EU-bedrägeridelegationen En7 1998:14,Statskontoret -

AntiFraude fr.3 de LutteCoordinationdeUnité
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Revisionsrätten självständig förhållandeiär till de övriga europeis-
ka institutionerna och medlemsstatema. Den utför revisioner EG-av
budgetmedel och granskar härvid de myndigheter deltar i struktur-som
fondsarbetet liksom slutliga stödmottagare.även av

Myndigheters internrevisionfunktioner reviderar sina respektive
myndigheters förvaltning och kontroll strukturfondsmedel.av

Utbetalningsansvariga myndigheter granskar beslutsgiuppers beslut
stöd och rekvisitioner för utbetalning stödmedel. harDe befo-om av

genhet utföra granskningar på plats hos stödmottagare.att
Riksrevisionsverket RRV reviderar årligen och löpande de myn-

digheter förvaltar EG-relaterade medel, beslutgmppema.utomsom
RRV kan utföra effektivitetsrevisionellaäven granskningar på el-eget
ler regeringens uppdrag biträder revisionsrätten vid dess revisio-samt

i Sverige. Regeringen i december 1998 RRV i uppdrag läm-ner attgav
revisionsutlåtande för strukturfondsprogrammen enligt kommissio-na

förordning EG 2064/97.9 utlåtandetI skall slutsatsernanens nr sam-
manfattas från de kontroller genomförts under de föregående årensom
och övergripande bedömning beträffande giltighetenpresenterasen av
begäran slutlig utbetalning. utlåtandetI skall vidare ingå bedöm-om en
ning den verksamhet ligger till grund för den slutliga ut-av om som
giftsredovisningen har varit rättsligt och formellt korrekt.

4.7.5 Oegentligheter och bedrägerier

Då oegentligheter och fusk med EG-relaterade bidrag upptäcks skall
medlemsstaten fråga,i med vissa undantag, återbetala felaktigt utbetal-
da bidrag till kommissionen. Medlemsstaten skall därutöver vidta åt-
gärder för återlcrav från stödmottagare. konventionenI skyddom av
gemenskapens finansiella intressen finns bestämmelser med-attom
lemsstatema skyldiga införa straffrättsligtär för vissa brottatt ansvar

EG-medel. Regeringensrör proposition EU-bedrägerier ochsom om
korruption direkt föranledd konventionenär och för närvarandeärav
föremål för riksdagens behandling." förslagetEnligt skulle straffskalan
för subventionsmissbruk böter eller fängelse högsti två år. I kon-vara
kurrenshänseende kommer subventionsmissbruk konsumerasett att av

föregående bedrägeri. Andra, gällande,ett straffstadganden kannu som
bli aktuella urkundsförfalskning, försäkran,är intygandeosantosann
och missbruk urkund.av

9Regeringsbeslut 1998-12-03, N98/2827 delvis.
° Rådets förordning 2988/95 skydd gemenskapens finansiella intressen.nr om av

1998/99:32.Prop.
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nuvarandeAvslutande4.8 programav

avslutas enligt de rutinerstrukturfondsprogrammen skallnuvarandeDe
fastställt.kommissionenoch tidsplaner som

december årstrukturfondsmedel den 31för beslutdatumSista ärom
fat-enskilda projekt kandär beslutUndantag1999. är omramprogram

under år 2000.beslutadeinom den äventas ramen
projekt denstrukturfondsmedel till 31utbetalningsdag förSista är

rekvisition förtidsgränsen måsteklaradecember år 2001. För att en-
den juni årutbetalande myndighet 30tillskilda projekt inlämnas senast

200 l
. skall sketill kommissionensamtligaSlutrapportering programav

för respektiveskallSlutrapporteringår 2002.den 30 juni görassenast
skallomfattar fonderför deinnebärfond, vilket tretreatt program som

rapporter avges.
blinuvarande förväntasdemed avslutaArbetet att om-programmen

utbetalandeför desekretariatsåväl beslutsgmppensfattande for som
myndigheterna.

erfarenheter ochSammanfattande4.9

reflektioner

ökat samarbetehar medförtStrukturfondsprogrammen

dimensionhastrukturfondsprogrammenArbetet med gett en nyanses
utvecklingsarbetet därtill det regionala utgör en gemen-programmen

regionen.för samverkan inomplattformsam
mellansamarbetemedfört ökatharStrukturfondsprogrammen ett

antalet projektharprogramperiodens gångUnderolika aktörer. som
projekten samarbetarökat.och länsgränser Ikommun-sträcker sig över

deltar. Frånmedñnansiärerochkonstellationerolika aktörer i nyanya
främjatbeslutsgruppenframhålls arbetet iflera beslutsgrupper att sam-

besluts-arbetet ioch landsting. Genommellan kommunerarbetet
länsstyrelsernamellanbra samarbeteocksåhargruppsselcretariaten ett

Även harregionersekretariat i olikamellansamarbetetskapats. ut-
vecklats.
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Partnerskapets delaktighet varierar

Partnerskapets betonades framtagandetiengagemang av programmen.
Då arbetet med genomföra startade verkar det hainteatt programmen

lika tydligt vilket partnerskapetvarit på skulle delta. Visserligensätt
beslutsgruppema och övervakningskommittéema slagsutgör ett part-

nerskap, det breda partnerskapet har i flera regioner del-inte varitmen
aktiga tillräcklig omfattningi i genomförandet. harI vissa regioner
dock partnerskapet haft aktiv roll också i genomförandeten av pro-

referensgrupper ochGenom har representantergrammen. ramprogram
från olika delar partnerskapet deltagit arbeteti med informera,attav

dra riktlinjer förprioritera och programgenomförandet.upp

Omfattande uppgifter för sekretariaten

svårt förutse omfattningen på arbetet med genomföraDet att attvar
på personella på beslutsgruppssekretariatKravenprogrammen. resurser

och myndigheter har ökat programperioden.utbetalande under hela
har flera olika kompetens efterfrågats.Dessutom Finansieringtyper av

via TA-medel har varit förutsättning för kunna utöka deatten perso-
nella resurserna.

kompetens och erfarenhet har byggts iBred upp
sekretariaten

Under programperioden har sekretariaten byggt bred kompetensupp en
och erfarenhet. Bland har de utvecklat god kompetens be-annat atten
döma enskilda projekt och projektägare, vilket bidragit tilloch vägleda

programgenomförandet höjts. sak-kvaliteten på successivt Utöveratt
bland projekt- och rekvisitionshandläggning harkompetens inom annat

värdefulla etablerats med projektägare, medfinansiärer ochkontaktnät
partnerskap.

Medñnansiering problem särskilt för mindre projektett

frånprojektägare har upplevt det komplicerat söka medelVissa attsom
strukturfondema. verifierad medfinansiering har inneburitpåKravet att
sökande sälja projektidé hos flera olika medfi-varit in sintvungna att

ansökan strukturfondsmedel kunnat Medfi-nansiärer innan prövas.om
särskilt problematisk för mindre projekt och förnansieringen har varit
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medförtharkontaktnät. Dettahaft upparbetatinteprojektägare ettsom
sökafrånvalt avståfalli vissaprojektägare attpresumtiva attatt

strukturfondsmedel.

delaktighet iNäringslivets programmen

strukturfonds-skall få delnäringslivettydligt hurvarithar inteDet av
godkändamedel intemålornrådena. Privata ärgeografiskai demedlen

struktur-växlasdärmed inteoch kan motmedfinansiering uppsom
vilseledande in-utarbetadesprogramperiodenfondsmedel. börjanI av

strukturfondsmedel. Reglernasökakundeföretagenhurformation om
beviljaskanstrukturfondsmedel integällandedockför statsstöd attgör

stödfå viaenskilda företagkanenskilda företag. Däremottill rampro-
struktur-delfinansierasföretagsstödennationelladei avsomgram

för närings-särskildaharregionerfondsmedel. vissaI ramprogram
företags-sökaenkelt kanpådär företagen sättutarbetatslivsprojekt ett

strukturfondsmedlen.fâ deldärmed ocksåstöd och av

Överprövning osäkerhetskapar

myndighe-utbetalandedär deprojektbeslutprövningendubblaDen av
skapatstöd harbeslut osä-beslutsgiuppensåterkallakan enterna om
myndigheternautbetalandehos deKontrollenektägama.projkerhet hos

struktur-rekvirerarprojektenmedsambandfall ide flestasker i att
återkalla beslutbeslutarmyndighetutbetalande attfondsmedel. Om om

medlen.de uteblivnaskadanfårprojektägarendetstöd taär avsom
anled-ytterligarekanprojekt sägasdubbla prövningenDen envaraav

frånmedelsökafrånavstårprojektägarepresumtiva atttillning att
strukturfondema.

föreffekterproj ektensredovisningiBrister av

miljöjämställdhet och

struk-ingår imålhorisontelladetvåmiljöochJämställdhet är somav
effekterförväntaderedovisningprojektensturfondsprogrammen. I av

föreffekterprojektensgällervadredovisningarskallutfall görasoch
redovisningarna,brister idockfinnsoch miljö. Detjämställdhet stora

övervakningskommit-ochbeslutsgrupperblandpåpekats ivilket annat
tyd-tillräckligtvaritflera fall intehar iBeslutsgruppsselcretariatentéer.

ekten.liga projmot
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Stora problem med utbetalningar

Administrationen kring utbetalningar har präglats problem ochav
oklarheter. Orsaken till problemen finns på olika nivåer i Desystemet.
olika fonderna ställer skilda krav kontrollpå och redovisning samtidigt

Sverige sökt samordna hanteringen utbetalningar, vilket isom av man
praktiken inte lyckats med. utbetalande myndigheternaDe har utvecklat
olika för granskning utbetalningar. Otydlig ansvarsfördel-systern av

mellanning beslutsgmppssekretariat och utbetalande myndigheter har
medfört ineffektivt dubbelarbete. Projektägare, framförallt kommuner
och länsstyrelser, har dröjt med rekvirera strukturfondsmedel, vilketatt

anledning till trögheten utbetalningarna.iär en

Brister i IT-systemen

Bristerna i och i samordningenIT-systemen uppgifter i den natio-av
nella databasen har medfört effektivitetsförluster och säkerhetsproblem

hanteringeni strukturfonderna. Den nationella databasen har inteav
kunnat uppfylla de krav olika aktörer ställer på Uppgiftersystemet.som

till exempel beslut, utbetalningar, effekter formi sysselsättningom av
för går i dag inte databasen eftersom AMS regist-taattprogrammen ur
rering ESF-projekt släpar efter. Parallella har därför byggtssystemav

på flera beslutsgmppssekretariat.upp

Omfattande finansiell kontroll

Under programperioden har flertalet regioner granskats olikaav organ
för finansiell kontroll. Kontrollerna har skett besök ellergenom genom
inhämtande uppgifter, vilket varit resurskrävande för både besluts-av
gmppssekretariat och utbetalande myndigheter. Kontrollerna har inte
samordnats, vilket ineffektivt såväl beslutsgruppssekreta-setts som av

utbetalande myndigheter.riat som
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jämförelserInternationella5

jämförelser med andraskalljagdirektiv stårutredningens göraI att
Nederländerna,Frankrike, Stor-Finland,blandmedlemsstater, annat

Österrike. samti-blev två medlemmardessa länderoch Avbritannien
ursprungsländer och hargemenskapenstillhörmed Sverige, tvådigt tre

programperi-redan den förstastrukturfondema ifrånEG-stödmottagit
mål 5bstrukturfondsmedel inomFinlandoden 1989-1993. mottar

och 5b.stöd mål 2inomfyra övrigaoch medan de6 staterna mottar
till bilagahänvisasbeskrivningingåendeFör meren

för delösningarOlika5.1 nyastetre

medlemsstaterna

Österrike arbetet medför hurvalt olikaharochSverige vägarFinland,
har organiserats.strukturfondsprogrammenavgränsadegeografisktde

Österrike och in-befintliga organisationerutnyttjadeFinland och
och strukturernationelladestrukturfondsarbetet iordnade system som

inrättadesfungerade väl. SverigeIvisstebruk ochredan i mansomvar
samtidigtEU-programkontoretochbeslutsgruppermyndigheternya

uppgifterna.för deutnyttjadesocksåorganisationerbefintliga nyasom
ÖsterrikesÖsterrike falleller ihar ävenochFinlandbådeI staten,

strukturfondsprogrammensförhuvudansvaretbehållitdelstatema,
decentraliseringdäremot harSverigegenomförande. Iframtagande och

inflytande.haftregionala aktörerochlokala störrelett till att
strukturfondsprogrammen möterdiskussionensvenskadenI om

inträdesländerna 1995båda andradeuppfattningenibland attman
jämförelse kommis-Sverige. Ensnabbaremycketskulle ha varit än av

belägg fördock ingetde olikaförbeslutsdatumsions programmen ger
undersamtidigtgodkändes nästandenna uppfattning. Programmen

december 1995.ochnovemberveckor inågra
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Finland anpassade5.1.1 organisationen före

medlemskapet

Finland har under 1990-talet olikai reformerat statsförvaltningen.steg
Förändringarna har bland genomförts för effektivisera ochannat att
förankra regionalpolitiken. Enligt kontinentalt har delenmönster större

de förvaltningsmyndighetemacentrala avskaffats och deras uppgif-av
förts in i regeringskansliet. Antalet länsstyrelser minskade och deraster

uppgifter reducerades. ministerier inrättadeTre regionalen gemensam
organisation, arbetskrafts- och näringscentraler eller TE-centraler, på
platser i landet. har flera kommunerDärutöver slagit sigrunt om sam-

i kallade landskapsförbund. fungerarså Dessa så kallademan som
projektraggare och projektiiggare. villDet de entusiasmerarsäga att

med projektidéer, stimulerar till projektansökningar samtpersoner
stödjer proj ansökningsförfarandet.presumtiva i

olikaI Sverige baseras några de mål 2- och 5b-programmen påav
geografiskasammanhållna enheter sträcker sig flera län. Målin i 2som

femBergslagen berör exempelvis olika län hanteras enhet.men som en
Finland finnshar valt Här mål 2-program inklu-väg. etten annan som
derar geografiska områden geografisk kontakt med varandra.utansex

Österrike utnyttjade befintliga organisationer5.1.2

Österrike strukturfondsmedel inordnatshar hanteringen i iI stort settav
befintliga på federal och delstatlig nivå. för informa-Insatsemaorgan

det nyinrättade regionaltion och vägledning ärmanagementgenom
dock undantag.uppmärksammatett

Österrikes 5b-oniråden föreligger skill-mål 2- och intressantaFör
geografiskanader jämfört med Sveriges modell med sammanhållna

Österrikeenheter flera hanteras mål och 5bsträcker sig in i län. I 2som
helt bundesland, finnsinom respektive mål iäven ettom samma an-

bundesland.gränsande
dras från de finska och österrikiska exemplenEn slutsats kan ärsom

framför organisatoriska lösningar har där harallt de valts gjortatt som
offentlig medfinansiering framträdandeproblem med nationell mindre

i Sverige.än
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central statsmaktRegional eller5.2 styr
genomförandet

Nederländerna

Beslutgrundar sig på provinsema.organisationNederländemas om
utbetalningsansva-olika ministerietprovinsnivå ochfattas påprojekt är

myndigheter.riga

Storbritannien

länsstyrelsernade svenskamotsvarigheten tillharStorbritannienI -
inflytandetavgörandedetof the Regions överOfficesGovernment -

olika mi-myndigheterUtbetalningsansvarigastrukturfondsmedlen. är
Office utbetalningsansva-ScottishSkottland därförutom i ärnisterier,

Programgenomförandet delvis privatiserat.rig. är

Frankrike

region-svenska länsstyrelserna-till demotsvarighetenFrankrike harI
strukturfondsmedlen ochinflytandetavgörandedetprefekturen över—

strukturfondsarbe-förhar inrättatsorganisationeller särskildingen ny
utbetalningsansvarigaregionprefektureneller ärOlika ministeriettet.

myndigheter.

3 19-0268EG:sstrukturstöd
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Förutsättningar6

till allmänFörslag6.1

strukturfondsförordning

för detföreliggerde förutsättningarbeskrivsdetta kapitelI som
deför dem allastrukturfondsarbetet. Gemensamt ärsvenska är att mer

påverka.för Sverigeoch svåraeller mindre konstanta att
nedan kommissionensi avsnittetbeskrivningDen avsergessom

Förslagendet lades fram i 1998. ärförslag det sågså närut marssom
for-medlemsstater och deförhandlingar mellan unionensföremål för

förslagen.fråndärför skilja sigkanslutligenordningar antassom
bli klart i 1999.förhandlingarnaResultatet väntas marsav

strukturstödeteuropeiskaMål för det6.1.1

vidareutvecklarstrukturfondsförordningartillförslagKommissionens
meddelandepresenterades i kommissionensriktlinjerde allmänna som

före-1997.‘ bygger denjuli korthetfram Ivilket lades iAgenda 2000
koncentrationhuvudinriktningar:påslagna reformen störretre aven

genomförande skärptaoch decentraliseratförenklatstöden, samtett
kontroll.ochkrav effektivitetpå

till år från ochnuvarande sjufrånProgramperioden förlängs sex
mål blirnuvarandeochmed den januari 20001 tre.sex

anpassningstrukturellMål utveckling ochfrämja1 skall

strukturella anpassningenoch denutvecklingenskall främjaMål l av
frånBidrag kommer ERUF,utvecklingen.eftersläpar iregioner som

områdenochvid EUGFJ FFU. DeutvecklingssektionenESF, om-som

slutlig.97 2000och utvidgad union, KOMförstärktAgenda 2000 En-
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fattas mål skalll regioner på II-nivåzutgöra NUTS bruttonatio-av vars
nalprodukt invånare lägre 75är än gemenskapensprocentper av ge-
nomsnitt, köpkraftstandardi och beräknatmätt de årenstre senaste
siffror. områdenDe omfattas nuvarande mål 6 skall ocksåsom av om-
fattas 1.3målav nya

Mål 2 skall stödja ekonomisk och social omställning

Mål skall2 stödja den ekonomiska och sociala omställningen i regioner
med strukturella problem. Bidrag kommer från ERUF, ESF, garanti-
sektionen vid EUGFJ och FFU. områdenDe omfattas mål 2som av
skall regioner på III-nivåNUTS drabbatsutgöra strukturellasom av
problem i samband med ekonomisk och social omställning. De regioner

innefattar industri-, landsbygds- och storstadsområdensom samtavses
kustområden beroende fiske.av

Mål 3 skall stödja arbetsmarknadspolitiken

Mål skall3 stödja anpassningen och modemiseringen politiken ochav
det gäller utbildning, yrkesutbildningnär ochsystemen sysselsättning.

Bidrag kommer från ESF. De områden omfattas finansieringsom av
enligt mål skall3 områden varken omfattas mål eller mållvara som av

J ämställdhetsperspektivet betonas

fleraI artiklar i kommissionens förslag till allmän strukturfondsförord-
ning betonas främjandet jämställdhet mellan kvinnor och Dettamän.av
gäller till exempel i arbetet för uppnå gemenskapens mål, i diffe-att tre
rentieringen fondemas bidrag med hänsyn till det intresse stö-av som
den och de prioriterade områdena har från gemenskapssynpunkt samt

kommissionen och medlemsstaternanär för fondemasattansvarar
verksamhet med andra politikområdenöverensstämmer och gemen-
skapsåtgärder.

2I Nomenklaturen för statistiska geografiska enheter NUTS II vilket för Sverige
innebär flera län.
3 Österrike.Enligt protokoll till Anslutningsakten6 for Finland, Sverige och
4 NomenklaturenI for statistiska geografiska enheter NUTS vilketIII i Sverige
ungefär län.motsvarar
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medlemsstaterna skallNär välj och de skall ingåut utse partera som
i partnerskapet kan de välja och jämställdhetsorganisationer,även utse
för möjliga medverkan skall kunna Representati-störstaatt garanteras.

betonasvitet också vad gäller övervakningskommittéemas samman-
sättning. skall där till detParterna råder jämn könsfördelning.attse en

Förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén skall framta
fysiska och finansiella indikatorer för övervakningen. dettaI samman-
hang skall statistiken delas efter kön det möjligtär stö-upp om genom
dets utforrrming.

bedöma strukturstödens effektivitetFör skall gemenskapsåtgär-att
dema förhandsbedömningutvärderas. skall genomföras skallDen som
behandla situationen rörande konkurrenskraft och nyskapande särskilt i
fråga jämställdhet mellan kvinnor och Förhandsbedömningenmän.om
skall bedöma och stödets förväntade effekt,strategins särskilt beträf-
fande kvinnors och möjlighet komma arbetsmarknaden,in påmäns att
för yrkesmässig och utbildning, för kvinnors företagande förochannan
möjligheterna förena yrkes- och privatliv.att

Framtagande6.1.2 programav

Gemenskapens stödåtgärder skall fastställas i samarbete mellannära
kommissionen, medlemsstaten och partnerskapet. Medlemsstaterna är
skyldiga partnerskapets deltagare skall komma från regio-att utse som

myndigheter,nala, lokala och andra berörda arbetsmarknadens parter
och näringslivets organisationer andra organisationer. Partnerska-samt

skall förberedelse, finansiering, övervakning ochsig åt utvär-ägnapet
dering verksamheterna. Medlemsstaterna skallav

hänsyn till kommissionens riktlinjer redovisar gemenskapensta0 som
under olikaprioriteringar för samtliga mål, programplaneringens

etapper,
ansökningaröverlämna uppdatering sina0 en av prognoser om om

stöd under innevarande och påföljande budgetår till kommissionen
samt
bestämma de myndigheter skall överlämna deklarationerintyg,0 som
och till kommissionen.rapporter

Förvaltningsmyndigheten blir central6.1.3

förvaltningsmyndighet förMedlemsstaterna skall högst varjeutse en
stödåtgärd t.ex. eller SPD. Flera stödåtgärder kan haOPett ett samma
förvaltningsmyndighet. Förvaltningsmyndigheten skall
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samla in de statistiska och ekonomiska uppgifter behövs för0 som
övervakningen programmet,av
införa och använda datoriserat för förvaltning, övervak-ett system0
ning och utvärdering,
sammanställa begäran utbetalning och sända denin till kommis-0 om
sionen,

till olika fullgör förpliktelsersina enlighetatt i med detparter0 se
finansieringsavtal slutits mellan dem,som
försäkra sig sund finansiell förvaltning föreligger,attom en

till gemenskapens politik olikapå områden följs,attse
till skyldighetema fullgörs frågai informationatt och offent-se om

liggörande,
eventuella ändringar i den kompletteradegöra programplaneringen,0

sammanställa och för kommissionen lägga fram de årliga lägesrap-
och slutrapportema genomförande,porterna över programmens

organisera utvärderingen efter halva tiden,
komma med partnerskapet såöverens övervakningskommittéeratt0
skall kunna upprättas,

ordförande för övervakningskommittéemautse samt0
tillsammans med kommissionen minst gång året granska0 en om re-
sultatet från föregående år.

Förvaltningsmyndigheten kan enligt artikel planera24 för få stödatt
från fonderna för så kallat projekt och skall då i förväg under-ett större

kommissionen detta och överlämnarätta rad uppgifter.om en
Förvaltningsmyndigheten eller medlemsstaten får enligt artikel 26

med kommissionens samtycke besluta anförtro lämpliga förmed-att
lande genomföra och förvalta globalt stöd.attorgan

6.1.4 Finansiell förvaltning och kontroll

Åtaganden och utbetalningar

kommissionensI förslag till allmän strukturfondsförordning för pro-
gramperioden behålls2000-2006 med åtaganden och utbetal-systemet

Åtagandenningar, kopplingen dem emellan förändras. skall görasmen
årligen. Den del åtagande, för vilken ingen begäran utbetal-ettav om
ning inkommit vid utgången andradet året efter det åtagandetattav
gjordes, kommer inte utbetalas till medlemsstaten.att



SOU 1999:24 Förutsättningar 71

föreslås förenklat förfarande. KravenutbetalningarnaFör ett som
högre dagens Vid det förstaställs för utbetalningar dock iär än system.

till medlemsstaten i formåtagandet kommissionen utbetalninggör en
fondemas stöd tillförskott totalapå högst tioett procent av pro-av

fonnföljande utbetalningarna sker i ersättningi fråga. Degrammet av
och utgifter.faktiska styrktaför medlemsstatens

fondemas bidrag till den utbe-utbetalningKommissionens görsav
Utbetalande myndig-medlemsstaten hartalande myndighet utsett.som

skallhet
får hela dentill de slutliga stödmottagamamöjligt attsnarast0 se

har till,de rättsumma
faktiskt har betalats för fondemas räkningutgiftergodkänna de som0

mellanlig-skall kurma utbekommaför de slutliga stödmottagamaatt
gande betalningar,

de utgifterdeklaration till kommissionenöverlärrma styrkt över0 en
betalatsfaktiskt har samtsom

den slutliga be-till kommissionen justeralämna ansökan attom0 en
talningen.

Medlemsstaternas ansvar

säkerställasamverkan med kommissionenskallMedlemsstaterna i att
med sund eko-används i enlighet principernafondergemenskapens om

förhuvudansvarigadockförvaltning. Medlemsstaternanomisk är en
innebärfinansiella kontrollen.och den Ansvaretmedelshanteringsäker

och kontroll-införa effektiva förvaltnings-skallmedlemsstaternaatt
skalldetta.kommissionen Deoch underrätta garanterasystern enom

sänds tillredogörelser utgifterdeeffektiv förvaltning, överatt som
regler följs.alla gemenskapenskorrektakommissionen är samt att

förebygga, uppdaga och korrigeraskall ocksåMedlemsstaterna oegent-
åstad-med säkerhetforsamarbeta med kommissionenligheter, att

låtagemenskapens medelfinansiell förvaltninggodkomma samtaven
slutligoberoende utfärdaförvaltningsmyndighetenfrånett enorgan

stödform avslutas.deklaration varjenär
årligaskall samarbeta vidmedlemsstaternaochKommissionen sam-

kontrollmetodemasamordna ochmanträden för samtatt programmen
beivragjorts.de olika kontroller Fördraför kunna attnyttaatt somav

finansiellgenomföra kalladsåskall medlemsstatenoegentligheter
tillbidraget från gemenskapeninnebärkorrigering. Dessa att en pro-

medlemsstaternatillfälligt hållsdelvis inne. Omhelt ellerjektägare
bristande kon-medlemsstatensoch detdetta avseendebrister i genom

oegentligheter eller brottfinansiellaförekommertrollnivå mot gemen-
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skapens lagar skall kommissionen begära medlemsstaten frågai in-att
kommer med sina synpunkter. Om medlemsstaten underlåter vidtaatt
erforderliga åtgärder kan kommissionen också minska eller tillfälligt
hålla inne hela eller del gemenskapens stöd för det dären av program
brister funnits eller oegentligheter eller brott uppdagats.

finansiellaDen korrigeringen kan antingen det exakta be-motsvara
loppet för oegentligheten eller uppgå till schablonbelopp det vi-ett om

sig föreligga svagheter i medlemsstatens förvaltnings- eller kon-sar
trollsystem.

Samma principer och metoder för finansiell kontroll gäller för över-
gångsstödet utfasningsornrådeni för vanligt strukturfondsstöd.som

Övervakningen6.1.5 förstärks

Enligt förslaget skall kommissionen för den dynamiska ochansvara
strategiska övervakningen prioriteringar. Huvudan-av programmens

för övervakningen strukturfondsarbetet ligger hos förvalt-svaret av
ningsmyndigheten och övervakningskommittéema. Förvaltningsmyn-
digheten för förvaltningen, för de avtal slutits medattansvarar som
kommissionen hålls föroch övervakningskommitténs riktlinjer följs.att
Övervakningskommittén för följsstrategin ochatt eventu-ansvarar upp
ellt över.ses

och skall finnasFör varje SPD OP det högst Övervakningskom-en
mitté överenskommelse mellan förvaltningsmyn-utsessom genom en
digheten och partnerskapet. skall tillParterna jämn könsfördel-attse

Övervakningskommittéernasning råder. ordförande skall före-vara en
Övrigaträdare för förvaltningsmyndigheten. ledamöter med rösträtt är

företrädare för de myndigheter deltar i finansiering.som programmens
Rådgivande funktion har företrädare för övriga kommissionenpartner,
och Europeiska investeringsbanken.

Övervakningskommittéema
skall besluta stödets strategiska inriktning och prioriteringar,om
skall godkänna förvaltningsmyndighetens kompletterande program-
planeringar innan de översänds till kommissionen och alla ändringar

såväli de kompletterande programplaneringama,programmen som
skall fastställa indikatorer för förvaltningsmyndighetens och över-0
vakningskommittéemas övervakning samt
skall godkänna förvaltningsmyndighetens årliga lägesrapporter och0
slutrapporten genomförandet varje deinnanöver över-av program
sänds till kommissionen.
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l Utvärdering

Utvärdering finns slag: förhandsbedömning,tre ut-av programmen av
värdering efter halva tiden slutlig utvärdering efter avslutatsamt pro-

Berörda myndigheter i medlemsstaterna, förvaltningsmyndighe-gram.
och kommissionen föransvariga respektive utvärdering.ten är Det fö-

reskrivs allmänheten skall få tillgång till utvärderingsrapportema.att
behörigaDe myndigheterna i medlemsstaterna för för-ansvarar

handsbedömningen de planer utarbetats. bedömningDennaav som av-
starka och sidor det berördai området eller den berörda sek-ser svaga

Vidare fasta på i vad mån den strategi valtstom. och detar man som
mål har samband förhållandenamed i regionensatts näraettsom upp
eller i området fråga, inklusivei befolkningsutvecklingen. skallDet
framgå vilken effekt förväntar sig de prioriteringar före-man av som
slås, möjligt kvantifierade mål och i synnerhet vad beträffarom genom
sysselsättning, miljö och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förvaltningsmyndigheten för utvärderingen efter halva ti-ansvarar
den och redovisar resultatet till kommissionen. granskar förstaMan de
resultaten insatserna, hur dessa resultat med för-överensstämmerav
handsbedömningen, hur relevanta de målen den finan-uppsatta är, om
siella förvaltningen skett på tillfredsställande övervak-sättett samt om

ochningen genomförandet frågai varit tillräckligtprogrammetav av
hög kvalitet.

förKommissionen den slutliga utvärderingen efter avslutatansvarar
i samarbete med medlemsstaten. redovisas hurHärprogram resurserna

har vilken effekt uppnåtts, i vad mån insatserna varitanvänts, som
effektiva och uppnått de mål föresatt sig hur de överens-samtman man

förhandsbedömningen.med Syftet dra lärdom frågaistämmer är att om
ekonomisk och social sammanhållning.

1 Utfasningsprocessen

Kommissionen har särskildi angåendepromemoria utfasningen av
pågående strukturfondsprogram förklarat förslaget till allmän struktur-
fondsförordning

Fondmedel till utfasningsregioner får övergångsstöd kommersom
gradvis minskas tills de upphör. Varaktigheten detta övergångs-att av

stöd kommer mellanvariera de olika målornrådena eftersom derasatt
problem olika. Ambitionen fördelaktigare behandling skallär är att en

till regioner täcks målges som av

5Reform of the FundsStructural Transitional Support. Bryssel 24 augusti 1998.—
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Utfasningsperiodema kräver olika för kon-övervakning ochsystem
troll för skilja på regioner berättigade förord-under denäratt som nya
ningen och de inte längre berättigade erhåller förlängtär ettsom men
strukturfondsstöd. Därför kommer kommissionen, efter den har be-att

indikativ fördelning medlemsstat, fastställa destämt atten per summor
beslutats särskilt för övergångsstöd under mål ochlsom

Vad gäller mål har kommissionen slagit fast1 valet regioneratt av
skall få fleråriga övergångsstöd måste ske automatiskt och baseratsom

på objektiva kriterier. Förordningsforslaget sådanalista påattanger en
regioner skall godkännas samtidigt mål l-regionema fastställs.som

kommerKommissionen besluta berättigande till övergångs-att om
stöd på dengång bestämmer vilkaavgränsningensamma som om av
regioner skall berättigade under mål och mållsom vara

övergångsstöd målområdentill dagens

delarDe dagens mål 6-område inte målin i kom-lav som passar nya
få övergångsstöd från olika fonder, beroende på område.att typmer av

Utfasningstidema kommer ochvariera längst sträcka sig till ochatt som
med år 2006. Regioner i dag berättigade till stöd mål ochinom 2ärsom
5b, inte in de målen skall få övergångsstöd.imen som passar nya
Övergångsstödet kommer från olika fonder beroendeutgå påatt typ av

ochområde under olika långa utfasningstider.
Kommissionen kommer föreslå skilda budgetrubriker bådeinomatt

mål och för1 2 regioner respektive med övergångsstöd, krä-utan men
medlemsstaternasinte begäran utbetalningar skall skilja påattver om

vanligt stöd och övergångsstöd.
kan frysaFörslaget stöd inne det inte har utbetalats inomatt omom

gäller för till utfasningsområden.två år övergångsstödäven

Utvärdering

stödensVarje utvärdering effektivitet inom utfasningsprogrammetav
för mål det vill helhet,på NUTS II-nivå och för stöd i desssäga
kommer använda metoder och kriterier används vidatt ut-samma som
värdering effektiviteten i stöd inom målannatav

finns inget behov utvärdering övergångsstödetDet separatav en av
inom mål Enda undantaget från denna regel stöd från ERUFär att
kommer utvärderas efterhand.iatt



SOU 1999:24 Förutsättningar 75

Förslag till strukturfondsförordningar6.2

utvecklingsfondenEuropeiska regionala

skall medfinansiera mål och och bidra tillERUF 1 2 att genom gemen-
skapsinitiativ finansiera transnationellt, gränsöverskridande och inter-
regionalt samarbete. Fonden skall stödja nyskapande åtgärder på ge-

och tekniskt bistånd.menskapsnivå Fondens räckvidd frånspännerge
infrastruktur till stimulanser tillinvesteringar i och stöd lokala utveck-

lings- och sysselsättningsinitiativ.

Europeiska socialfonden

skall medfinansiera mål 2 och gemenskapsinitiativet dis-ESF mot
kriminering och ojämlikheter det gäller tillgång till arbetsmarkna-när

åtgärder tekniskt stöd. Fondens tillämpningsom-den, innovativa samt
arbetsmarknadspolitik, utbildnings-råden aktiv social integration,är

arbetskraft jämställdhet. Fondens finansi-anpassningsbarsystem, samt
ochella bidrag skall särskilt stödja strukturer system samtpersoner,

åtföljande insatser.

och garantifonden for jordbruketEuropeiska utvecklings-

skall finansiellt bidrag till alla struk-Garantisektionen vid EUGFJ ge
för fiske och vattenbruk regioner inteturåtgärder inom sektorn i som

åtgärdermål och skall också bidra tillomfattas EUGFJ-garantilav
omfattasför omstrukturering fiskeflottoma regioner intei som avav

mål
ställer gemenskapensLiksom under nuvarande programperiod re-

gelverk olika krav på EUGFJ-utveckling respektive EUGFJ-garantiupp
vad gäller och rutiner för hantering stöden.organisation av

Fonden för fiskets utveckling

finansiellt stöd tillskall medfinansiera mål och mål 2FFU 1 genom
skallstrukturåtgärder sektorn för fiske och vattenbruk. Fonden därut-i

till nydanande och åtgärder för tek-finansiella bidrag insatseröver ge
faller och Fonden skall ocksåniskt bistånd, vilka inte inom mål 1 ge

omfattas mål ochfinansiella bidrag till andra regioner de l 2.än som av
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Regionala tillväxtavtal6.3

förslag förRiksdagen våren 1998 regeringens utar-antog om program
syfte åstadkom-betande regionala tillväxtavtal. Programmets är attav

bättre samverkan mellan arbetar med tillväxt- ochorgan som sys-ma
ochselsättningsfrämjande åtgärder på lokal, regional central nivå. Via

politik-tillväxtavtalen skall näringslivsfrämjande åtgärder inom olika
och utvecklas. Utgångspunkterna skall deområden samordnas vara na-

politikornråde och de specifika förutsätt-tionella målen för respektive
olika Med region detta sammanhangi landets regioner. iningarna avses

vilket berörda aktörer näringsliv ochgeografiskt område inom inomett
utarbeta för tillväxtsamhälle bereddaär gemensamtatt ett program

träffa avtal detta.samt om
och försökslänens självstyrelseorgan har erbjuditsLänsstyrelserna

driva och samordna arbetet tillsammans med detregiona1ainitiera,att
regionala partnerskapet viktig förpartnerskapet. Det utgör en resurs

tillväxtavtalen. Partnerskapets sammansättning kan haarbetet med en
Såväl näringsliv kommuner, landsting ochregional variation. stat-som

regional t.ex. länsarbets-finansierade med representationligt organ en
nyckelroller. Exempel på andranämnder förutsätts spela parter som

arbetsmark-stiftelser, näringslivets intresseorganisationer,kan ingå är
och högskolor, kulturlivnadens universitet representantersamtparter,

för lokala utvecklingsgrupper.
tillväxtavtalen skall utarbetas stegvis iregionalaDe tre etapper.

utförsandra dels analys regionensUnder den första och etappen en av
till blandsvagheter, dels utarbetas utkaststyrkor och ett program som

genomförande och möjlig finansiering.mål, prioriteringar,annat anger
deltagande aktörer ha möjlighetmed detta kommersambandI attatt

regelverk, beslutsordningar med itill ändringar ilämna förslag mera
och medelsanvänd-flexibilitet vad arbetssättsyfte uppnå ökadatt avser

genomförs för-avtalen. Under den tredjeförning inom etappenramen
aktörerföreträdare och övrigahandlingar mellan statens program-om

Därefter sluts regionalt till-innehåll och finansiering.slutliga ettmets
första avtalen beräknas träda iskall löpa under år.växtavtal Detresom

ikraft-finns möjlighet förskjutakraft den 1 januari år 2000. Det atten
utifrån respektivekommer sinaträdandet till år Varje region2001. att

ansluta tilllämplig tidpunktplaneringar avgöra att processen.
för arbetet med till-beslutet framgår tidpunktenförarbetena tillI att

struktur-med programarbetet vad gällerväxtavtalen sammanfaller
också Tillväxtavtalen skall ligga tillfondsprogrammen. Det utsågs att

strukturfondsprogrammen.utfominingengrund för och påverka av
de önskar medverka och har in-beskedSamtliga län har lämnat att

till avtal.med skriva förslaglett arbetet att
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landsbygdsstöd6.4 Miljö- och

Agenda föreslås åtgärder under samlingsnamnet landsbygds-I 2000 att
förordningutveckling skall regleras i omfattar både jordbruketsen som

kompletterandestruktur- och miljöfrågor, åtgärder åtgärder församt att
diversifiering ochfrämja ekonomisk sysselsättning på landsbygden.

Åtgärderna till de geografiskt avgränsadeskall inte begränsas målom-
strukturpolitikenrådena regional- och skall kunnainom ävenutan vara

horisontella.
till förordning har utformats åtgärderFörslaget som en meny av

utsträckning skall kunna välja utifrånbland vilka olika regioner i viss
Endast skall obliga-speciella förhållanden. miljöprogrammetsina vara

skall balans mellan övriga åtgärder och valettoriskt. Det vara en av
konkurrensen mellan Medlems-åtgärder får snedvrida regionerna.inte

den geografiska deskall på nivågörastaterna program som anser
skall främst ske från jordbruksfondens garanti-lämplig. Finansieringen

sektion.
första artikel framgår landsbygdsstö-förordningsförslagetsAv att

jordbrukspolitiken och till strukturpo-koppling till andra delardets av
jämfört med nuvarande förordningar-litiken innebär förenkling deen

Åtgärder för landsbygdsutveckling skall stödja ochbestämmelser.nas
jordbrukspolitiken.andra åtgärder i den Ikomplettera gemensamma

dessutom målmål skall åtgärderna integreras i regionen. I 2-l-regioner
stödja de åtgärder tillämpas iregioner skall åtgärderna programmetsom

för mål
strukturåtgärderprogramperiod gäller inomRedan nuvarandei att

för mål har, be-jordbruket skall integreras i Dettaprogrammet som
tillerfarenheter från programperioden, lettavsnittetskrivits i omovan

programområden. Enligtgenomförande i andrakomplicerat änett mer
jordbrukspolitiken således fortsätta inte-förordningsförslaget skall att

landsbygdspolitiken. ställer högre krav på organisa-med Dettagreras
och genomförande.programarbetetion av

med målSamband 36.5 nya

förslag avseende mål 3-insatser i målursprungliga 1Kommissionens
framtida mål skall stöd utanför de områdenoch mål innebar 32 att ge

mål Samtidigt skulle för målomfattas mål ochl programmetsom av
för utveckling mänskliga i samtligareferensram3 utgöra resurseraven

målförhandlingarna har 3medlemsstater. Under enats attomman nu
innebärmed särskild modell för mål lskall finnas i hela landet, somen

för målläggs in imål 3-insatser programmetatt
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Enligt det förslaget skall mål 3-insatser ingå i förprogrammetnya
mål pål motsvarande mål 3- och mål 4-insatsersätt ingår i dagenssom
mål 6-program. Någon särskild organisation för mål 3 kommer därmed

finnasinte inom mål För säkerställa målatt 3-insatser inrymsatt iatt
SPD för mål kommer1 det särskilt dokumentupprättas be-att ett som
skriver hur stödåtgärder för sysselsättning och utveckling mänskligaav

kopplingen till den nationella handlingsplanen skallsamt in-resurser
kluderas i programmet.

mål diskuterasFör 2 modell där mål kommer3 finnas paral-atten
lellt med mål Det innebär modell för mål 3 och mål 4 isamma som
dagens mål och 5b.2 mål Sannolikt kommer det på nationell nivå ges
möjlighet välja mål 3-insatsema skall integrerasatt i mål 2-ävenom
områdena eller finnas parallellt med mål 2-insatsema.
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Överväganden7

strukturfondsprogrammen kanförslag på hurdetta kapitelI tasges
programperioden Tillgenomföras Sverige under 2000-2006.fram och i

värderingar.förslagen ligger flera fundamentalagrund för
under dennaden erfarenhet har samlatsdet första börFör som

programperiod till Programarbetet bör organi-förstaSveriges tas vara.
kommer till användning.kunskaperså attseras vunna

vägledande för organiseraförankring har varitLokal sättet att ge-
paroll bör bli styrandeprogramperiod.nomförandet under denna Denna

inför den kommande programperio-för programgenomförandet även
skedenna gång med,framtagandetden. börDessutom av programmen

förankring.högre lokalmöjligt, ännuom
förankring, ickebesläktat med lokalDemokratisk legitimitet är men

framtagandet ochsjälv. Bådeviktigt värde i sigdesto mindre ett ge-
med och in-bör ske insynnomförandet strukturfondsprogrammenav

företrädare för näringsliv,förtroendevalda. Vidare börflytande från
delta i olika partnerskapfolkrörelserorganisationer och uppmuntras att

och regional nivå.på lokal
förståsbli framgångsrikt det intekommer aldrigEtt attsystem om

berördaallmänhet och de direktmedborgare i är systemetsom avavav
enkelhet nödvändigt.synnerhet. Därföri är

strukturfonder kommerfrånmedel utbetalas EG:sDe ur-som
medeuropamedborgama själva. kräverfrån Dessasprungligen rätta att

säkert dennapå effektivt och vis. Avskattemedel hanterasderas ett an-
kontroll förutsätt-och finansiellsäker medelshanteringledning är en

trovärdigt stödsystem.förning ett

Framtagande7.1 programav

framtagande struktur-kapitel tidplanen förredovisades i 3Som avvar
programperioden alltför kort.innevarandeför denfondsprogrammen

möjligheternablev lidande ochFörankringsprocessen att part-engagera
små.fullt inerskapet ut processen var
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Jag därför det vikt framtagandetatt är största struk-attmenar av av
turfondsprogrammen inför den kommande programperioden istartar
god tid så alla berörda aktörer har möjlighet deltaatt iatt processen.

För närvarande pågår arbetet med fram regionala tillväxtavtal iatt ta
län.varje arbetetI deltar mängd olika aktörer för bestämma in-atten

riktningen på de insatser skall främja tillväxten inom respektivesom
län. Framtagandet de regionala tillväxtavtalen bygger till del påstorav
det arbetssätt strukturfondsprogrammen fram på. Jagtogssom menar

de regionala tillväxtavtalen böratt grund för de struktur-utgöra nya
fondsprogrammen. Genom bygga vidare dessapå kan tidatt vinnas för

partnerskapet och föratt bred förankringattengagera en av pro-
grammen.

Länsstyrelsen har det samordnande för tillväxtavtalen. Jagansvaret
föreslår därför länsstyrelserna fåratt även samordna arbetetansvaret att
med framtagande strukturfondsprogram. arbetetI bör företrädare förav
dagens beslutsgruppssekretariat medverka. förDetta tillvarata deatt
erfarenheter sekretariaten byggt under den innevarandesom upp pro-
gramperioden.

1 Partnerskap

Som nämndes deltar olika aktörer i framtagandet de regionalaovan av
tillväxtavtalen. Det partnerskap byggts kring tillväxtavtalensom upp
bör partnerskap för framtagandetutgöra strukturfondsprogram.även av
Partnerskapens sammansättning och roll varierar mellan olika län. Det

viktigt partnerskapet för framtagandetär strukturfondsprogram-att av
har bred sammansättning med för såväl lokal ochrepresentantermen en

regional nivå och har jämn könsfördelning.även Det också viktigtären
potentiella medñnansiärer, till exempel universitetatt och högskolor är

delaktiga i framtagandet. För redan från början få in jämställdhets-att
och miljöaspekten i skall företrädare för dessa områdenprogrammen
ingå i partnerskapet. Vidare bör det finnas från byalag,representanter
organisationer, näringsliv, folkrörelser m.fl. i partnerskapet.

7.2 Genomförande av program

Hur genomförandet strukturfondsprogrammen organiseras bestäm-av
varje enskild medlemsstat. Vad regelverket kräver har beskrivits imer

avsnitt 6.1 Därutöver jag Sverige inte bör ställa högreattovan. menar
krav andra medlemsstater eftersomän sådant förhållande skulleett
innebära konkurrensnackdel för svenska projektägare ochen presum-
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genomförandeorga-kommande svenskabör densådana. Tvärtomtiva
projekt-för småorganisationenklare dagensdetnisationen ängöra

strukturfondsmedel från desålla bortriskerarDagens attsystemägare.
kunnadär de skulleområden störstgöra nytta.

strukturfonds-europeiskadegenomförandetförAvgörande avom
berörsaktörersamtligaframgångsriktskall bli är att somprogrammen

genomförande. detIi derasdelaktigaockså är sam-programmenav
väsentligabeslutsorganisationenochrollpartnerskapetsmanhanget är

ingredienser.

rollPartnerskapets7.2.1

mängdinnebärapartnerskapkapitel kan2ihar visatjagSom enovan
Partnerskapetorganisationer.människor ochsammansättningarolika av

erfarenheter,tidigareberoende påolikaframtidenikan utäven pro-se
verkar.sammanhang det Part-och i vilketförutsättningargramomrâdets

projektnäratill det lillamedfmansiäremafrånomfatta alltnerskapet kan
föreningslivet,beståendepartnerskapvilldetpartnerskapet; säga ett av

medkooperativlokalabyalag,bygdegrupper,ochutvecklings-lokala
flera.

struk-framtagandethuvudrollen ispelarpartnerskapetbredaDet av
genomförandetvidviktigtlikaturfondsprogrammen, är nästan avmen

strukturfonds-genomförandefasenroll iPartnerskapetsdesamma. av
och pro-projektraggaremed ordensammanfattaskanprogrammet

projekt-medentusiasmerardevilljektriggare. Det säga att personer
presumtivastödjerprojektansökningartillstimulerar samtidéer, pro-

deltagarepartnerskapetsansölcningsförfarandet. Det ärijektägare som
därigenomochharpartnerskapetpotential vetvilkentillkänner som

strukturfondsmedel. Partner-utnyttjafinnsmöjlighetervilka attsom
projektidéerna.de godahittauppgift alltsåhuvudsakligaskapets är att

partnerskapformFörslagsgrupper aven-

främstaliknandeellerreferensgrupperregionalafinnsRedan dagi vars
projekt,initieraprojektägare,presumtivainformerauppgifter är att

projektstöd tillbereda beslut samtprojektansökningar,blandsålla om
tillfallet iSåtill beslut.förslag ärbeslutsgruppen ett exem-presentera

Skärgården.pel Mål 5b
eftersomförslagsgrupperförkalla dessahar valtJag att grupper

villha.uppgift de bör Detdenbeskriverbenämning bättredenna som
projekt-frånkedjanförst idenförslagsgruppen ärsäga att agerarsom
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ansökan till beslut och så småningom färdigt projekt. Beslutande myn-
dighet skall hänsyn till detta arbete utförts i förslagsgruppen och isom
praktiken kommer beslutande myndighets beslut troligen sällan att
skilja sig från förslagsgruppens rekommendation.

föreslårJag de myndigheteratt har fatta beslut fåratt stöd isom om
uppdrag fram lämpligt antal förslagsgrupperatt ta och verka för så bred
representation möjligt från det aktuella området. Detta börsom rimli-

få till följd olika programornrådenatt får delvisgen olika lösningar.
Detta helt naturligtär eftersom olika programornråden har olika histo-
ria, traditioner och intressen. Beslutande myndighet bör också ord-utse
förande eller sammankallande i förslagsgruppema och förersättareen
henne eller honom. Deras mandatperioder bör sträcka sig längre än ett
år, bör inte heller för lång. föreslårJag tvåårigamen mandatperio-vara
der för förslagsgruppemas ordförande och vice ordförande.

Medlemmarna i förslagsgrupp kan, skrivs variera frånen som ovan,
förslagsgrupp till förslagsgrupp. Exempel på medlemmar i förslags-en

frånär landsting, kommuner,representanter arbetsmarknadensgrupp
länsarbetsnämnden, lokalaparter, kooperativ, näringslivet, studieför-

bund, idrottsrörelsen med flera. Viktigt förslagsgruppenär att är repre-
försentativ regionen i fråga. Kravet på representativitet leder också till

förslagsgruppen böratt innehålla lika många kvinnor män.som
Förslagsgruppen bör administrativa för effektiviserages attresurser

beredandet ektförslag.projav

Ramprogram

Som redovisats i kapitel 4 har flera regioner arbetat med iramprogram
olika former. Ett exempel inriktadeär på företagsutveck-ramprogram
ling där företagen kan söka strukturfondsmedel och medfinansiering
enligt principen "en dörr in. En kommu-typ ärannan av ramprogram
nala där kommun för vissa åtgärderramprogram inomen ansvarar
strukturfondsprogrammet.

Även organisationen för kan variera. I vissa regio-ramprogrammen
har särskilda med beslutanderättstyrgrupper kopplats tillner rampro-

I ingår företrädarestyrgruppema för bl.a. kommuner,grammen. lands-
ting och länsstyrelse.

Ramprogram har flera fördelar. De främjar aktivt deltagande frånett
partnerskapet och för genomförandet inomansvaret olika områden kan
delegeras till de aktörer bäst känner till lokala möjligheter och för-som
utsättningar. Dessutom innebär förenkling för projekt-ramprogram en
sökande ansökan strukturfondsmedelatt samordnasgenom medom
ansökan medfinansiering.om



Överväganden 83SOU 1999:24

används underarbetssättförordar därförJag att ramprogram som
förmöjligheterökadeprogramperioden. Det part-kommandeden ger

förmöjligheternaochgenomförandetdelta iaktivt öppnarnerskapet att
strukturfondema.delfåfler aktörer att av

Medfinansiering7.2.2

utgjortmedfinansieringenharprogramperiodeninnevarandeUnder den
hitta med-Svårigheterprojekt.mindreförhand attförstaproblem, iett

avståttprojektägarepresumtivamedförtfallhar i vissafinansiering att
strukturfondsmedel.från sökaatt

medfinansieringPrivat

regionalaför dengrundenföretagenenskilda utgöroch deNäringslivet
strukturfonds-delaktighet iochNäringslivetstillväxten. engagemang

skallgenomförsde insatseravgörande för attär gesomprogrammen
sysselsättning.formeffekter ipositiva av ny

önskvärd omfattninginäringslivet inteharkapitel 4ibeskrivitsSom
strukturfondsprogrammen.geografiskadegenomförandetdeltagit i av

medel inteföretagens ärdettatill äranledningarna attEn egnaav
strukturfondsstöd.förstödgrundandegodkända som

statsstöd,följa reglerenskilda företagtillstödskallVisserligen om
struk-medelsökadirekt kaninteföretagenskildainnebärvilket uratt

nationella före-defå stöd viadäremotkanDeturfondsprogrammen.
strukturfondsmedel.delfinansierastagsstöden avsom

till-fåenskilda företagför låtaskäletKonkurrensneutralitet attär
på-sammanhangdettaförtjänar i attstrukturfondsmedel. Dettillgång

skallde övrigtimöjlighetdennabolag har atttrotsstatligapekas att
sådantTeliabolagetstatliga ärvillkor. ettDetmarknadensverka på

ochstrukturfonderfrånstöd EG:smottagitharföretagexempel på som
be-medfinansiering. Dessutommed privatbidragitsjälvtföretagetdär

från privatanödvändigtvis kommaintemedfinansieringprivathöver
organi-olikafrånkommakunna typerskulle likaföretag. gärnaDen av

ideella föreningar.ochstiftelsersåsomsationer,
stödgrun-skall godkännasmedelprivataföreslårJag ävenatt som

kon-påkravetbeaktandemedgivetvisstrukturfondsstöd,dande för av
kanförändringar görasutredas vilkabörDärförkurrensneutralitet. som

aktivtenskilda företagförmöjligheterna attförregelsystemi öppnaatt
strukturfondsprogrammen.genomförandetdelta i av
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7.2.3 Beslut stödom

Dagens beslutsgrupper statliga myndigheterär ha fullt myndig-utan att
hetsansvar. Deras beslut deöverprövas utbetalande myndigheternaav
och det svårt utkrävaär och följaatt deras verksamhet. Iansvar upp
beslutsgruppema finns erfarenhet, lokal förankring och demokratisk
legitimitet. Beslutsgmpperna däremot inteär någon förebild vad gäller
enkelhet och eller säkertransparens medelshantering och finansiell
kontroll.

Jag med regionaltatt föranlcradesystemetmenar fattarorgan som
beslut stöd eftersträvansvärtär dessa brister kan avhjälpas.om om

Den kommande programperioden medväntas sannolikhet med-stor
föra färre strukturfondsprogram. föreslårJag beslutande skallatt organ

komplett myndighetsstatus. Sammantaget leder dettages till förut-att
sättningarna för enkelhet och i blirtransparens i da-systemet större än

system.gens
Frågan säker medelshantering och finansiell kontroll kommerom i

fokus för de beslutande de föreslås fullständigattorganen genom
myndighetsstatus. föreslårJag förvaltningsmyndighetenatt får till upp-
gift utbildningaratt och kompetensutveckling för de anställdaarrangera
vid de beslutande sekretariat. Med myndighetsstatusen följerorganens
också de beslutandeatt tillgängliga förgörs Riksrevi-nya organen
sionsverkets granskning.

Länsnämnder beslutsgrupperersätter

Jag dagens beslutsgrupper böratt avskaffas till förmån för be-anser
slutsfattande inom länsstyrelser eller självstyrelseorgan försökslänen.i
Dessa redan i dag för regional utveckling inom sina respektiveansvarar
geografiska områden. Ett de aktuella regionalpolitiska och tillväxt-av
främjande uppdragen driva arbetetär med tillväxtavtalen,att vilka skall
ligga till grund för strukturfondsprogrammen. Sammanfattningsvis är
länsstyrelseorganisationen kompetent och hantera offentligaattvan
stödmedel, till exempel har länsstyrelserna och självstyrelseorganen an-

för diverse nationella stödmedel och angränsande politikområden.svar
Senast den oktober1 år skall dennästa parlamentariska regionkom-

mittén PARK redovisa förslag.sin Kommittén skall följa ochupp
utvärdera försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning.
Dessutom skall kommittén lämna förslag den framtida regionalaom
organisationen. Beroende på vilka ställningstaganden PARK-ut-som
redningen kommer kan det finnasatt göra anledning denatt ompröva
organisatoriska strukturen. dettaI läge det dock oklokt inrättaattvore
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be-vid sidanstrukturfondsstödetförbeslutsorganisationhelt avnyen
strukturer.ñntliga

själv-förekommande falloch ilänsstyrelsenalltsåförordarJag att
strukturfonder.stöd från EG:svissabeslutaskallstyrelseorganen om

be-dock intebörstyrelsen utgörabeslutandehögstaDess organ —-
1997:1258länsstyrelseförordningenfrågor. Iför dessaslutsforum

bestämdaför frågor inomnämnderinrättamöjlighetfinns att an-en
elvainnehålla högstförordningen,skall, enligtsvarsområden. Dessa

Landshöv-mångalikaordförande ersättare.inklusiveledamöter samt
annorlundaförordnaregering kanordförande,skalldingen menvara

nämnd-länsstyrelsensdet. Genomstyrelse begärlänsstyrelsensom
jämförtbeslutsfattandetdeltagandet ibreddamöjlighetfinnsinstitut att

styrelse.länsstyrelsensföreskrivs försammansättningmed den som
be-strukturfondsnämnder inomdet inrättasdärförföreslårJag att

rörda län.

satsningarLänsövergripande

förgeografiskatill hur de gränsernajag intestund kännerskrivandeI
detDäremotkommer ärprogramornrådena ut.framtida olika attde se

programornråde. Enenskiltinblandade i varjeblirfler länklart me-att
länsgränsernasamarbetebefrämjaför överbörkanism attsättas upp

tänkande.länsegoistisktundvikaoch
inomsatsningarlänsövergripande avsättsförföreslårJag pottatt en

minst 20börDenna motsvaraoch 2-programmen. pottmål l-de nya
därsatsningarochstrukturfondsstödprogramområdets avseprocent av

sådanaExempel påvillkor. ämnes-länsgränserna ärsamarbete ettöver
Övervak-utveckling.ochforskningITturism,kanområden samtvara

ÖK uppdragbör få iprogramornråderespektiveförningskommittén
ÖK börprojekt.länsövergripandetillstrukturfondsmedelbeviljaatt

målområdetlänsstyrelse inomvilkenuppdragfåockså i att utse som
länsövergri-beslutadeaktuellaför detutbetalningarförskall ansvara

stödet.pande

insatserSamiska

be-finnsochsvenska länflerasträcker sigSameland över somsamer
stöd för deBeslutRyssland.ochFinlandi Norge,ocksåkant om

besluts-beslutsgrupper:påuppdelatsamiska insatserna treärsvenska
ochSápmiför IIAInterregbeslutsgruppenSápmi,Mål 6förgruppen
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Åarjelbeslutsgruppen för Interreg IIA Saemien. Sametinget har valt
ledamöterna till de beslutsgruppema.tre

Som jag tidigare har redovisat det min övertygelseär överpröv-att
ningen beslut stöd måste bort och den åsikten har lett mig tillattav om
slutsatsen beslut stöd bör sammanföras med beslutatt utbetal-om om
ning. min modellI för beslutsfattande, vilken redovisas föreslåsovan,

nämnd vid berörd länsstyrelse eller självstyrelseorganatt fåren ansva-
besluta strukturfondsstöd till projekt.ret att Samma nämnd skallom

också föransvarig utbetalningar strukturfondsmedel. Från hu-vara av
vudmodellen bör emellertid undantag kunna göras.

Sametinget statlig myndighet i dag blandär har erfa-annaten som
renhet för beslut stöd från EG:s strukturfonderatt inomav ansvara om

för mål 6:s insatsområde Samisk utveclding. Sametinget står,ramen
precis länsstyrelserna och alla andra statliga myndigheter, undersom
Riksrevisionsverkets revision och granskning.

Därför föreslår jag Sametinget blir beslutande myndighet för allaatt
kommande samiska insatsområden och Sametinget också tillatt utses
utbetalningsansvarig myndighet.

geografiskaDet område Sametinget i strukturstödshänseendesom
kommer för kan bli mycket harJagatt stort. noterat attansvara same-
tingslagen möjlighet för Sametinget tillsätta de nämnderattger en som
behövs för tingets beredning, förvaltning och verkställighet. Hur
Sametinget väljer lösa sin uppgift beslutande och utbeta-att nya som
lande myndighet för frånmedel strukturfonderEG:s måste tillvara upp
tinget självt Förslagsgrupper har i dettaatt avgöra. sammanhangäven

viktig roll.en

Skärgårdarna

Skärgårdarna finns i delar landet och nuvarande Mål 5b Skär-stora av
gården omfattar sjutton län. Dagens beslutsorganisation med be-en
slutsgrupp för hela och sekretariat vid länsstyrelsen iprogrammet ett
Stockholm har fungerat mycket väl.

Under förutsättning skärgårdama blir programornrådeatt ett eget
under den kommandeäven programperioden föreslår jag nämndatt en

inrättas vid den länsstyrelse regeringen bestämmer. Denna nämndsom
skall besluta stöd från EG:s strukturfonder och skall regeringenom av

till utbetalningsansvarig myndighet för de stödutses kommersom
ifråga till skärgårdarna.



Överväganden 871999:24SOU

Interreg

berörakommerInterreg-initiativ attvilkavi intedagslägetI vet som
antaldelta Interreg-program.iSverigekommer ettTroligenSverige. att

förordar jagför Interreg-programansvarigtSverige ettde fall ärI som
politisktdet vill sammansatthuvudmodell tillämpas, säga attmin enatt

försökslänen,isjälvstyrelseorganellerlänsstyrelsevidnämnd, etten
utbetalningsansvarigstrukturfondsmedel och ärbeslutfattar myn-om

dighet.
påvilarför Interreg-programhuvudansvaretfall där ettdeI en

används.med beslutsgrupperdagensförordar jag systemattstatannan
nämndlänsstyrelsensfördelmedkanledamöterna utsessvenskaDe av

ytterliga-förstyrelselänsstyrelsenseller attstrukturfondsprojektför av
situationer.jävsliknandeundvikare

Leader

dimensionerviktigaochfleramedbidragitharLeader-programmen nya
samarbetepåbyggerlandsbygdsutveckling. Programmensvenskför

exempel dentillsamordningförmedpartnerskapoch so-avgreppnya
landsbygden.pånäringslivetochekonominciala

beslutsgång,kompliceradpräglatsharLeaderArbetet inom enav
skallprojektvilkaföreslagitochprioriteratLeader-gruppemadär som

beslutsgruppensfattatsdärefterharbeslutenformellastöd.få De av
målområde.respektiveordförande ieller viceordförande

förriskundvikaprogramperioden över-kommandedeniFör att
påliggaLeader-programmenförbeslutsfunktionenbör sam-prövning

framgårstöd. Somutbetalningbeslutarmyndighet avavomsomma
dennasjälvstyrelseorganellerlänsstyrelsebörförslagmina varaovan

myndighet.
nuvarande be-behållerLeader-programmendärförföreslårJag att

ellerordförandenfattasbeslutenformelladär deslutsorganisation av
länsstyrelserberördainomnämnd inrättasdenordföranden ivice som

organi-börLeader-programmeninomArbetetsjälvstyrelseorgan.eller
Leader-grup-vilkainomimedel avsättsatt ramprogramgenomseras

projekt.valochprioriteringförsjälvständigt avansvararpen
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7.2.4 Utbetalning stödav

Förskott

Som beskrivits upplever projektägare och presumtiva projektäga-ovan
det mycket negativt Sverige infört förbud förskottatt struk-re mot av

turfondsmedel. Detta särskilt märkbart hosär de små projektägama och
de små intressenter-na. Jag föreslår därför generell möjlighet tillatt en
förskott införs. Om detta inte möjligt genomföraär föreslår jagatt att

på likvida medelränta bör stödberättigad.vara

7.2.5 Utbetalande myndighet

Anledningen till dagens överprövning beslut stöd till projekt är,av om
beskrivits utbetalande myndigheteratt skilda från be-som ärovan,

slutsmyndighetema. Om beslutsfunktionen sammanfördes med utbeta-
lande myndighet skulle överprövningen och de därmed sammanhäng-
ande problemen försvinna.

Den utbetalande myndigheten skall enligt kommissionens förslag till
allmän strukturfondsförordning bland kommissionensannat ta emot
utbetalning fondernas bidrag, sända bidraget till slutlig stödmottaga-av

och överlämna styrkt deklaration till kommissionen dere överen ut-
gifter faktiskt har betalats.som

dag finnsI sju utbetalande myndigheter och beslutsgrupper30 se
bilaga 2. Utbetalande myndigheter NUTEK för stöd frånär ERUF,
AMS för stöd från ESF, förSJV stöd från EUGFJ, Fiskeriverket för
stöd från FFU, Länsstyrelsen i Västra Götalands län för stöd från OP
Värmland/Dalsland-østfold, Länsstyrelsen i Värmlands län för stöd
från OP Värmland/Dalama Hedmark/østfold Länsstyrelsen isamt-
Jämtlands län för stöd från OP ämtland-Trøndelag.J

De utbetalningsansvariga verken har inte förmått samordna sina re-
gelverk eller förIT-system utbetalningarna. Erfarenheterna från de
länsstyrelser varit utbetalningsmyndigheter däremot positiva,är isom
synnerhet från proj

Jag utbetalande myndigheter böratt desamma fattarmenar vara som
beslut stöd till projekt. Därför föreslår jag regeringen utpekarattom
berörda länsstyrelser, självstyrelseorgan och Sametinget utbeta-som
lande myndigheter enligt ovan.
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Övervakningskommittéer7.2.6

ÖK,övervakningskommittéer liksom kommande, har vik-Dagens en
tig roll fylla uppföljningen och omdirigerandet strukturfonds-iatt av

med kommissionens förslagenlighet till allmän struk-Iprogrammen.
ÖKturfondsförordning skall bland godkänna de kompletterandeannat

programplaneringama, årliga lägesrapportema och slutrapporten över
genomförandet varjeav program.

föreslår övervakningskommittéer bör för enskiltinrättas varjeJag att
ÖKföreslår ledamöterna i skall förstaJag iutgörasattprogram. av

från och landsting.hand förtroendevalda kommuner också vik-Det är
ochtigt företrädare for organisationer näringslivet bereds plats. Föratt

ÖKfå bra i bör sammanträden hållas oftare iänatt ett engagemang
dag.

framgår länsövergripande satsningar föreslårSom avsnittetav om
ÖK besluta fördelning strukturfonds-jag bör få ansvaret attatt om av

för länsövergripande jag föreslårmedel inom den satsningarpott som
mål och målskall inom de 2-programmen.avsättas nya

förvaltningsmyndigheten sekretariat förföreslår ocksåJag utgöratt
samtliga övervakningskommittéer.

ÖKledamöter till så fort förhandlingarna medRegeringen bör utse
Övervakningskommittéernakommissionen har avslutats. bör nämligen

delta framtagandetinleda arbete snabbt så de kan i SPD.sitt att av

Förvaltningsmyndigheten7.2.7

förvaltningsmyndigheten viktiga ochbeskrivits får denSom nyaovan
handlarkrävande uppgifter. de viktigare IT-En upprättaatt ettomav

kanför förvaltning, övervakning och utvärdering. IT-systemetsystem
och den erfarenhetsbankockså bli strukturfondsarbetets minne som

strukturfondsarbete. bedömning därför delsbehövs för framtida Min är
dels relativtdet finns behov samlat och att storatt ett ansvar en or-av

med uppdraget. Följaktligen föreslårfordras för lyckasganisation att
förutpekar endast 1 förvaltningsmyndighetjag regeringenatt en

målområdensamtliga geografiska i Sverige.
förvaltningsmyndigheten enligtde uppgifter åliggerUtöver som

förslag till allmän strukturfondsförordning jagkommissionens attanser
för alla övervakningskommittéer på deden bör sekretariatutgöra samt,

samordna reglerna för utbetalningutbetalande myndigheternas vägnar,
enligtbli framgångsrik i den sistnämnda delen krävs,stöd. För attav
starktförvaltningsmyndighetenförmenande, regeringenmitt ettatt ger
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mandat bland föreskriftsrätt de utbetalandeannat gentemotgenom
myndigheterna.

Frågan vilken organisation skall utpekas förvaltnings-om som som
myndighet överlämnar jag regeringen det nedanståendeIavgöra.att
visar jag emellertid på två möjligheter.

Ny myndighet

inrätta myndighetAtt innebär ökade kostnader, åtminstone initi-en ny
alt. myndighet behöverEn också tid för bli etablerad i sinattny om-
givning. Flera nyligen inrättade myndigheter, till exempel Ekobrotts-
myndigheten och Premiepensionsmyndigheten visar det kan allt-att ta
för ling tid bli etablerad. stmkturfondssammanhangI skulle så-att en
dan etableringsfas dessutom sannolikt för andra aktöreröppna att ut-
nyttja det myndighetens frånvaro eller låga aktivitetutrymme som ger
upphov till.

tiden inför denJag strukturfondsperioden mycketatt ärmenar nya
tilltagen, till och med enligt de optimistiskasnävt tidsplanema.mest

förOrganisationen framtagande och genomförande strukturfonds-av
måste etablerad den 1 januari finner2000. Jagsenastprogrammen vara

det inte troligt myndighet skulle kunna arbetetigångatt sättaen ny re-
dan från detta datum.

N ärings- och teknikutvecklingsverket

Närings- och teknikutvecklingsverketI NUTEK finns viss denav
efterfrågade kompetensen i dag. harNUTEK också, for-omsider,sent
mellt givits samordna de utbetalningsansvariga myndigheter-attansvar

NUTEK har deltagit i EG-stödsammanhang via sitt förävenna. ansvar
drygt hälften det fjärde delprogram. det pressadeIramprogrammetsav
tidsschema gäller för framtagandet och igångsättandet nästasom av
generation strukturfondsprogram det fördel utnyttja denattvore en er-
farenhet byggts inom NUTEK.som upp

NUTEK har haft svårigheter samordna andra förvalt-centralaatt tre
ningsmyndigheter. svensk förvaltningstraditionI centrala förvalt-är
ningsmyndigheter likställda varandra och underställda regeringen.

Om blir förvaltningsmyndighetNUTEK till för struktur-utsett
fondsprogrammen skulle det överordnat länsstyrelserna isnarast vara
deras egenskap beslutande och utbetalande myndigheter. Dennaav
ordning troligen lättare hantera.är att
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Utfasningsprogram7.2.8

Som redovisats i kapitel 6 kommer de delar dagensinom mål 5b och
6 inte uppfyller kriterierna för programperiod få utfas-attsom en ny
ningsstöd. Stödet kommer utgå från olika fonder beroende påatt typ av
område. Tiderna för utfasning kommer variera och längstatt som
sträcka medsig till och år 2006.

föreslår för utfasningsprogrammenJag läggs påatt ansvaret samma
för genomförandet målorganisation och mål1- 2-pr0-som ansvarar av

dvs länsstyrelserna och självstyrelseorganen försökslänen.igrammen,
samordningsfördelar och möjlighetDetta till överblick.ger

Samband med mål7.2.9 3nya

förhandlingarna det förslaget till strukturfondsförordning harI om nya
troligen mål skall omfatta3 hela Sverige. målI lenats attman omnu

kommer mål ingå i för mål det3-insatser medanatt programmet
inom mål kommer finnas parallella mål och mål2 2- 3-program.att

förordar ökad samordning mellan deJag organisationeren som an-
för målgenomförande och mål respektive mål2-programsvarar av

mellan3-program. ökad samordning målen betydelse förEn är storav
förstärka de samlade effekterna regional- och arbetsmarknadspo-att av

litiken.
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konsekvenserFörslagens8

Regionalpolitiska konsekvenser8.1

har fåttmedlemskapet i den europeiska unionen Sverige delGenom av
gemenskapens medel för regionalpolitiskastrukturfondema in-ärsom

innebär resursförstärkning för regionalaStrukturfondsmedlensatser. en
under programperiodenutvecklingsinsatser de regioner 2000-i som

för gemenskapsinitiativensi mål och mål 22006 ingår l samt program.
samordna olika samhällsförslag grundar sig på principenMina att

de samlade effekternapolitikområden för förstärka insatseroch att av
för regional utveckling.

föregående kapitel betonar jag det lokala och regio-framgårSom av
genomförandetroll framtagandet ochnala partnerskapets i av pro-

aktörernas delaktighet arbetetlokala och regionala iDe ärgrammen.
strukturfon-de förgrundläggande för insatser inomgörsatt som ramen

effekter för den regionala utvecklingen i målområ-dema får önskvärda
dena.

och ställetavskaffa beslutsgruppema i inrättaförslagMitt sär-att
självstyrelseorganenlänsstyrelserna respektiveskilda nämnder inom

föri dag har det samordnandebygger det faktum dessapå ansvaretatt
har dessutom det samordnan-politikområden respektive län.olika i De

vilka skall ligga till grundregionala tillväxtavtalende för deansvaret
för strukturfondsprogrammen.

det fullalänsstyrelserna eller självstyrelseorganenförslagMitt att ge
genomföra strukturfondsprogrammen, förbättrar möj-föransvaret att

strukturfondsinsatsema denmed insatser inomlighetema samordnaatt
ökadregionalpolitiken och landsbygdsutvecklingen.nationella En sam-

för förstärka deockså betydelseordning med mål 3 störstaär attav
regional- och arbetsmarknadspo-effekterna inomsamlade insatserav

litiken.
länsstyrelserna och självstyrelseorganen till utbe-Förslaget göraatt

strukturstöd innebär decentraliseringmyndigheter förtalande EG:s en
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jämfört dagens fyra centrala förvaltningsmyndigheter;med därsystem
Fiskeriverket, NUTEK och SJV för utbetalningarna.AMS, ansvarar
föreslår enda förvaltningsmyndighet med deJag inrättasatt upp-en

strukturfondsprogram,gifter, för samtliga begärs kommissio-som av
strukturfondsforordning. bör tillförslag till allmän Regeringennens

förvaltningsmyndighet antingen eller nyinrättadNUTEKutse myn-en
dighet.

förUnder nuvarande programperiod finns brister i systemen upp-
följning strukturfondemas effekter för sysselsättningen i målområ-av

Förvaltningsmyndighetens uppdrag för samordnatdena. att ettansvara
möjligheteruppföljningssystem förbättrade redovisa de regio-attger

effekterna strukturfondema.nalpolitiska av

Prövning offentliga åtaganden8.2 av

offentligaden europeiska unionen medför åta-medlemskap iSveriges
genomförandet struk-flera områden. framtagandet ochganden på I av

för detgemenskapens regelverkturfondsprogrammen sätter upp ramar
område. skall till exempel ställaoffentliga åtagandet på detta Sverige

tillmedfinansiering till förfogande för få tillgångnationell offentlig att
således anslutningen till avgjortEG-medlen. Sverige har EU attgenom

europeiska strukturfondema skall komma svenskaEG-medel från de
detta politikområde börmedborgare till del och därigenom avgjort att

angelägenhet. har alltså inte funnit det relevantoffentlig Jag attvarar en
del.det offentliga åtagandet i dennaförutsättningslöst pröva

strukturfondsprogrammenväljer genomföra inomSverigeHur att
nationell fråga. i detdäremot Som jag visatovannämnda ärramar en

fungeratorganisationsmodell tillämpats inteföregående har somen
flesta utbetalningsan-Beslutsgruppssekretariat och detillräckligt bra.

haft uppdragmyndigheter har dessutom svårt klara sittsvariga att av
ekonomiskainom givna ramar.

da-kapitel föreslår jag de flestaframgått föregåendeSom att avav
antal statligaavskaffas. Därigenom försvinnerbeslutsgrupper ettgens

flyttasföreslår beslutsfunktionen in imyndigheter. Samtidigt jag att
länsstyrelser och självstyrelseorgan.nämnder berördanyinrättade inom

någrabeslutsväxlingen torde inte innebära sigEffekten i sig vareav
självstyrelseor-länsstyrelser,utgiftsökningar eller besparingar. Samma

få uppgift utbetalningsansvarigaföreslåsoch Sametinget en ny somgan
myndigheter.

förvaltningsmyndighet vilken kommerskall utpekaSverige atten
maktpåliggande uppdrag. har funnit detför sitt Jagbehöva resurser

statsfinansiella konsekvenser detta förslagberäkna vilkasvårt att om en
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förvaltningsmyndighet kan få. marginell samlad utgiftsökningEn ver-
kar dock rimlig för berörda länsstyrelser, självstyrelseorgan, Sameting-

förvaltningsmyndigheten. Om utpekas förvalt-NUTEKet samt som
ningsmyndighet blir utgiftsökningen troligen mindre än om en ny myn-
dighet för ändamålet.inrättas

föreslår eventuell utgiftsökning finansierasJag ned-att en genom
dragningar hosi motsvarande mån Arbetsmarknadsstyrelsen, Fiskeri-
verket, Glesbygdsverket, jordbruksverk och de länsstyrelserStatens

inte längre kommer delta strukturfondsarbetet.iattsom
samhällsekonomiskt torde väl genomförda strukturfondspro-sett

medföra förbetydande vinster det svenska samhället lokalt ochgram
regionalt.

ämställdhetspolitiska konsekvenser8.3 J

har ingått uppdrag analysera innehållet nuvarandeDet inte i mitt iatt
strukturfondsprogram eller föreslå innehållet ochi SPD det harnästaatt

funnits förheller inte tid och så grannlaga arbete. Därförettresurser
huruvida dagensuttalar jag mig inte SPD uttrycker jämställt för-ettom

hållningssätt eller hur framtida jämställdhetsperspektiv börett genom-
kommande vill däremot allmänna ordalag uttryckaSPD. Jag i attsyra

jämställdhetsperspektiv viktig grund både framtagandet ochi iär en
genomförandet strukturfonds-programmen. Därför bör jämställdhetav

kommande strukturfondsprogrammen.på tydligare påverka desättett
strukturfondsprogrammen jämställdhetde nuvarande ingårI ettsom

horisontellt nackdel med detta jämställdhetsperspektivetmål. En är att
riskerar hamna skymundan. bättre lösning därföri En jim-äratt att
ställdhet både konkreta åtgärder och hori-ingår isom programmen som
sontellt mål.

förslag valda församlingar betonar köns-mina jag jämnI rör attsom
fördelning bör dem. Anledningen tillråda i sammansättningen minav
hållning valda församlingar bördels principiell; representativaär vara

demokratiska och dels praktisk; del-för kunna kallas utan ettatt organ,
med olika bakgrund och erfarenheter riske-tagande olika människorav

bli könsfördelningkvaliteten i beslutsfattandet jämnEnsämre.attrar
skall alltså eftersträvas i sammansättningen de partnerskap, besluts-av
funktioner, rådgivande och myndigheter deltar igrupper som genom-
förandet strukturfondsprogrammen. gäller till exempel deDet sär-av
skilda enligt mitt förslag skall vid länsstyrelsernanämnder inrättassom

självstyrelseorganen. gäller för sammansättningen ioch Detsamma
Ävenoch vid utformning partnerskapet.övervakningskommittéema av



96 Förslagens konsekvenser SOU 1999:24

vid nyrekryteringar vid de myndigheter skall försom ansvara genom-
förandet skall könsfördelningjämn eftersträvas.en

redovisningI projektens resultat skall effekter för jämställdhetenav
mellan kvinnor och alltid redovisas. Om sådan redovisning intemän en
kan skall detta och särskilt motiveras.göras anges

8.4 Konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

detta sammanhang risken förI oegentligheter, fusk och bedrägerierär
med strukturfondsmedel relevant brottslighet.EG:s

förslagMina grundar sig på de förutsättningar strukturfonds-som
har verka utifrån. dessa förutsättningarEn deärattprogrammen av

ökade krav kommissionens förslag tilli allmän strukturfondsför-som,
ordning, ställs finansiella förvaltningenpå den och kontrollen.

Gemenskapens regelverk kombinationi med mina förslag skulle om
de genomfördes innebära chans till upptäckt brottslig verk-störreen av
samheten och detta i sig brottsförebyggande. Regelverket och minaär
förslag innhåller förändradockså organisation förenklad ochären som

vad fallet dagensi situation. Enkelhet och öppenhetöppnare än ärsom
båda egenskaper genomförandeorganisationen lättareär gör ärattsom
revidera och granska. fondansvarigaKommissionens generaldirek-att

revisionsrätten, berörda myndigheters intemrevisionfunktionertorat,
och Riksrevisionsverket kommer ha insyn i hanteringen EG-me-att av
del. Eventuell brottslig verksamhet kommer bli dölja.svåratt att

det här sammanhanget skall också regeringens förslag införaI att ett
särskilt straffrättsligt för subventionsmissbruk När det äransvar ses.
infört finns batteri med brottsrubriceringarhelt kan användasett som

oegentligheter eller bedrägerier med EG-relaterade medel iemot
urkundsförfalskning,Sverige: försäkran, intygande, miss-osantosann

bruk urkund, bedrägeri, bedrägligt beteende och subventionsmiss-av
bruk.
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KommittédirektivBilaga 1 -

Dir.

1993335geografiskt avgränsade struktur-deFör

under programperiodfondsprogrammen nästa -
ochför fram organiseraformer att ta program

regeringssammanträdet den septemberBeslut vid 17 1998.

uppdragetSammanfattning av

uppgift för de geografiskttillkallas medsärskild utredareEn att
programperiod årenunderavgränsade strukturfondsprogrammen nästa

till former för dels hur deredovisa förslag2000-2006 programmennya
förslag skall base-skall genomföras. Utredarensskall fram, dels hur detas

programperiod.erfarenheterna från innevarande Enanalyspåras en av
förslagetför utredaren skall de delarviktig utgångspunkt vara avannan

framtagandestrukturstödetregelverket för inom EUdet rörsomom nya
försla-och beredningstrukturfondsprogram denoch genomförande avav

denUtredningsuppdraget skall redovisaspågår inom EU. senastget som
februari26 1999.

Bakgrund

denEuropeiska deltar Sverige imedlemskapet i unionenGenom gemen-
struktur-strukturpolitik finansieras via EG:sregional- och somsamma

handvilket förstaGenomförandet strukturfondsprogrammen, ifonder. av
för bl.a. be-för, förutsätter administrativa rutinermedlemslandet svarar

hurSynpunkter påutbetalning, kontroll och utvärderingar.slutsfattande,
behandlatsinnevarande period fram harförstrukturfondsprogrammen togs
utarbetadeshar bl.a. framhållitssammanhang.i olika Det att programmen
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under stark tidspress. hurFrågan genomförandet skall organiseras iom
under strukturfondsperiod,Sverige år har behandlats i2000-2006,nästa

antal 1997/98:62 har regeringen bl.a. redovisat detIett rapporter. attprop.
finns skäl inför den kommande programperioden värdera deatt noggrannt
erfarenheter framtagande och genomförandeorganisationav av program

den perioden har och utifråninnevarande givit sådan analys bl.a.som en
bedöma vad bör förändras. Vidare har regeringen det vik-ärangett attsom

struktur- och regionalpolitiska undertigt EG:s åtgärder nästaatt program-
period inriktas bl.a. åstadkomma regional balans och medverka tillpå att

hållbar utveckling.en
fattas regional-beslut måste EU:s och strukturpolitikEtt närnytt om

den nuvarande programperioden löper år 1999. närvarande pågårFörut
bl.a. arbete kring förslag till regelverk för strukturpolitikennyttett ett som
lagts fram EG-kommissionen. Förslaget berör formerna förävenav
genomförandet strukturfondsprogrammen medlemsstaterna.i Sverigeav

tillsammans med medlemsstater. Beslu-deltar i denna beredning övriga
fattastande Europeiska rådet. Beslut beräknas under förstaärorgan

halvåret Regeringen under år 1999 lämna riktlinjer för1999. attavser
genomföras underutarbetande de kommer nästaattsom pro-av program

gramperiod.

för genomförande strukturfondsprogramNuvarande EG:sorganisation av

strukturfondspro-myndigheter medverkar i genomförandetMånga av
Fiskeriverket ochArbetsmarknadsverket, jordbruksverk,Statensgrammen.

och teknikutvecklingsverket vissa länsstyrelser vad gällerNärings- samt
fondansvar för fyra olika fonder. Fondansvarcthar s.k. EG:sInterreg A

myndigheterna skall för rekvisition medel fråninnebär bl.a. att svara av
enskilda projekt redovisabetala fondmedel tillEG-kommissionen, samtut

EG-kommissionen. Fondansvaretmedelsförbrukningen till regeringen och
medlenEG-kommissionen förinnebär också attett gentemot an-ansvar

med regler.vänds förenligt EG:spå ärsättett som
gemenskaps-omfattas de horisontella målen ochFör program som av

har genomförandeansvaret lagts på de berörda sektors-initiativet Pesca
genomförs JordbruksverketMål 5a-åtgärdema såledesmyndighetema. av

lagtsFiskeriverket länsstyrelserna. för mål 3 harAnsvaretsamtresp.
med länsarbetsnämnderna viktiga operativa roller.Arbetsmarknadsverket i

för utbildning ochmyndighet, Svenska EU-programkontoretEn ny
genomförandet målkompetensutveckling, har för 4 samt gemen-avansvar

Adapt och Employment.skapsinitiativen
geografiskt avgränsade strukturfondspro-genomförandet deFör att av

gemenskapsinitiativetde under målen 5b och 6främst samtgrammen,
förankring, särskilda statligafå tydlig demokratisk harskallInterreg en
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bestårBeslutsgruppemabeslutsgrupper.kallasDemyndigheter inrättats.
stödbeslutbl.a.fattarochföreträdarekommunaladelentill omstörsta av

beslutsgruppermellanansvarsfördelningenRoll- ochprojekt.enskildatill
förordning-regleras imyndigheternafondansvarigautbetalandeoch de

1998:579ochbeslutsgrupperförinstruktionmed1995:1325 omarna
för sekre-länsstyrelserBerördastrukturfonder.EG:sstöd frånvissa svarar

beslutsgruppema.administrationövrigochtariatsuppgifter
strukturfondsprogram-genomföraförvaltsorganisation attDen som

Ävenstudier.andraochutvärderingarradbehandlats i syn-har enmen
i vissabehandlatsfram hartagitsstrukturfondsprogrammenhurpunkter på

Naturvårdsverket.frånskrivelser, bl.a.ochutvärderingsrapporter
StatskontoretochRiksrevisionsverketharregeringenuppdragPå av

förorganisationnuvarandebehandlatbl.a. genom-lämnat rapporter som
Även be-harrevisorerriksdagensstrukturfondsprogrammen.förandet av

EU-medlem-efterstödRegionalpolitisktsinfråga idenna rapportrört
skapet.

Uppdraget

avgränsadegeografisktför dehuvuduppgiftmedtillkallas attutredareEn
2000-2006programperiod årenunder nästastrukturfondsprogrammen

dedels hurfram,skallde tashurför delsformerföreslå programmennya
genomföras.skall

deanalyseraochsamla inpåarbetesittinrikta attskallUtredaren
järn-ochprogramperiod görainnevarandeundergjortserfarenheter som

Storbritannien,Frankrike,Finland,bl.a.medlemsstater,andramedförelser
både hurÖsterrike. omfattabörAnalysen programmenochNederländerna

genomfördes.dehurochframtogs
EG-delardeskallutredarenförutgångspunkt avviktigEn vara

EUstrukturstödet inomförregelverktillförslag somkommissionens nytt
denochstrukturfondsprogramgenomförandeochframtaganderör av

dennautifrånskallUtredarenEU.pågår inomförslagetberedning somav
ochframtagandebådefrågorde rörbelysa programberedning avsom

olikakompetensstruktur, samtframtidagenomförandeorganisationens
ansvarsfördelning.roll- ochaktörers

deanalyseraskallutredaren attförutgångspunkt geo-En varaannan
natio-denmedsambandstrukturfondsprogrammensavgränsadegrafiskt

skallUtredarensektorer.olikaoch inomnivåerolikapåpolitikennella
avgränsadegeografisktmellan desambanden program-analyserasärskilt

delarrelevantatillämpningenmålföreslagna samtoch det avnyamen
lands-gällerdesärskiltjordbrukspolitiken,den somgemensammaav
dessaeffekternasamladedeförstärkasyftei avbygdsutveckling, att

strukturstödEG:s19-02685
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insatser. Utifrån erfarenheterna innevarande period skall utredarenav
redogöra för hur för den nationella medfinansieringen strukturfonds-av

kan utformas. I detta sammanhang skall utredaren beaktaprogrammen
arbetet med de regionala tillväxtavtalen.

Utredarens förslag skall grundas på behovet fortsatt lokal demo-av
kratisk förankring. Utredaren skall särskilt analysera hur beslutsorga-en
nisation på regional nivå kan utformas inom för regelverkett nyttramen
och med avvägning mellan nationella och regionala intressen. Vidare skall
utredaren belysa frågor partnerskapetsrör sammansättning, roller ochsom

varvid det betydelseär avvägningar mellanstor göraattansvar, av myn-
Ävendigheters och medverkande organisationers m.fl. här skallansvar.

arbetet med de regionala tillväxtavtalen beaktas.
Vidare skall förslagen till organisation genomförandet utformas såav
kraven på säker medelshantering och finansiellatt kontroll kan uppfyllas,

bl.a beakta EG-kommissionens förordning 2064/97.att Förslagengenom
skall uppfylla de krav EG:s regelverk kommer innebära. Iattsom nya
detta sammanhang bör betalningsströmmama beaktas föräven säker-att
ställa effektivt genomförande strukturfondsprogrammen.ett detIav nya
regelverket förutses bl.a. skärpta krav på uppföljning, utvärdering och
finansiell kontroll. Likaså kan ytterligare betoning kraven påen av
möjlighet till insyn förutses.

EG-kommissionen har i förslagsitt till regelverk bl.a. föreslagitnytt
övergångslösningar innebär områden inte kommer omfat-att attsom som

den programperioden fasas under perioden.tas Förslagen frånutav nya
utredaren skall därför också belysa hur gäller områdenprogram som som
kan komma omfattas utfasningsperiod skall administreras.att av en
Förslagen till organisation behöver inte desamma för alla berördavara

eller för alla regioner.program

Genomförandet utredningsuppdragetav

Utredaren skall offentliga utfrågningar eller på liknande sättgenom ge
för samla in synpunkter från berörda aktörerutrymme gälleratt såvälsom

framtagande hur skall genomföras. Synpunkter frånsom programmen
näringslivet skall särskilt beaktas.

Utredaren skall höra den referensgrupp för strukturfondsfrågor beståen-
de från bl.a. arbetsmarknadens Svenskarepresentanter Kom-parter,av
munförbundet, Landstingsförbundet m.fl. inrättats Närings- ochsom av
handelsdepartementet.

Utredaren skall samråda med bl.a. de fondansvariga myndigheterna,
beslutsgnipper, länsstyrelser, självstyrelseorgan, Glesbygdsverket, Riks-
revisionsverket, Statskontoret, Rådet för forskning- och utvecklings-
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och EU-EU-programkontoretSvenskaoch EU,Sverigemellansamarbete
bedrägeridelegationen.

beredningsgruppdenmedsamrådaarbetevidare i sittskallUtredaren
Utredarenregeringskansliet.inrättad inomstrukturfondsfrågor ärför som

inomarbetsgruppmed denkontaktochfortlöpande näraockså haskall en
beträffande EG-ståndpunkterregeringensberederRegeringskansliet som

strukturpolitiken.förregelverktillförslagkommissionens nyttett
utredaresärskildemed densamrådaarbetesittskall i ävenUtredaren
struktur-EU:sinommål 3inriktningförslag tillskall lämna m.m.avsom

2000-2006.programperiod årenunderfonder nästa
samtligatilldirektivregeringensbeaktaarbeteskall i sittUtredaren

regionalpolitiskaredovisningutredaresärskildaochkommittéer avom
jämställdhetspolitiskaredovisa1992:50,dir. attkonsekvenser om

dir.åtagandenoffentliga1994:124omdir. statenskonsekvenser
brottsföre-detochbrottslighetenförkonsekvenseroch1994:23 om

l996:49.arbetetbyggande

uppdragetRedovisning av

1999.februariden 26skall redovisasUtredningsarbetet senast

handelsdepartementetochNärings-
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BeslutsgrupperBilaga 2 -

Beslutsgrupper
BergslagenMålBeslutsgruppen 2
BlekingeMål 2Beslutsgruppen
FyrstadMålBeslutsgruppen 2

NorrlandskustenMål NorraBeslutsgruppen 2
ÅngermanlandskustenMålBeslutsgruppen 2

Gotland5bMålBeslutsgruppen
DalarnaGävleborg/Mål 5bBeslutsgruppen

SkärgårdenMål SbBeslutsgruppen
SverigeSydöstra5bMålBeslutsgruppen

VästerbottenSbMålBeslutsgruppen
Sverige5bMål VästraBeslutsgruppen

DalarnaMålBeslutsgruppen 6
GävleborgMålBeslutsgruppen 6
JämtlandMålBeslutsgruppen 6
NorrbottenMålBeslutsgruppen 6
SápmiMål 6Beslutsgruppen
VärmlandMålBeslutsgruppen 6
VästerbottenMål 6Beslutsgruppen
VästernorrlandMålBeslutsgruppen 6

Mål 6beslutsgruppenRegionala

IIA BarentsInterregBeslutsgruppen
østfoldDalsland/Bohuslän/IIABeslutsgruppen Interreg

Jämtland/TrøndelagIIABeslutsgruppen Interreg
Kvarken/MittskandiaIIAInterregBeslutsgruppen
NordkalottenIIABeslutsgruppen Interreg
SápmiIIABeslutsgruppen Interreg
SkärgårdenIIAInterregBeslutsgruppen

HedmarkVärmland/Dalarna/IIAInterregBeslutsgruppen



110 Beslutsgrupper SOU 1999:24

ÅarjelBeslutsgruppen Interreg HA Saemien
Beslutsgruppen Interreg IIA Öresundsregionen
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Beslutsgruppssekretariat
BergslagenMålför beslutsgruppen 2Nätverkssekretariatet

BlekingeMålför beslutsgruppen 2Sekretariatet
EU-sekretariatFyrstads

NorrlandskustenMål Norraför beslutsgruppen 2sekretariatet
ÅngermanlandskustenMålbeslutsgruppenför 2sekretariatet

GotlandMål 5bför beslutsgruppenSekretariatet
Mål 5bbeslutsgruppenförGävleborgDelsekretariatet

DalarnaGävleborg/
Dalarna5b Gävleborg/Målför beslutsgruppenDalarnaDelsekretariatet

Skärgården5bMålbeslutsgruppenförSekretariatet
Sydöstra SverigeMål 5bbeslutsgruppenförHuvudsekretariatet

Sydöstra SverigeMål 5bbeslutsgruppenförKalmarDelsekretariatet
SydöstraMål 5bbeslutsgruppenförKronobergDelsekretariatet

Sverige
Östergötland 5b SydöstraMålför beslutsgruppenDelsekretariatet

Sverige
VästerbottenMål 5bbeslutsgruppenförSekretariatet

SverigeMål 5b Västraför beslutsgruppenHuvudsekretariatet
SverigeMål 5bbeslutsgruppen VästraförUddevallaDelsekretariatet

5b SverigeMålför beslutsgruppen VästraVänersborgDelsekretariatet
Mål 5bbeslutsgruppen VästraförVärmlands länDelsekretariatet

Sverige

DalarnaMålbeslutsgruppenför 6Sekretariatet
GävleborgMålför beslutsgruppenSekretariatet 6
JämtlandMålför beslutsgruppenSekretariatet 6
NorrbottenMålbeslutsgruppenför 6Sekretariatet

Mål Sápmibeslutsgruppenför 6Sekretariatet
VärmlandMålbeslutsgruppenför 6Sekretariatet
VästerbottenMålför beslutsgruppenSekretariatet 6
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sekretariatet för beslutsgruppen Mål Västernorrland6
Sekretariatet för beslutsgruppenregionala Mål 6

Svenska sekretariatet för beslutsgruppen Interreg IIA Barents
Huvudsekretariat för beslutsgruppen Interreg IIA
Bohuslän/ Dalsland/ østfold
Huvudsekretariat för beslutsgruppen Jämtland/TrøndelagInterreg IIA
Svenska sekretariatet för beslutsgruppen Interreg IIA
Kvarken/Mittskandia
Huvudsekretariatet för beslutsgruppen NordkalottenInterreg IIA
Huvudsekretariatetet för beslutsgruppen Interreg IIA Sápmi
Sydsamiska delsekretariatetet för beslutsgruppen Interreg IIA Sápmi
Huvudsekretariatet för beslutsgruppen Interreg IIA
Värmland/ Dalarna/ Hedmark

ÄarjelDelsekretariatet för beslutsgruppen Interreg IIA Saemien
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målornrådenSverigesBilaga 4 Karta över-

Jlål 6
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i Mål 5b
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Finland

samtidigtblev EU-medlemmed miljoner invånare,Finland, 5,1 som
Österrike avgränsadegeografisktden januari 1995.och 1 DeSverige

mål 5b ochberör Finlandmål ärsom

Mål 2

delar.ochområden i landets södraFinland omfattarMål i västra2 sex
vilket 15,5tillsammans 787 000 invånarefem områdena har utgörDe

förstatvå SPD. Denbefolkningen. Insatserna styrsprocent om-avav
bi-till och med EG:sFinlands EU-inträde 1997.fattade perioden från

förtotala kostnadernadetäcka 24,45drag beräknas procent pro-av
affärs- och närings-internationaliseringUtveckling ochgrammet. av

infrastruk-halva Iverksamhet än programmet. programmetsutgör mer
Russia.skapandet a Gatewayturdel trycks på toav

förmålfortsatt 2-godkände kommissionenapril 1997I ett program
denEG-bidraget tillmed bidrag på 135,31997-1999tiden ett mecu.

profilsänks till 18,19 Detsamlade kostnaden programmetsprocent. nya
vid bekämpningvikt läggsväsentligt det första. Storliknar allti av

jobb tillkomma.arbetslöshet- drygt 10 000 väntasnya
övervakningskommitté.lmål finnsFör 2 en

Mål 5b

denjfinska landsbygdenbetydande delarFinland täckerMål 5b i av
uppdelade i två SPDmål 6.täcks Insatsernautom de delar ärsom av

Åland. kommis-för Bådafastlandsområdet ochför antogsettett av-
perioden 1995-1999.och täckernovember 1995sionen i
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Mål 5b-programmet för fastlandet erhåller bidrag från EG:s struk-
turfonder vilketpå 191 beräknade31 den totalautgör procentmecu av
kostnaden för offentligainsatserna. Nationella beräknas bidraorgan
med och sektorn42 privata med Stödet kommer27procent procent.
från fonderna: jordbruksfonden 34 procent, regionala fondentre av
49 procent och sociala fondenl7 procent. Tyngdpunkten i pro-

ligger företagsutvecklingpå och produktionsdiversifiering.grammet
Cirka miljon bor dettainvånare i mål Sb-ornråde.en

ÅlandförMål 5b-programmet innebär bidrag från EG:s struktur-ett
fonder på vilket innebär stöd2,6 på cirka 25 till denett procentmecu
totala kostnaden. Programmet täcker cirka invånare vilket15 000 är
cirka 60 landskapets befolkning. Utveckling turism, kul-procent av av

och miljö framträdande inslag iutgörtur programmet.

Mål 6

Finland tillsammans med Sverige det enda EU-land omfattasär som av
mål följd inträdesförhandlingama. delarDetta Stora EG:sär en av av
strukturfondsmedel kanaliseras mål områdenvia l riktar sig tillsom
där capita lägre genomsnitt. SådanaBNP 75 EU:sär än procentper av
områden fanns i de ansökarländema Finland, ochinte Norgetre
Sverige. perifera områdena i präglades emellertidDe Europanorra av
låg befolkningstäthet, långa avstånd och kärvt klimat på sättett som
tidigare inte känt inom denna bakgrund konstruerades målEU. Motvar

under de inträdesförhandlingar. aldrig6 Genom Norgetre staternas att
inträdde i blev mål 6 gällande enbart i Sverige och Finland. VissaEU
skillnader föreligger dock mellan svenska och finskade mål 6-område-

Finlands mål 6-område exempelvis jordbruksbetonat detär änna. mer
svenska. Samtidigt innehåller det med 20 000 invånaretätorter översex
Rovaniemi med 56 000 invånare. medan det svenska områdetstörst

Östersundbara innehåller två sådana och Kiruna. Finska mål 6orter
inrymmer landets befolkning 84116,6 000 invånare. ochprocent av
täcker landets61 Svenska mål 6 inrymmer 5procent yta. procentav av
befolkningen 451 000 invånare..

omfattarFinlands mål 6-område i huvudsak landets nordliga och
östliga delar. Lappland, Kajanaland och Karelens landskapsför-Norra
bund ingår helhet.i sin

Finland ochhar SPD övervakningskommitté för hela målett en
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Organisation

organisationenochförvaltningenregionaladen90-talet harUnder ge-
delvis varitEU-inträdet harförändringar.betydandemycketnomgått en

organisationsarbete.drivkraft dettai
landskapsjörbund. Dessasamverkar i 19kommunerFinlands 455

vilketsamkommunerreglerkommunallagensfinskadenbygger på om
Tillkommunalförbund.reglernasvenskadenärmast motsvarar om

utvecklandeochintressenlandskapetsbevakninguppgifterna hör avav
landskapsförbundcnocksåfungeraruppdragPålandskapet. statenav

regio-med lagenenlighetutvecklingsmyndigheter iregionala omsom
samkommunsfullmäktigedelsFörbundensutveckling. ärnal somorgan

fullmäk-väljssamkommunstyrelsenochväljs kommunerna avsomav
landskapsdirektör imedförvaltning spet-stödstige. Systemet enav en

landsting.Åland direktvaltmedorganisationsärskildhar ettensen.
skogs-ochJord-industriminsteriets,ochHandels-ministeriersTre
sedanharregionalaArbetsministerietsochbruksminsteriets resurser

TE-centralerTE-keskus. NågraTE-centralersamordnats i 15årnågra -
finnscentralVidområden.landskapsförbunds trefleraverkar inom en

landsbygdsavdelning.ochindustri/företags-arbetskrafts-,avdelningar:
TE-centralenVidmedarbetare.mångaganskabestårTE-centralerna av

finnsTE-centralernaÅbo Vid sidananställda.cirka 150finnsi av
miljöcen-exempelvismyndigheter,samordnaderegionaltockså andra

traler.
landskaps-Medantidigare 12.län,finnsFinland motI numera sex

strukturfondsarbe-roll ibetydandespelarTE-centralerochförbund en
sammanhang.i dettafunktionerpåtagligalänsstyrelsernasaknartet mer

regionalautpekats. Förministerietfondansvariganivå harcentralPå
Arbetsmi-fondensocialaförInrikesministeriet,fonden svararansvarar

förslutligenskogsbruksministerietochJord-medannisteriet ansvarar
detblandinnebär annat attSamordningsansvaretjordbruksfonden.

medñnansieringsmedel tillstatligaanvisarministerietfondansvariga
ministerier.berördaandra

Beslutsfattande

enheterolikafördelats såEG-medel har atthanteringförAnsvaret av
UppgiftsfördelningEU-åtgärder.fleraellerhandharoch om enorgan

skallbidragAnsökanutför.normaltenhetentill denanknyter omsom
frågan. Ennormalt hanterardethoslämnassåledes i princip somorgan

skall så-mål 5benligtlandsbygdsutvecklingåtgärd föransökan enom
försö-TE-centralen. Manpålandsbygdsavdelningenhosledes lämnas
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ker information presumtiva sökandegöra medvetnagenom om var
framställningen skall Det finns emellertidgöras. alltid möjlighet att
lämna ansökan hos landskapsförbundet slussar den vidare densom om
inte skall hanteras där.

Ansökningama bereds huvudsaki tjänstemän vid TE-centraler-av
avdelningar och landskapsförbundetstre kansli. Beslut berettsnas som

vid TE-central fattas efter föredragning vid kallas arbets-ett organ som
sektion. Ordförande landskapsdirektören.är sektionenI ingår vidare
cheferna för de avdelningarna vid TE-centralentre cheferna församt
andra statliga Om ärendet handläggs på TE-centralen expedierasorgan.
det direkt efter beslut vid arbetssektionen. Om ärendet skall handläggas

landskapsförbundet förs det vidare från arbetssektionen för beslut iav
samkommunstyrelsen. Arbetssektion och samkommunstyrelse hålls
cirka gång månad.en per

Det uttryck för idénär partnerskap kallas land-ettorgan som om
skapets samarbetsgrupp. Här ingår bland företrädare för arbets-annat
marknadens företagarorganisationer,parter, universitet och högskolor
med flera. Här diskuteras principiella frågor såsom överflyttande av
medel från åtgärd till Just diskuteras naturligen vaden en annan. nu

skall hända efter 1999.som

Medfinansiering

Huvuddelen den offentliga medfmansieringen klaras attav stat-genom
liga medel läggs till EG-medlen direkt de fördelasnär landet.över
Cirka 80 den offentliga nationella medfinansieringenprocent ärav
därmed avklarad. Inför sökanden därför bidrag frånär EG:s struktur-
fonder och statliga bidrag i princip enda färdig enhet. Någon särskilden
framställning statlig medfinansiering behöver sökanden inte be-om
kymra sig Vissa problem rörande möjligheternarapporterasom. att er-
hålla kommunal medfinansiering.

Frankrike

Frankrike tillhör gemenskapens urspungsmedlemmar och omfattas av
inte mindre 68 inom målän 2 och 5b. Landet berördesprogram av
strukturfondsinsatserna redan under perioden 1989-1993.



Internationellajämförelser 119SOU 1999:24

Mål l

franska terri-finns dedessa imål Fyrahar l-program.Frankrike avsex
KorsikaSydamerika. HelaochVästindienIndiska Oceanen,itorierna

ganska hög istrukturfondsstödetpåmål Nivån ärocksåomfattas av
för Martinique.iexempelvis 53dessa programmetprocentprogram,

delenimål"fastlandet" finns l-programdet franskaPå ett avnorra
insats-Belgien. Programmetpå tyngstalandet: Hainaut, gränsen mot

stadsförnyelse,syftar tillblandlokal förnyelseområde annatär som
insatsområdemiljöskydd.och Ett tungtutveckling annattransporterav

marknads-rörandeblandsmåföretag,existerandetillstimulans annatär
kompetensutveckling.ochföring

Mål 2

uppde-har varitområden.i Insatserna40har mål 2-programFrankrike
och 1997-1999.1994-1996perioder:lade på två

karaktär. Imycket speciellde franska ärEtt avprogrammenav
enbartkommissionenbeslutadeseptember 1997 ett somprogramom

50bistånd. Stödnivåntekniskt är procent.omfattar
Frankrike kan insatsernaimålvanliga 2-programmenBland de mer

1994-1996 be-förillustration. ProgrammetRhöne-Alpes väljasi som
punktdecember 1994. Programmeti tyngstakommissionenslutades av

metall- ochlokaliutvecklingensäkerställatillblandsyftar attannat
produktutveckling ochtillstimulerasskallSmåföretagentextilindustri.

marknadsanpassning.
Bidragetbeslutades i juni 1997.1997-1999periodenförSPD:etDet

in-högre. Främstaperiod någotför dennastrukturfonderfrån EG:s är
indu-gamlaattraktionskraften hosför höjaåtgärdersatsområdet attär

stadsornråden.nedslitnaochstriområden

Mål 5b

Även Rhöne-Alpes tjänafrån5b fårmålrörande ett somprogram
för 1994-kommissionendecember 1994 ettexempel. I antog program

omorienteringinriktas påinsatsområde1999. Programmets tyngsta av
ingårskogsbruk. Härijord- ochlandsbygdsaktivitetemade primära

hantverk.ochhandelindustri,moderniseringockså aven
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Organisation

År 1963 inrättades Délégation å l Aménagement du T áerritoire et
l Action Régionale DATAR. Detta nationellt centraltär ett organ vars
främsta uppgift initiera, koordineraär och genomföra denatt nationella
regionalpolitiken. En kommitté med företrädare för Inrikes-, Jordbruks-

Arbetsmarknads- och socialministeriet ledersamt DATAR harorganet.
i Frankrike för koordinering strukturfonderna ochansvaret sköterav
programförhandlingama med kommissionen. Ansvaret för genomfö-
rande de ligger på regionprefekturemaantagna ärav programmen som

form statligt decentraliserad förvaltning. Regionprefektenen utsesav
premiärministern. På det europeiska fastlandet finns sådana22av pre-

fekturer. Vid regionprefekturen finns sekretariat för regionala frågorett
huvudsakligen hanterar strukturfondsfrågoma. Vid utformningensom

SPD har regionprefekturen andra statligaattav nya ansvar engagera
regionala de valda församlingarna i regioner och län olikasamtorgan,
branschorganisationer. Frankrike har omfattande regional utveck-en
lingsplanering. Man strukturfondsinsatsema viktigt tillskottettser som
för kunna förverkliga dessa planer. huvudsakatt I innebär detta också

den nationella medfinansieringen klaratt innan förär programmetman
vidare.

Beslut rörande projekt skall stöd fattas samrådsgrupper-som av
Commissiones finnsmixtes. Dessa på flera nivåer. Ledningen dessaav
sköts regionprefekten eller ordföranden i regionens råd denärav som
valda självstyrelseförsamlingen.

Alla utbetalningar från de olika fonderna går i Frankrikes fall till
Agence Comtable Central du résorT ACCT centraltär ettsom organ
för bokföring statskassans flöden i Franlcrike. slussarACCT medlenav
vidare till de berörda ministeriema. Dessa slussar i sin medlen vida-tur

till regionprefektema kan stå utbetalare till stödmottagarenre som som
beslutet fattats på denna nivå. beslutenNär fattats på länsnivå slus-om
medlen vidare till länsprefekten för vidare utbetalning. Endastsas

franska offentliga medel används förskott.som
Sammanfattningsvis kan konstateras det franskaatt systemet ettger

ganska komplicerat intryck. Bland utbetalningarna långsamma.ärannat
FrankrikeI har inte byggt någon struktur för hanteraattman upp ny

strukturfonderna har kompletterat befintligautan uppgifter.man organs
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Nederländerna

Landet be-urspungsmedlemmar.gemenskapenstillhörNederländerna
periodenförstadenunderredanstrukturfondsinsatsemarördes av

1989-1993.
EG:smedel frånNederländernaprogramperiodUnder denna mottar

och 5målen 2strukturfonder inom

Mål l

Flevolandför provinsenmål l-programberörsNederländerna ettav
Amsterdam. ProgrammetsIJsselmeerbukten österiöär omensom

ochbefolkningenhosinkomstnivån mot-höjafrämsta är attsträvan
kommuni-insatsområdena utgörsDearbetslösheten.verka tyngsta av

jord-ochföretagsutvecklingkompetensutveckling,kationsutveckling,
från DGuppgiftenligtharSatsninglandsbygdsutveckling.ochbruks-

framgångsrik.varitXVI

Mål 2

tvådelats ifem harAllaZ-områden.målfemNederländerna inrymmer
varjeförskilda SPDmed1997-1999och1994-1996tidsperioder, pe-

ellerviddelar,landetsifrämståterfinns östra2-områdenariod. Mål
Tyskland.tillgränsennära

nord-Drenthe iochGroningenprovinsernabådaför deProgrammet
påinriktningochomfattninguppbyggnad,exempel påfår tjänaöst som

gällande programmetDetmål 2-programmen.nederländska an-de nu
tillförhållandeEG-stöd ihöjtkraftigtinnebärochmaj 1997 ettitogs

Cirka tvåÄven höjts någraharstödnivån procent.1994-1996.perioden
indu-förinfrastrukturutvecklingpåtredjedelar satsasprogrammetav

utvecklingtilltredjedel gårmedanoch turism pro-service avstri, en
jämförel-Vidoch förorter.stadsområdeniduktionsförutsättningama en

mycketförstaförefaller denperiodernatvåför demellan SPD varse
etableringvägprojekt ochKonkretaåtgärder.avseende påmedkonkret

pekasmiljöochtelematikför ut.utvecklingscentraav

5bMål

iåterfinns främst5b-områden. DessamålfemfinnsNederländernaI
inriktningochomfattningexemplifieringdelar. Förlandets avnorra
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väljs åter för provinsemaprogrammet Groningen och Drenthe i landets
nordöstra del. Mål Sb-området omfattar 20 kommuner dei två provin-

med sammanlagt 187 OOOinvånare. Programmetsserna omfattan-mest
de insatsområde utgörs satsningar på befintliga företag. Andraav tunga
insatsornråden turism, miljökvalitetär och kompetensutveckling.

Organisation

Organisationen baserar sig till mycket del på provinsema.stor För varje
SPD finns övervakningskommitté där provinsguvenören oftaen ord-är
förande. Vidare brukar arbetsmarknadens arbetsmarknadsmyn-parter,
digheten och kommunerna representerade i övervakningskommit-vara
tén tillsammans med kommissionens företrädare. För hantera bi-att
dragsgivningen finns på provinsnivå beslutande Beslis-styrgruppen -

Stuurgroepsing där arbetsmarknadens ingår. Styrgruppenparter sak--
sekretariat.egetnar

På central nivå finns ansvarsfördelning mellan ministeriema fören
de olika fonderna. Ekonomiministeriet har för regionala fondenansvar
och Socialministeriet för sociala fonden. Medñnansieringen brukar kla-

i samverkan mellan ministerium och provins.ras
Inför presumtiva sökande marknadsförs med tydligaprogrammen

identiteter. Mål 2-programmet för Twente-Overijssel kallas het twente
med bland logotype och hemsida.annatprogramma På hem-egen egen

sidan läggs också kortfattade sammanfattningar beslutadeav program
ut.

Storbritannien

Storbritannien omfattas mål 2 och 5b. Geografiskt täcks hu-settav
vuddelen landets och delarvästra något Landetav norra av program.
berördes strukturfondsinsatsema redan under den första periodenav
1989-1993.

Mål l

Storbritannien har mål l-områden. Nordirlandtre i sin helhetutgör ett
sådant. Här råder naturligtvis mycket särskilda betingelser. Det geogra-
fiskt omfattande Highlandsmest andär Islands täcker ochsom norra

Skottlandvästra Orkney- och Shetlandsöama.samt Det tredje mål



jämförelser 123InternationellaSOU 1999:24

vidliggerMerseyside,område,geografisktlitetområdet somär ett
Irländska sjön.

område, be-Islands,and är nyttHighlands ettförDet SPD:et som
omfat-mycket1994.juli Programmet ärikommissionenslutades av

kommunikationer. Detinsatsområdetomfattande ärdettande och mest
Även IT-flygplatser.ochhamnarfärjelägen,järnvägar,vill vägar,säga

företagsut-insatsornrâdeandra ärstoraingår. Programmetssatsningar
kulturarvellerkulturoch satsasturismutvecklingPåveckling. av

också.

Mål 2

delade pågenomgåendeDessamål 2-program. är13harStorbritannien
1997-1999.och1994-1996perioder:två

Mid-för Westsammanhangdettaväljs iexempelSom programmen
invå-miljonerdrygt 3området borIiBirminghammedlands centrum.

för diver-åtgärdertillstödinsatsornrådefrämsta ärProgrammetsnare.
tillväxtförutsättningar.skapandeochekonomiregionenssiñering avav

påsatsningarkompetensutvecklingsåvälföråtgärderHäri inryms som
samhällsfömyelse.stads- ochinsatsornråde ärinfrastruktur. Ett annat

lokalMidland Metrojärnvägsbyggetstöd tillsåvälinryms somHäri
åtgärderinnehållaverkarinsatsområdenyrkesutbildning. Programmets

varandra.igå intänkaskansom
struk-från EG:sstödinnehåller1997-1999periodenforSPD:etDet

förtillförhållande programmetihöjningliteninnebärturfonder ensom
fondernasocialaoch ärregionalamellanProportionema1994-1996.
åtgärderochInsatsornråden ärförstai programmet.desamma som

ihelt ängrupperade på sättannatettdetemellertid i programmetnya
insatsområde.Småföretagsutveckling stortär ettförsta.det

5bMål

valtsharexempelStorbritannien. Somområden ifinns i 115bMål
beslutades1994-1999förTayside. ProgrammetScotland avCentral

stöd tilldel är1995. Programmets tyngstaförst ikommissionen mars
skogsbruket. Ettjord- och annatinomproduktionendiversifiering av

förläng-blanddärturism, annatutvecklinginsatsområde enärtungt av
eftersträvas.ning säsongenav
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Organisation

Av central betydelse för hanteringen de geografiskt avgränsadeav
strukturfondsprogrammen i England vad kallasär Governmentsom nu
Offices of the Regions GOR utlöpareär den centrala stats-som en av
makten för regional ochän lokal självstyrelse. Städer ochsnarare organ
kommuner spelar dock roll i etablerandetstor olika målornråden.av
Exempelvis agerade City of Birmingham och West Midlands Regional
Forum of Local Authorities inför det beskrivna mål 2-program-ovan

För varje SPD i England finnsmet. Program Monitoringen egen
Committee PMC. Deras uppgifter de uppgiftermotsvaras av som
svenska övervakningskommittéer har. Ordförande i allmänhet chefenär
för GOR. I respektive PMC ingår dessutom företrädare för kommissio-

berörda departement, fackföreningar och arbetsgivarorganisationernen,
liksom universitet och högskolor. Företrädare för kommunerna ingår
också. Före 1997 det kommunala tjänstemän ingickvar som men nu-

Ävenkan också förtroendevalda plats i PMC. företrädareta förmera
frivilligorganisationer till exempel Röda kanKorset ingå isom en
PMC. Det reella beslutsfattandet i ärenden sker ilmplementation Sub
Committee. ingår huvudsakHär i de lokala För varjeparterna. program
kan det finnas flertal sådana kommittéer. GOR fungerarett sekre-som
tariat för GOR står också för utbetalning till deprogrammet. godkända
projekten.

Medfinansiering skall i princip klar innan ärendeett tasvara upp.
Medel från EG:s strukturfonder betraktas sista finansierings-som en
källa efter nationella statliga fonder ochatt anslag, kommu-resurser;-

universitet och högskolor, privata fonder och partnerskap, harner,
undersökts och givit beskedsitt rörande medfinansiering.

För genomförs i Skottland har Scottish Officeprogrammen som
SO, brittiska regeringensär ministerium för skotska frågor,som ett
betydande För de sju inom mål och2 5bansvar. programmen som
genomförs i Skottland har fyra geografiskt avgränsade programstyrel-

Programme Executives inrättats. Dessa stöds sekretariatser ettav- —
vid SO. Partnerskapet manifesteras Joint Management Boardgenom en
knuten till varje programstyrelse och med övergripande förett ansvar
denna. Under tid har några programstyrelser övergått till statussenare

icke vinstdrivande företag eller limited byav guarantee.company

Österrike

Österrike, har miljoner7,9 invånare, erhöll EU-medlemskapsom sam-
tidigt Sverige och Finland den januari1 fråga1995. I hanteringsom om
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uppvisarstrukturfondsprogrammenavgränsadegeografisktdeav
måloch 5b. FörÖsterrike mål 2omfattasÖsterrike särdrag.flera av

och förfyra SPDmålför 2SPD,programdokumentsamlatfinnsl ett
sju SPD.mål 5b

bundeslän-delstater-niobestårÖsterrike federal statär avsomen
delstatemaövriga ärdelstat. DeHuvudstaden Wien utgörder. egenen

kom-ytterligarefinnsbezirk. Därutöver98sammanlagt enindelade i
kommuner.småmed mångamunal nivå

Mål l

helheti sin utgörBurgenlanddelstatenliggerlandets somVid östgräns
ioch1995-1999 antogstidenförgällerSPD:etl-ornråde. Detmålett

eftersattmed nä-jordbruksdomineratBurgenland är1995.november
han-förInsatsertelekommunikationer.ochenergisystemringsstruktur,

Föripunkterna programmet.deturism tyngstaoch utgörindustridel,
övervakningskommitté.lfinnsmål 1 en

Mål 2

del-organiserade påprincipi ärÖsterrike 2-ornrådenmålfyrahar som
Voralberg.ochSteirmarkOberösterreich,Niederösterreich,statsnivå:

säker-ellerskapasskall kunnaarbetstillfällen00011Avsikten är att
österrikiskaför deKaraktäristiskt program-åtgärdema.ställas genom

åtgärder.ochinsatsområdenmångade upptarär attmen
här. ProgrammetbeskrivsSPDfyraallaintemedger attUtrymmet

utformning-exempel påståkanWien,sydvästSteiermark, somför om
små-särskiltoch turism,industriinom genominvesteringartillStöden.

kompetensutveckling programmetsmedtillsammanföretag, utgör
punkter.tyngsta

Mål5b

mållandsbygdsdelama ettÖsterrikes bundesländer utgörniosjuI av
vilkenBurgenland, ärochWienhuvudstadenendast5b-område. Det är

delstatemade sjuochVarsaknarl-ornråden, avenmål program.som
5b.målförSPDsitthar eget

varförSPDsjusamtligabeskrivamöjligtdet atthärheller ärInte
igodkändesexempel. ProgrammettjänafårSaltzburgBundesland som

påsatsningarpunkter utgörstyngstaProgrammets av1995.december
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diversifiering inom jordbruket och miljöskydd och utveckling och di-
versifiering utanför jordbruket.

Organisation

Genomförandet de geografiskt avgränsade strukturfondsprogram-av
Österrikei ligger på delstatsnivå eller lägre.men På federal nivå finns

övergripandeett för genomförandet på Finansministeriet.ansvar Detta
departement har också federalt för regionala fonden medan mi-ansvar
nisteriet för arbetsmarknadspolitik och sociala frågor för soci-ansvarar
ala fonden. På delstatsnivå delstatsregeringenär föransvarig den regio-
nala fonden medan arbetsmarknadsverkets delstatsadministration har
motsvarande uppgift för den sociala fonden.

ÖsterrikeKaraktäristiskt för stödet frånär att EG:s strukturfonder
kanaliseras via cirka 160 federala och delstatliga stödsystem fannssom

Österrikeredan före EU-inträdet. förhandlade fram ordningen som
innebär strukturfondsmedlenatt tillskottutgör till dessaett Isystem.
princip har inga lagar stiftats för genomförandet. hellerInte harny nå-

administration tillskapats. Dessa befintligagon stödprogramny utgör
slutlig med EG:smottagare, nomenklatur, medlen. Ansökningsförfa-av
rande och beslutsgång blir med detta förfarande detsamma tidigaresom
gällde för respektive nationellt stöd. Detta innebär också det bliratt
mycket svårt beskriva eftersomatt skillnaderna blir dels mellanstora,
olika stödfonner och dels mellan olika delstater. Denna modell innebär
samtidigt den nationella offentligaatt medfinansieringen klaras påav

enkeltett sätt.
Anknytningen till befintliga stödsystem förklaringarnaär tillen av
de österrikiskaatt uppdeladeär på så många insatsområ-programmen

den och åtgärder. Det SPD:et för mål för2 Niederösterreich innehåller
exempelvis nio insatsområden. Tjänstemän vid kommissionen uppger

de österrikiska SPD brukaratt innehålla mellan 50 och 80 åtgärder.
För sprida informationatt de möjligheter strukturfondspro-om som

Österrikeerbjuder har i på inrättagrammen satsats regionalatt ma-
för stöd och information till blandnagement blivande sökande.annat

Dessa enheter finns på trettiotal platser helaett i landet och kan ochvar
bestå eller flera En uppgiften slussastorav en är intresse-attpersoner.

rade vidare till insatsornråderätt eller åtgärd och det ärorgan som an-
svarigt. Nätverksbyggande viktigär uppgift för denna funk-en annan
tion. Verksamheten erhåller visst tekniskt bistånd från EG.

lEn övervakningskommitté Österrike.har inrättats för varj SPD ie
Det betyder övervakningskommitténsatt uppgift helt knuten till del-är
statsnivån. I respektive kommitté ingår förutom frånrepresentanter
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fede-andraochFinansministerietförföreträdareocksåkommissionen
oli-arbetsmarknadsorgan samtregionaladelstatsregeringen,rala organ,

kommunförbund in-ochstads-Regionalaregionala intressegrupper.ka
rösträtt.kommitténockså i utangår men

före EU-redanfannsutvecklingsfrågorregionaladiskussionFör om
Österreichische KonferenzRamplanungheterinträdet ett somorgan

genomförandeorganisatio-roll iÖROK. vissspelarDetta ennuorgan
ochFederalaidéforum.ochdiskussions-fungerardetdär ettsomnen

stadsförbund, nä-ochför kommun-företrädareministeriet,regionala
ÖROK. harManingår ifleramedorganisationerfackligaringslivet,

ÖROK speglakan part-mål.för vissakommittéerockså inrättat anses
nerskapstanken.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Näringsdepartementet
förmånsrättsreglerNya Bilagor. 1 Effektiva+ ochmiljölösningar.5värme-

Invandrarskapochmedborgarskap.Demokrati- Utveckling mänskliga i arbetslivet.Förslagav resurser
utredningensskriñserie.8 till inriktning mål inom3 EG:sstrukturfonder.avnya

slaktaAtt får i Guds Omreligionsfrihetoch 23ett namn.
demokrati.Demokratiutredningensskriñserie.9 EG:sstrukturstöd.Ny organisationför degeograñst
Rasism,nynazismoch främlingskap. avgränsadestmkturfondsprogrammen.24
Demokratiutredningensskriftserie.10
Bör demokratinavnationaliseras
Demokratiutredningensskiftserie.1 1
Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens
skriftserie.12
Etik ochdemokratiskstatskonst.
Demokratiutredningensskriftserie.13
Nytt för prövning hyres-ocharrendemål.system 15av
Artikel i EG:s7 varumärkesdirektiv.
Ändringar i varumärkeslagen.19
Denskyddadeprovinsen.En demokratinsessäom
värdeochvärdighet.Demokratiutredningensskriñserie
22

Utrikesdepartementet
Ökadrättssäkerheti asylärenden.16
Sverigeochjudamastillgångar.20

Försvarsdepartementet
Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi 6

Socialdepartementet
Steriliseringsfrågani Sverige1935-1975.Ekonomisk
ersättning.2
GarantipensionochBosättningstilläggför personer
födda år 1937eller tidigare.17
Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägaratt av-

medfunktionshinder.21personer

Finansdepartementet
Märk väl 7

Utbildningsdepartementet
Godsedi forskningen.4

Jordbruksdepartementet
Yrkesñsketskonkurrenssituation.3

Kulturdepartementet
framtidaDen kommersiellalokalradion.14

Frågortill det industriellasamhället.18
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